
 



                                    

 
 



 
 



 
 
                                                



                                             ГАН   ИЙИ  
 
       Щавадан, торпагдан ган ийи эялирди. Щяр йан гана буланмышды. Аьаъларын, 

отларын, дашларын, йерин, эюйцн рянэи дя ган кими иди--ал гырмызы. Муров даьынын 

зирвясиня дцшян эцн ишыьы да, лап узагларда, сяманын янэинликляриндя яримякдя олан 

бир ялчим булуд да гана бойанмышды. Дцнйа бцсбцтцн ганын ичиндя иди. Чцнки ган 

бцрцмцш бу дцнйанын бир гарыш ганлы торпаьынын цзяриня сярилмиш вя щяйатынын сон 

анларыны йашайан Исмайылын юзц дя гана бялянмишди. Буна эюря дя эюзляриня ган 

рянэиндян башга айры рянэ эюрцнмцрдц. Артыг о атяш сяслярини дя ешитмирди. Улайа-

улайа ятрафына дцшян мярмилярин, шцтцйян гялпялярин вя човуйан эцллялярин фяргиня 

вара билмязди. Рущу йаваш-йаваш бядяни тярк етмякдя иди. Шиддятли аьрылары там 

азалмышды. Юлцмцн ращат вя сакит аьушу Исмайыла  ачылмышды. Юзцнц чох йцнэцл щисс 

едирди. Дцшцнцрдц: «Дцнйанын щяйат фялсяфяси белядир—щяр шейин илки вя сону вар, 

юмрцн дя щямчинин – эялиш вя эедиш, йараныш вя юлцм. Мадди щеч ня ябяди дейил. 

Ябяди билдийимиз ня варса бир эцн беляъя йох олаъагдыр. Яввял олан йердя сон да 

вар». 

    Исмайыл ган рянэиндя олан дцнйадан бирйоллуг айрылмаг анларына чатмышды. 

Эюзляриня щопмуш гырмызылыг  азалмаьа башлайырды. О билирди ки, инсан ябядиййятя 

говушдуьу мягамда заман вя мякан анлайышлары итир. Йяни оунун йашадыьы бу 

дцнйанын илляри бир ана дюнцр, юмцр бир эюз гырпымында хяйалдан ютцб кечир. 

   О дцнйайа «сяфяр едиб гайыданлар», йяни клиник юлцм щалыны йашайанлар вя руща 

чевирилиб йенидян дирилянляр бизим идракымызын гябул етмядийи щадисялярин шащиди 

олублар. Вя онлар  ъисмин ютяри, рущун ябядилийини тясдигляйибляр. 

   Исмайылы ган апарырды. О, гисмятийля, бахтыйла барышанлардан иди. Инанырды ки, 

талейиня ня йазылыбса, ону да эюрмялиди. Демяли, онун юмрц дя беля битмялиймиш. О 

юлмцрдц, шящид олурду. Шящидлик ися Танрынын бяндясиня гойдуьу ян шяряфли ъисмани 

йохлугдур ки, бу уъа мяртябяйя дя щялям-щялям адамлар йцксяля билмяз. Вятян 

йолунда, ягидя,инам, намус уьрунда юлцм гиймятли юлцмдцр.  

  «Инсан юмрцнцн юлчцсц нядир ки? Щеч олмаса ади бир чайлаг дашынын, бир чайырын 

юмрц гядяр дя йашайа билмир. Бу чох гыса заман кясийиндя беля чохлары дцнйанын 

фанилийини дярк етмир. Йазыглар олсун!».  

Бцтцн бунлар щяйат ишыьы сюнмякдя олан Исмайылын фикриндян илдырым сцрятиля кечди. 



  Санки дцнян анадан олмушду. Ня йашамышды ки, бу щяйатда, ня дя эюряйди? Чох 

эянъ иди. Лакин бцтцн варлыьы Танрыйа мящяббятдян йоьрулмушду. Бу мящяббят, бу 

севэи онун цряйиня ата-бабадан ганла, сцдля кечиб, ъанына щопмушду. Идракла, 

аьылла  Йарадана тапынанлар, ону севянляр хошбяхт адамлардылар. 

Ган ичиндя бир аьаъын дибиндя гыврылыб галмышды Исмайыл. Эюрясян йолдашларындан 

онун кюмяйиня чатан, дадына йетян олаъагдымы? Йохса еля бурадаъа ъан веряъякди? 

Ону щямишя бир щисс, бир дуйьу наращат едирди. Ермяниляря ясир дцшмяк. Юлцмя ня 

вар, киши ишидир. Вай о эцня ки!.. Ялбяття Исмайыл щямин ан юзцнц эцлляляйярди. 

Мейидинин беля ермяни ялиня кечмясини фикирляшяндя ону дящшят бцрцйцрдц. Разы 

оларды ки, лешини вящши гурд-гуш дидиб парчаласын, амма мянфур ермянинин яли она 

дяймясин. Чцнки ады «ермяни» олан бу мяхлуг тарихян тцрклярин ганына йерикляйиб. 

Ермяни мякринин, ермяни хислятинин тюрятдийи говьаларын мянтиги йекуну гандыр, 

гададыр. Онлар бу дцнйайа она эюря эялибляр ки, инсанлар арасында йалныз фитня-фясад 

тюрятсинляр, гырьынлара, мцщарибяляря баис олсунлар. Ермяни адлы варлыьын бятниндя 

язабла юлдцрмякдян, мящв етмякдян ляззят алмаг вящшилийи вар.  Бу вящшилик щявяси 

онларда бюйцкдян-ушаьа кечяряк щамысыны йолухдуруб. Ялялхцсус да, тцрк миллятиня 

гаршы. Она эюря дя ермяниляр заман-заман тцрклярин, яслиндя бцтцн мцсялманларын 

ганыны ичибляр вя ичя-ичя дя давам едирляр. Инсанын бядяниндя дя бу гядяр нифрят, бу 

гядяр кин-кцдурят олармы?! Дцнйа цзцня эялян щеч бир шцурлу варлыг ермяниляр гядяр 

башга миллятя гаршы беля дящшятли дейил. Буну тарих юзц сцбут едиб.  

Лакин биз тцркляр щаглы ола-ола щаггымызы дцнйайа чатдыра билмямишик. Дцз 

олдуьумуз щалда яйри чыхмышыг. Ермяниляр ися йаланлара доьру дону эейиндиряряк 

бцтцн бяшяриййятя ъар чякибляр ки, гоймайын, тцркляр бизи гырыб-чатдылар, сойгырымы 

тюрятдиляр, торпагларымызы ялимиздян алдылар! 

       Нийя биз беля йаранмышыг? Бу баьышлама фаьырлыьы вя унутганлыг азары щардандыр 

бизим ганымызда? Ялбяття, баьышламаьы баъаранлара агил дейирляр. Лакин о йердя ки, 

гаршы тяряф юз гялятини  анламыр,  онун дцшмянчилийиндян кечмяйя, баьышламаьа 

дяйярми? Бизим сойумуза гаршы сойгырымы тюрядянлярин хаин ямяллярини биз 

баьышласаг да, танрымыз баьышламайаъаг. Онлар ня вахтса юз тюрятдикляринин 

ъязаларыны алаъаглар. 

... Исмайыл бищуш щалдайды. Ермяни гулдурларынын мярми гялпясиндян алдыьы 

йаралардан ахан ганы иля сувардыьы аьаъа тяряф дцшмянляр атяш ача-ача йахынлашырды. 



Исмайылын бир тяряфиндя дюйцш йолдашлары юлцм-дирим мцбаризясиндя иди, бир тяряфдя 

ермяни йараглылары щцъума кечмишдиляр.  

       Исмайыл бабасынын-атасына, атасынын ися она данышдыгларындан щям дя   тарихи 

мянбялярдян юйрянмишди ки, хаин ермяниляр Тцркийядя вя Азярбайъанда ХЫХ ясрин 

яввялляриндян цзц бяри сайсыз-щесабсыз гырьынлар гятлляри тюрядибляр, тцрклярин, 

башларына олмазын мцсибятлярини эятирибляр. 

Tarixi gercəkliklər 

           Ъянуби Гафгаз вя Юн Асийа йайласында чохлуг тяшкил едян азярбайъанлыларын 

(азяри тцрклярин) дяфялярля юз тарихи торпагларындан кцтляви шякилдя кючцрцлмяйя, 

говулмаьа мяруз галдыглары щаггында мялуматлар инкаролунмаз эерчякликлярдир. 

1828-1832, 1877-1878, 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 вя 1988-ъи иллярдя чиркин 

етник тямизлямя, гырьынлар, таланлар тюрядян ермяниляр даща щансы гяддарлыглары 

етмялидирляр ки, гулаглары кар олмуш бу дцнйа доьруну доьру кими ешитсин?!  

      1828-ъи илдян бу йана Русийанын иштиракы иля Иран вя Тцркийядян эялмя ермяниляр 

«Бюйцк Ермянистан Империйасы»  йаратмаг хцлйасы алтында тцрк азяри миллятиня гаршы 

ня гядяр ганлы мцнагишяляр, гятламлар тюрятдиляр! Бцтцн бунлара тарих шащиддир.  

   Бу миллятин щансы нагис хислятя малик олдуьуну исбатлайан эерчякликлярин миндян 

бирини Исмайыл хатырлайанда бядяниндян бир эизилти, бир инилти кечирди. 

ХЫХ ясрин яввялляриндя Гярби Азярбайъанын (индики Ермянистанын) яразисиндя 73,8 

фаиз азярбайъанлы, 26,2 фаиз ися ермяниляр, кцрдляр, ассориляр вя диэяр халгларын 

нцмайяндяляри йашамышлар.  

      1820-ъи иллярин яввялляриндя Иряван ханлыьында ящалинин 76 фаизини, Нахчыванда 

86,5 фаизини, Гарабаьда ися 91 фаизини азярбайъанлы мцсялманлар тяшкил етмишляр.  

     1826-1828-ъи иллярдя йалныз Ирандан Азярбайъана торпагларына 18 мин ермяни 

аиляси кючцрцлмцшдцр. Тарихи мянбялярдя эюстярилир ки, 1826-ъы илдян 1830-ъу илядяк 

Загафгазийайа 40 мин Иран вя 84 мин Тцркийя ермяни кючцрцлмцшдцр.  

Бу ермяниляр щямин иллярдя Иряван ханлыьынын Эюйчя, Дярячичяк, Сярдарабад, 

Абаран, Кярбибасар, Сейидли-Ахсаглы, Талин, Дярякянд, Парченис, Сцрмяли, Саадлы, 

Гарнибасар, Шярур, Ведибасар, Зянэинбасар, вя Гырхбулаг кими  мащалларынын 522 

азярбайъанлы кяндинин 310-дан азярбайъанлы ящалисинин зорла говуб чыхармышлар. 

     О дюврдя Иряван Шящяринин 10 мин няфяр ящалисиндян 7 мин азярбайъанлы 

олмушдур. Бу шящярдя Хансарайы, Эюй Мясъид, Базар мясъиди кими 8 ири мясъид 



вардыр. Цмумиййятля, 1831-ъи илдян ютян сонракы 100 илдя Гярби Азярбайъанда 

мювъуд олан 2310 кяндин 2000-дя азярбайъанлылар йашамышлар. 

         1827-1829-ъу иллярдя 100 минлярля мцсялман милляти русларын тюрятдикляри 

ишэянъяляря дюзмяйяряк юз язяли вя доьма торпагларындан дидярэин дцшдцляр вя 

онларын йурдларына ермяниляр кючцрцлдцляр. 

        Беля етник тямизлямя вя сойгырымы сийасяти ермяни гулдурлары тяряфиндян тякъя 

Азярбайъан торпаьында дейил, Тцркийядя дя чох бюйцк вящшиликля вя вандалыгла 

апарылырды. Йер кцрясиндя йашайан щеч бир миллят диэяриня гаршы бу гядяр гяддар вя 

язазил олa bilməz. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рус ясэярляри  Тцркийядя йашайан ермянилярин кюмяйиля Ярзуруму тутандан сонра 

1854-1856-ъы иллярдя Анадолуйа басгын етдиляр.  

Лакин руслар тцрк ордусунун щцъумларына таб эятирмяйиб эери чякиляндя 10 миндян 

чох ермяни Анадолуну тярк едяряк Иряван Губернийасына кючдцляр вя орада 

мяскунлашды. 



400 ил юмцр сцрян Османлы Империйасына гаршы 1877-ъи илдя руслар йенидян 

мцщарибяйя галхды. Щямин вахтлар руслара бярабяр 25 мин ермяни ясэяри дя тцркляря 

гаршы вурушурду. 

1877-1878-ъи иллярдя эедян ганлы дюйцшлярдя 100 миня йахын мцсялман Ярдящаны, 

Гарсы тярк етмяйя мяъбур олду.  

Болгарыстанда Босмйа иля Шерб цсйаныны йатырмагла мяшьул олан Тцрк Ордусу 

Вятяниня кюмяк цчцн тялясяркян фцрсятдян истифадя едян Болгар цсйанчылары 260 мин 

тцркц гятля йетирдиляр. Йарым милйондан чох мцсялман Болгарыстан яразиляриндян 

зорла говулуб чыхарылды. 

1892-1893-ъц иллярдя ермяни дашнаклары бцтцн сойдашларыны силащландырараг 

Тцркийянин шяргиндя тцркляря вя кцрдляря гаршы гятламлар тюрятмяйя башладылар. 

1895-ъи илдя ермяни партизан бирляшмяляри Зейтун вя Ван шящяриндя 20 мин мцсялман 

ящалисини гятля йетирдиляр, бу шящярляри тамамиля даьыдыб виран етдиляр. 

1904-ъц илдя Андраникин команданлыьы алтындакы гулдур дястяляри Зейтун яйалятиня 

йенидян басгыны заманы гырылан ящалинин сайы 10 мин няфярдян артыг иди. Ермяни 

тяряфдян ися ъями 200 няфяр юлмцшдц.  

Биринъи Дцнйа Мцщарибяси дюврцндя ермяни гатилляри Ядяня шящяриндя 20 мин 

мцсялманы гятля йетирдиляр. 

Тцркцн чюряйини йейиб суйуну ичян, тцрк торпагларында йашайан нанкор ермяниляр 

щямин иллярдя юз йурдларыны горумаг явязиня бу торпаглара щцъум едян 

тяъавцзкарларла ялбир олур, шящяр вя кяндлярдя динъ ящалини гырыб-чатыр, онларын вар-

дювлятини гарят едирдиляр. 

Ъивас яразисиндя гырьын тюрядян ермянилярин сайы 30 миня чатырды.  

Маш, Ван вя Битлис яйалятляриндя тяхрибат тюрядян 8 мин ермяни гатили Русийада щярби 

тялим кечмишди. 

Игдыр яйалятиндя тяхрибатчы гулдурлар 6 миндян чох иди.  

Шярги Анадолуда ермяни-бандит дястяляри 100 мин няфярдян артыг гулдуру юз 

сыраларында бирляшдирирди. 

Ермянилярин хяйаняти нятиъясиндя русларын Шярги Анадолуну мцвяггяти ишьал едя 

билдиляр. 

1915-ъи илдя нанкор ермяниляр Ван вилайятиндя цсйан галдырдылар. Йедди эцн ярзиндя 

бу вилайятин, демяк олар ки, бцтцн мцсялман сакинляри вящшилик вя амансыз 



гяддарлыгла гятля йетирилдиляр. Одлара галанмыш Зевя кяндинин 3 мин няфяр 

ящалисиндян саламат гуртараны чох аз иди.  

Ермяниляр диэяр тцрк яразиляриндя олдуьу кими Ван вя Битлис шящярляриндя дя минлярля 

гыз-эялинляри лцт сойундуруб аьаълара мыхлайырдылар. Гоъаларын, гадынларын, 

кюрпялярин башына олмазын мцсибятлярини ачырдылар. Гундагдакы кюрпяляр дюшляри 

кясилмиш аналарын мейидляри цстя инляйирдиляр, Ясир дцшмцш яли-голу баьлы тцрклярин 

эюзляри гаршысында аиляляринин намусуна тяъавцз едилир, щамиля гадынларын гарныны 

йыртыб ордан чыхан ганлы ушаглары сцнэцляря тахырдылар.  

1915-ъи илдя руслар хаин вя нанкор ермянилярин кюмяйиля Трабзону, Ярзуруму, Шярги 

Анадолуну, Гарсы ишьал етдиляр. 

1919-ъу илдя инэилисляр Гарс шящярини ишьал едиб, ермяниляря тяслим етдиляр. 

-- Ялбятдя, иэид тцрк оьул-гызлары бу мяьлубиййятлярля барыша билмяздиляр. Буна эюря 

дя онлар бцтцн варлыглары иля дцшмяня гаршы мцбаризяйя галхмышдылар. Руслар мяьлуб 

олуб эери чякилдикъя ермяниляр дя онлара гошулурдулар.  

Бу ермяниляри ися руслар Азярбайъанын гярб яразиляриндя вя Гарабаь торпагларында 

йерляшдирирди. 

Ермяниляр гачаркян Ярзурумда 8 мин, Ярзиъанда 4 мин няфяр динъ ящалини гырыб-

чатдылар. Трабзондан тутмуш Ярзурума гядяр бцтцн шящяр вя кяндляр ода галанды, 

кюрпцляр, йоллар даьыдылыб виран едилди. 

Бу заманлар Анкарада йени щюкумят  йарадан тцрк халгынын гящряман оьлу 

Мустафа Камал Ататцркцн ордусундан горхуб гачан ермяни дашнаклары Гарс 

яйалятини дармадаьын етдикдян сонра Гярби Азярбайъанын Иряван Губернийасына 

эетдиляр. Щямин вахтлар 200 миня йахын азяри тцркц ермяни вящшилийиня дюзмяйиб 

Иряван Губернийасындан Ирана, Тцркийяйя вятяндаш мцщарибяси илляриндя Тцркийянин 

Шярги Анадолу бюлэясиндя дюйцш ямялиййатлары эедян яразилярдян 600-700 мин 

ермяни кючцрцлмцш, онлардан 300-350 мин няфяри тяляф олмушду. Щямин вахтлар 

ермяни гулдурлары ися 2,5 милйон тцрк, кцрд вя азярбайъанлыны гятля йетирмишдиляр. 

Инди дцнйа десин эюряк сойгырымы ким кимя гаршы тюрядиб? Бцтцн бу гырьынларла 

йанашы, ермяни ганичянляри тцркляря вя азярбайъанлылара гаршы эенишмигйаслы тяхрибат 

вя террорчулуг ямялляри дя тюрядирдиляр.  

 «Арменакан» (1885), «Щнчаг» (1887) вя «Дашнагсуйун» (1890) кими ермяни 

террор тяшкилатлары тяряфиндян ХЫХ ясрин сонларында вя ХХ ясрин яввялляриндя 



Тцркийядя вя Азярбайъанда он минлярля эцнащсыз инсан гятля йетирилмишдир. Ян чох 

Тцркийянин Анадолу бюлэясиндя, бу бюлэянин Ярзиъан, Измир вилайятляриндя, Ван, 

Трабзон, Ярзурун, Битлис, Гарс яйалятляриндя вя диэяр бир чох Тцрк йашайыш 

мянтягяляриндя ермяни ъялладлары динъ сакинляри аьыласыьмаз вящшиликлярля, мин бир 

язабла юлдцрмцшляр.  

1919-ъу илдя «Дашнаксутйун» партийасы Иряванда кечирдийи ЫХ гурултайында 

«Немезис» интигамчы террор щяракатына башламаг щаггында гярар вермишдир. Армен 

Гаронун рящбярлик етдийи «Немезис»ин сийащысына 650 няфяр Тцркийянин  вя 

Азярбайъанын дювлят хадимляринин, зийалыларынын адлары салынмышдыр. Айры-айры 

юлкялярдя фяалиййят эюстрян 3-5 няфярлик террорчулар адлары сийащида олан шяхсляри 

ахтарыб тапы рвя гятля йетиридиляр. Мясялян, Азярбайъан Демократик Республикасы 

Парламентини сядри Щясян бяй Аьайеви, назирляр шурасынын сядри Нясиб бяй 

Йусифбяйлини вя хариъи ишляр назири Фятяли хан Хойискини 1920-ъи илдя Тифлис шящяриндя 

ермяниляр гятля йетирмишляр. 18 ийул 1921-ъи илдя Азярбайъан Демократик 

Республикасынын Дахили Ишляр Назири Бещбуд хан Ъаваншир Тцркийянин Истанбул 

шящяриндя «Дашнаксутйун» партийасынын цзвц Мишаг Торлагйан тяряфиндян 

олдцрцлмцшдцр. 

Османлы Империйасынын Дахили Ишляр Назири Тяляб Паша 15 март 1921-ъи ил дя Берлиндя, 

Щярби Назири Янвяр Паша 4 август 1922-ъи илдя Яфганыстан йахынлыьында ермяни 

террорчулары тяряфиндян гятля йетирилмишляр. Ъамал пашаны вя онун мцавинини ейни 

эцндя—25 ийул 1922-ъи илдя Тифлисдя ермяни террорчулары Петрос Тер-Погосйан вя 

Арташнст Эеворкийан юлдцрмцшляр. 

    
Osmanlı İmperyasının daxili işlər naziri 

Tələt paşa 
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Nəsib bəy Yusifbəyli 

 

Azərbaycan Demokratik  Respublikasının xarici işlər naziri 

Fətəli xan Xoyski 



  

Исмайыл Тцркийяdə  щярби тящсил аларкян юйрянмишдир ки, щям Тцркийядя щям дя 

Азярбайъанда ермяниля тяряфиндян Тцркляря (щямчинин азяри тцркляриня) гаршы 

апарылан сойгырымы сийасяти хцсуси амансызлыгла вя вящшиликля йериня йетирилирди. 

1915-ъи илин март айында трмяни террорчулары цсйан галдырараг Тцркийянин Ван 

шящярини яля кечирмиш вя 3 мин няфярдян чох тцркц гяддарлыгла гятля йетирмишляр. 

1916-ъы илин апрел айынадяк рус ордусу юзлярини «Цсйанчы дястяляр» адландыран ермяни 

гулдурлары иля бирликдя Шярги Анадолунун бюйцк бир щиссясини—Трабзон, Ярзурум, 

Битлис вя башга яйалятляри ишьал етди. Нятиъядя тяхминян 1 милйона гядяр тцрк юз йурд-

йувасындан дидярэин дцшдц.  

Тарихи фактлар ону сцбут едир ки, вятяндаш мцщарибяси илляриндя (1914-1920-ъи иллярдя) 

ермяниляр тяряфиндян 2,5 милйон тцрк, кцрд вя азярбайъанлы ящалиси гятля йетирилмишдир. 

Шярги Анадолуда тцрк ордусунун щямлясиндян горхуб гачмыш ермяни миллятчи 

дястяляри Азярбайъанда юз ганлы ъинайятлярини давам етдирдиляр. Щямин вахтлар тякъя 

Иряван Губернийасы иля гоншу олан Азярбайъанын Зянэязур Мащалында 115 кянд 

даьыдылмыш, виран едилмиш, 3257 няфяр киши, 2276 няфяр гадын 2196 ушаг гятля 

йетирилмиш, 1060 киши, 794 гадын, 245 ушаг юмцрлцк шикяст едилмишди. 



Беля кцтляви гырьынлар щяля ХЫХ ясрин орталарындан башламышды. 1870-ъи иллярдя Болгар 

чарлыьы яразисиндя бир нечя эцн ярзиндя 500 мин няфярядяк динъ тцрк ящали кцтляви 

гырьына мяруз галмышды. Бу ясл сойгырым иди. 

1896-ъы илин ийулунда ермянилярин Ванда галдырдыьы цсйан 1915-ъи илин йазында ермяни 

гулдур дястякляринин, Ванын бцтцн мцсялман ящалисини кцтляви гятля йетирмяси кими 

фаъиянин илкин сябябляри иди. 

Америка тарихчиляри йазырлар ки, 1915-ъи ил майын 14-дя бюйцк сайда ермяни  

кюнцллцлярини юз сыраларында бирляшдирян рус ордусу Вана чатдыгдан сонракы ики эцн 

ярзиндя ермяниляр йерли мцсялман ящалисини кцтляви сурятдя гырдылар. Русларын 

Ярзуруму алмасындан сонра бцтцн мцщарибя тарихиндя ермяниляр тяряфиндян динъ 

ящалинин ян дящшятли цсулларла гырылмасы вя тящгир олунмасы баш верди. 

Исмайыл ону да билдирди ки, ермяниляр тяряфиндян Османлы ордусунун арха 

ъябщясиндя, Анадолунун Зейтун, Битлис, Сивас, Ван вя башга шящярляриндя тцрк 

ящалисинин аз гала сонунъу няфяря гядяр мящв етмяляриндян, 1915-ъи илин йазында 

ермяни йараглыларынын «Ван Ермяни Республикасы» елан етмяляриндян сонра 

ермянилярин щярби ямялиййатлар кечирилдийи бюлэялярдян кцтляви шякилдя империйанын 

ъянубуна кючцрцлмяси башланды. Бу, ермянилярин юз Тцркийя вятяниня гаршы 

эюстярдикляри хяйанятдян сонра баш верди. Буна эюря дя «Бюйцк Ермянистан» 

йаратмаг кими абсурд хяйаллара дцшян ермянилярин уйдурдуглары кими 1915-ъи илдя 

Османлы Империйасы тяряфиндян бу «язабкеш» миллятя гаршы щеч бир сойгырымы 

олмамышдыр. Лакин сатгын вя хяйаняткар дашнак рящбярляринин башладыглары вятяндаш 

мцщарибясиндя гурбан кими гырьына вердикляри минлярля ермянинин ганы ахыдылмышды. 

Инди йаландан алямя ъар чякиб Тцркийядян милйардларла доллар вясаит апармаг 

тамащыйла 1915-1923-ъц иллярдя, эуйа ки, 1 милйон йарым ермянийя гаршы сойгырымы 

бющтаныны зорла, ермянипяряст дювлятлярин тясириля тарихя пярчимлямяк иддиасы 

«кюпяйин улдузлара щцрмяси»ндян башга бир шей дейилди. 

Исмайыла мялум иди ки,  Ермяниляр тякъя кцтляви гырьынларла, ишэянъяли юлцмлярля 

кифайятлянмир, ишьалчылыг сийасятини давам етдирирдиляр. Бунларла йанашы, 1935-ъи илдян 

башлайараг ермяни миллятчи екстеримистляри кцтляви шякилдя щям хяритялярдя, щям дя 

1917-1920-ъи иллярдя ишьал олунмуш гядим Азярбайъан торпагларында Тцрк-

Азярбайъан мяншяли 15 мин ъоьрафи ады дяйишдирмишляр. 



1905-1907-ъи вя 1918-1920-ъи иллярдя Гярби Азярбайъандан йерли азяри тцркляринин 

зорла чыхарылмасы цчцн онларын башына эятирилян мцсибятлярин сайы-щесабы йох иди… 

                                     Ата – баба торпаьы  

Бу йурдун ады  торпаьы да, дашы да, колу да – косу да сещирлидир, овсунлудур. 

Бурада эюй дя башга ъцрдцр, йер дя. Оту, чичяйи, щавасы, суйу ъан дярманыдыр, 

щамысы бал дадыр. Бу йурдда вахтындан яввял хястяляниб юляни аьлына эятирмя. 70-80 

йашында евляниб оьул атасы олан ня гядяр кишиляр йашайыб бурда. Кишиляри бу йурдун 

гайалары кими дюзцмлц, лакин мещрибан, садя, сямими, гадынлары эцл кими зяриф, эюзял-

эюйчяк, булаг суйу кими саф вя тямиз олмушлар. Инди ган ичиндя инилдяйян Исмайылын 

ата бабасы Ябдцлящяд киши Тцркийянин Игдыр шящяриня кючяня гядяр йашадыьы Гярби 

Азярбайъанын Дяряляйяз Мащалындакы Селим йайлаьы, Карвансара дцнйанын еля бир 

ъяннят тимсал эушясидир ки, Бещишти анламаг цчцн бу  мяканы эюрмяк кифайятдир. 

Бурада щяр фяслин юзцнцн эюзяллийи вар. Фясиллярин хасиййятини билмяйянляр 

Дяряляйяздя йашайа билмяз ки! Гышында йалан олмасын, адам бойда гар йаьыр. Кцляк 

ясяндя гардан еля тар ямяля эялир ки, бязи йерлярдя эедиш, эялиш кясилир. Гоншудан-

гоншуйа беля эетмяк олмур. Бир эеъядя йаьан гары дамларын цстцндян 

тямизлямясян, диварлар учуб дам йата биляр. Сящяр о башдан кясян гар овчуларын 

севинъиня  сябяб оларды, чцнки тязя гарда дцшян из овчулары чох язиййят чякмяйя 

гоймазды-изи тутуб эедяр, ялидолу эери гайыдардылар. Айы, донуз, ъанавар, даь кечиси, 

вашаг овлардылар, довшан, кяклик, чил вурардылар. Эеъя кянарда галан ат, улаг, давар 

йийясиники дейилди, ъанаварлар о саат  парчалайырдылар. Сонра овчулар щейван лешинин 

ятрафында тяля гурар вя тяляйя дцшян ъанаварын дярисини сойуб, гурудуб дювлятя 

сатардылар. 

Гыш эеъяляри ъамаат наьыла, дастана йыьышарды. Киминся бюйцк  дамында, вя йахуд 

бир эениш отагда ашыглар сящяря гядяр чалыб-чаьырардылар. Бязян бир дастанын давамы 

о бири эеъяйя галарды. «Ясли вя Кярям», «Тащир вя Зющря», «Аббас вя Эцлэяз», 

«Короьлу» дастанлары йыьнаьын ян чох арзуладыьы халг йарадыъылыьы нцмуняляри иди.  

Дяряляйязин йазы еля щайлы-кцйлц эялярди ки, бязян юз ювладларыны ващимяйя саларды. 

Боз айын боз цзцндян сонра илдырымларын шаггылтысы гарышыг еля эцршад башларды ки, 

йайда сызга ахан даь чайлары эюйнян эедяр, Апра чайы ашыб-дашыб йери-эюйц лярзяйя 

саларды. Бу чайын сел аьзында ев бойда дашлар чыртмадаша дюнярди. 



Йазын илыг щаваларында даь-дяря эцл-чичяк сярэиси кими адамы мяфтун едярди. Гарын 

яримиш аьзыйнан битян гар чичяйи ялван эцл дальаларынын мцждясини эятирярди. 

Чямянлярин ятри щяр йана йайылыб адамы бищуш едярди. Гушларын няьмяси ясябляря 

лайла чаларды. Щяр йан йашыл севинъя бцрцнярди. 

Бура йашыл мюъцзядир, мюъцзя, 

Щейрятимин зирвясиня чатмышам. 

Отурмушам бир булагла диз-дизя, 

«Сеэащ»ынын овсунуна батмышам. 

 

Мешяляри няьмя долу дцнйады, 

Дяря вар ки, ешитмяйиб эцн ады. 

Бир эюзяли мяни йаман гынады—  

Цряйими тябиятя сатмышам.   

 

 Щяр таланын эюз мунъуьу—булаг вар, 

Эцл-чичяйи дизлярими гуъаглар. 

Мяни еля сещирляйиб бу даьлар, 

Билмямишям, айаг цстя йатмышам. 

 

Дяряляйязин, Селим йайлаьынын йайы, пайызы барлы-бярякятли олур. Бу фясиллярдя узун 

гыша щазырлыг эюрярдиляр. Чюл мейвяляри—алма, армуд щямярсин, итбурну, щалуш, эивиш, 

зиринъ, дярман биткиляри олан явялик, яляйяз (еля Дяряляйяз сюзцнцн дя мянасы яляйязли 

дяря демякдир),шыпыр, чашыр, балдырьан, шошан, ъажых, пилтан, чашыр, мярюйъя, гуланъар, 

гузугулаьы, йемлик, газайаьы…йыьылар, гыш цчцн лазым оланы айрыъа тядарцк едиляр, 

туршуйа гойуланы, щюрцлцб-гурудуланы айрыъа щазырланар, йейиляни йейиляр, хюряклярдя 

ишляняни ишлянярди. 

Булагларын цстц гялябялик оларды. Пара шагганы бир адам йесин, цстцндян бир парч 

булаг суйу ичсин, еля бил щеч ня йемямисян. 

Мал-щейван, гойун-кечи сцрцляри бу йерлярин бярякятиндян хябяр верирди. Дяряляйязин 

балы ъан дярманы кими бцтцн алямя сяс салмышды. Балдан эцл-чичяк ятри эялярди. 

Говурмасынын, мотал пендиринин, шорунун, дянявяр сары йаьынын, лавашынын, фятиринин 

дады индяйядяк дамагларда галыб.  



Лакин бу немятляри ермяни гулдурлары заман-заман зящяр-зяггума дюндярирдиляр. 

Щягарятляря, тящгирляря, язаблара, юлцм хофуна, ган селиня ня гядяр дюзмяк оларды?! 

Исмайылын бабасы Ябдцлящяд киши дя юз доьма йурдуна бяслядийи илащи севэидян ял 

чякиб, гцрбятя цз тутмаг истямирди. Онун атасы да, бабасы да, улу бабасы да бу 

даьларын гойнунда, буз кими бцллур чешмялярин, зцмрцд мешялярин, мин няьмяли даь 

сайларынын дюврясиндя йашамыш, бу торпаьа баьланыб юмцр етмишляр. Бу йерлярин 

адамлары  да суйу, щавасы, торпаьы кими саф идиляр, гяряз, кин, хябислик ня олдуьуну 

билмирдиляр. Щамы бир-бириня гайнайыб-гарышмыш, гощум-гардаш олмушдулар. 

Ябдцлящяд кишийя дярд эцъ эяляндя бу байатыны пычылдарды: 

Язизим, ня дян йахшы, 

Эеймяйя кятан йахшы. 

Гцрбят ел ъяннят олса, 

Юлмяйя Вятян йахшы. 

Беляъя эцнляр ютцб эедир, лакин ермянин гяддарлыглары сянэимяк билмирди. Бир тяряфдя 

ган, юлцм, о бири тярфядя Вятян мящяббяти. Ябдцлящяд киши од иля су арасында 

галмышды. Елдя-обада сайылыб-сечилян самбаллы, адлы-санлы кишилярдян  

бирийди Ябдцлящяд киши. Она ганичян ермянилярин ятраф мащалларда вя Дяряляйязин 

юзцндя мцсялман ящалисинин башына щансы мцсибятляри эятирдикляриндян вя онлары даща 

щансы тящлцкяляр эюзлядийиндян хябярдар иди. 

Дяряляйяз мащалынын тарихи чох гядимляря эедиб чыхыр. Йазыланлара эюря фарслардан 

щямишя пислик эюрян Мяшяди Идрис адында бир киши баш эютцрцб юз аилясиля кюч едир вя 

ахырда эялиб Дяряляйяз Мащалында галырды. Дейиляня эюря бу бюлэянин илк сакинляри дя 

еля Идрис кишинин тюрямяляри олуб. 

Бу дийар вя онун ящалиси ХЫВ ясрин сонларында бурадан юз гошуну иля Ярзурум 

тяряфя кечиб-эедян Ямир Теймурун да чох хошуна эялмишди.  

Дяряляйяз Мащалы вахтиля Нахчыван ханлыгларынын тяркибиндя олмушдур. Нахчыван 

1827-ъи илдя рус гошунлары тяряфиндян тутуландан сонра, 1828-ъи илдя Русийа-Иран 

арасында баьланмыш «Тцркмянчай» мцгавилясиня ясасян Дяряляйяз дя Нахчыванын 

тяркибиндя олмагла Русийанын  яйалятляриндян бириня чеврилмишди. 

1850-ъи илдя Шярур-Дяряляйяз Гязасы бири-бириндян айрылмыш, Шярур Нахчыван 

Гязасына, Дяряляйяз ися Иряван губернийасына табе едилмишдир.  



Ябдцлящяд киши билирди ки, ермяниляр заман-заман тцркдилли халглара гаршы юз гаты 

дцшмянчилик ниййятлярини хцсуси язазилликля йериня йетирмиш вя бу кин, бу нифрят эет-

эедя даща да эцълянмякдядир. 

Ябдцлящяд бяйин бабалары да Гярби Азярбайъанын сай-сечмя бяйляриндян олублар. 

Ябдцлящяд бяйин юзц ися дярин алим вя дин хадимийди. Йяни Ислам дининин мцкяммял 

билиъисийди. О, ящли-бейти бцтцн инсанлара чатдырмаьы юзцня боръ билирди. Ня евдя, ня 

дя ел арасында онун бир сюзцнц ики еляйян олмазды. Бир сюзля, зяманясинин санбаллы, 

лянэярли, аьыр кишиляриндянийди. Ган дцшмянчилийи онун эялишийля барышыьа чеврилярди. 

Кимин щядини няйди Ябдцлящяд бяй олан йердя  аьзынын данышыьыны итирсин, щядйан-

мядйан данышсын. О дягигя гартал бахышлары кими сярт бир бахыш мязяммятиля 

гаршылашарды. Ел арасына чыханда щамы юзцнц йыьышдырырды. 

Инди беля бир адам дярин фикирляря гярг олмушду. Нейлясин? Вятяни тярк едиб, йашынын 

бу чаьында дидярэинми олсун? Яэяр эетмяся, бяс няслин-кюкцн талейи неъя олаъаг? 

Ким зяманят веря биляр ки, бу кюпяк-ушаьы ермяниляр эцнлярин  вя йахуд эеъялярин 

бириндя бура да щцъум едиб, ящалини гырыб-чатмайаъаглар, намуссузлуг 

тюрятмяйяъякляр? Щяр шей о йана, Ябдцлящяд бяй онун гейрятиня кюлкя сала биляъяк 

ади бир щярякяти дя юлцмдян пис билирди. Киши кими юлмяйин юзц еля киши ишидир. 

Аилядя вя кянд ичиндя онун тез-тез дярин фикря эетдийини щамы эюрцр, щамы дуйурду, 

лакин сябябини сорушмаьа щеч кяс ъцрят етмирди. 

Ермяни гяддарлыьы гызышдыгъа, гырьынларын сайы чохалдыгъа Ябдцлящяд бяйин дя 

наращатчылыьы артырды. 

Нящайят, бир эцн кяндин нцфузлу адамларыны башына ъямляйиб, наращатчылыьынын 

сябяблярини ачыглады: 

-- Ермянилярин няляр тюрятдиклярини ялбят сиз дя ешидирсиниз. Ъамаатымыза диван 

тутурлар, ган дизя чыхыр. Бир йандан да аълыг гырыр адамлары. Бизимкиляр щятта атларын 

зибилляринин ичярисиндяки Арпа дянлярини сечиб йейирляр. Эцндя бир хябяр эялир. Руслар 

бир йандан, ермяниляр о бири йандан бизляри мящв едирляр. Ешитмишям ки, Тцркийянин 

бязи вилайятляриндя вя Азярбайъанда да Мцсялманлара гаршы ейни вящшиликляри 

тюрядирляр. Тящлцкя башымызын цзярини алыб. Онлара мцгавимят эюстярмяк ися 

аьылсызлыгдыр. Чцнки онлар топлу-тцфянэли, биз ися ялийалын. Щям дя щамы зцлмцн ялиндя 

гачыб даьылыр. 

Сизин фикриниз нядир?  



Гощумлардан бири диллянди: 

-- Ябдцлящяд ями, мян юлсям дя, юз торпаьымызда юлмяк истяйирям. Баш эютцрцб 

гачмаьы кишилийимя сыьышдыра билмирям. 

-- Кяс сясини! – Ябдцлящяд бяй гейзлянди. Кишийя бах! Беля чыхыр ки, даща сяндян 

башга бурада киши йохдур?!  

Сонра сясинин сяртлийи азалды: 

-- Арвад-ушаьы гырьына вермяк олмаз! Эуйа мяним чох цряйимъядир ки, дядя-баба 

йурдуму тярэидиб эедим. Айры ялаъымыз йохдур. Бу кюпякушаьы гоъайа, ъавана, 

гадына, кюрпяйя бахмыр, ялляриня ким кечди доьрам-доьрам едирляр. Биз ъанымызын 

горхусундан гачмырыг, арвад-ушаьы хилас етмялийик. 

Даща щеч Ким диллянмяди. 

Щямин эеъя ермяниляр гяфлятян Оба кяндиня щцъум етдиляр. 

Шивян эюйя галхмышды. Дящшятли гышгыртыдан налядян гулаг тутулурду. Эцлля сясляри, 

ермянилярин няшяли чыьырты-баьыртылары ятрафы бцрцмцшдц. Ким щара эялди башыны эютцрцб 

гачырды. Биринин о бирисинин щайына чатмаг имканы йох иди. Ермяниляр габаьына кечян 

азяри тцрклярини сцнэцдян, гылынъдан кечирир, балтайла доьрайыр, евляря долдурараг од 

вуруб йандырыр, щамиля гадынларын гарнына йабаны сохуб, баьырда-баьырда юлдцрцр, 

дири-дири торпаьа басдырыр, йцз ъцр ишэянъя тюрядир вя намуссузлуг едирдиляр.  

Юлцм щагг ишидир. Зцлцмля юлдцрмяк ися ермяни гулдурлары кими вящшилярин ишидир.  

Ябдцлящяд бяй аиля цзвляри иля (4 оьлу щяйат йолдашы вя диэяр бир нечя гощуму) 

бирликдя Араз чайынын гыраьына саь-саламат неъя эялиб чыхдыьына юзц дя инана 

билмирди. Кяндляриндяки ермяни дящшятиндян аьлыны итиряъяк щала эялмишди. Адамларын 

ащ-фяьаны щяля дя гулагларында эумбулдайырды. 

Ермяниляр саь галыб ъаныны гачыран адамларын архасынъа дцшцр, щарда тутурдуларса 

ушаьа, бюйцйя бахмадан ишэянъя иля гятля йетирир, дири-дири эюзлярини чыхарыр, язалары 

кясир, буьум-буьум доьрайыр, дюйя-дюйя юлдцрцр, сцнэцляйир саь-саь од вуруб 

йандырыр, юзляриня газдырдыглары бир чалайа онларла адамы долдуруб цстлярини 

торпаглайыб, кюрпя гызлара, гадынлара гаршы кишилярин эюзляри габаьында йцз ъцр 

гейрятсизлик едирдиляр. Беля аьыр фаъиялярин шащиди олан азяри тцркляринин чоху йа дяли 

олур, йа цряйи партлайыр, йа да сонралар чох йашайа билмирдиляр. 

Ябдцлящяд бяйин адамлары Араз чайынын гыраьына цз тутанда онларын да архасынъа 

ермяниляр дцшмцшдцляр. О, аиля цзвлярини чайын сащилиндяки бир далда йеря йыьыб деди: 



-- Сиз бурада эизлянин, сяс салмайын вя щеч йана тярпянмяйин, мян бир кечид тапыб, 

гайыдырам. Биз о тайа кечмялийик. 

 Сонра юзц Аразын гыраьыйнан цзц ашаьы йолланды. Хейли ахтарды, нящайят, дайаз бир 

йер маншырлайыб, эери гайытды. Лакин аиля цзвлярини  гойуб эетдийи йердя тапмады. 

Ону дящшят бцрцдц. Диггят кясилди. Бир аз аралыдан пычылты ешидилирди. Дейясян, 

ермяниляр иди. Ябдцлящяд бяйин эюзляриня гаранлыг чюкдц. Цряйиндян дящшятли бир 

эизилти кечди: «Олмайа ермяни ялиня дцшдцляр!!!».  

О, ашаьы чюкдц. Цряйи партламаг дяряъясиня эялирди.  Хейли эюзляди. Байагкы йаваш 

сясляр узаглашыб итди. Бяй йериндян дикялиб ещтийатла ятрафа нязяр салды. Щеч ким йох 

иди. О, абыр аддымларла чай йухары эетмяйя башлады. Эюзляриня гаранлыг чюкмцшдц. 

Щисс едирди ки, тагяти эет-эедя кясилир. Буна бахмайараг  

йерийирди. Баьырыб чаьырмагдан юзцнц зорла сахлайырды. Бирдян сяс ешитди. Ашаьы яйилиб 

гулаг асмаьа башлады. Чятинликля айырд етди ки, азярбайъанъа данышырлар. Йаваш-йаваш 

сяс эялян тяряфя йахынлашды. Юз кяндлиляринин сясини таныды. Аралыдан сакитъя сяслянди:  

-- Мяням, Ябдцлящяд бяй. 

Адамларын эюзляриндя ишыг йанды: «Ябдцлязяд бяй бурададырса, демяли, ниъат 

тапаъаглар!». 

Бяй ися юзцндя дейилди. Онлардан юзцнкцляри сорушду, эюрдцм дейян олмады. Кишинин 

цмиди эет-эедя азалырды. Кяндчиляринин о тайа кечмяк йалварышларына бахмайараг, 

эялдийи йолла эери гайыдараг онлары йеня ахтармаьа башлады. Гаранлыг дцшцрдц. 

Ябдцлящяд бяйин йорьунлугдан айаглары архасынъа эялмирди. О гядяр эязмишди ки, 

щейдян дцшмцш, тагятдян кясилмишди. Архасы цстя торпаьын цзяриня узанды. Эюзляри 

йашла долду. Аьлы кясяндян аьладыьы йадына эялмирди. Эюз йашыны юз киши гцруруна 

сыьышдыра билмирди. Инди дя юзцйля мцбаризя апарырды, цряйиндя аьлайырды. Лакин ща 

чалышды, эюз йашларыны сахлайа билмяди—йанаьыйнан ашаьы йаш селлянди. Цзц цстя 

чюнцб беляъя сярили галды… 

Ермяниляр Тцркляр йашайан бцтцн мянтягяляри алт-цст едир, Азярбайъанын гярбиндя 

вя шималында олдуьу кими Тцркийядя дя сойгырымы сийасятини хцсуси бир амансызлыгла 

щяйата кечирирдиляр. 

Тарихи мянбялярдя юз яксини тапан ашаьыдакы щадисяляр ермянилярин ким олдуьуну 

юйрянмяк цчцн «ади деталлардыр». 



Ярзурумун йахынлыьында Алаъакюй адлы бир кянд вар. Он сяккизинъи ил мартын 12-дя 

ермяниляр бу кяндин ишлярини—270 няфяри сырайа дцзцб гуршунламышлар. 

Кяндин эюзял бир эялинини дивара мисмарлайыб дири-дири кюксцнц йармыш цряйини 

чыхарыб башынын цзяриндян чянэяля кечирмишляр. 

Ярзурумун бир Даь кянди вар: Щыныс.  

Ермяни йараглылары Фатма адлы бир ананын сцд яммякдя олан кюрпясини дюшцндян 

алыб, чянэяля чякмиш, сонра ону тяндиря салыб гызартмыш «йейяъяксян»-- дейя бядбяхт 

ананы дидик-дидик елямишляр… 

1877-ъи илдя руслар Османлы Империйасында ишьал етдикляри яразиляри ермяниляря тящвил 

веряндян сонра онлар Ярзурумда 600 миндян чох динъ ящалини ушагдан тутмуш 

гоъайа гядяр щамыны гылынъдан кечирдиляр. Ермяниляр щятта бялякдяки кюрпяляри 

доьрайырдылар. 

1918-ъи илин йазында Ярзурумда «кцчяляр башдан –баша гадын, ушаг, ихтийар ъясядляри 

иля долуйду. Гадынларын мямяляри, щятта ян мящрям цзвляри кясилиб диварлардан 

асылмышды. Бу телеграф телляриндян йцзляръя чоъуг ъийяри асылмышдыр. Гадынлары дешилмиш 

ъырыл-чылпаг гадын ъясядляри инсаны дящшятя эятирирди..». 

Гарсын Ярдащанында бизи йер цзцндян силмяйя чалышан дашнаклар щеч кяся эцлляни 

гыймамышлар: адамлары юз гапысындакы су гуйусуна атараг мящв етмишляр. 

Байбурдда да ейни вящшиликляри тюрятмишляр. 

Бязян дя кюмяксиз ящалини саманлыьа тяпиб одлайырдылар. Мясъидляря долдуруб, нефт 

тюкцб йандырырдылар. 

Бир чох щалларда ися адамларын айаьыны башына чатыб, бу амансыз дящшятлярля мящв 

едирдиляр. 

Он сяккизинъи илин мариында ермяни фашистляри Бакыда да бянзяри вящшиликлярля ящалини 

гятля йетиридиляр. Сойдашларыны хилас етмяйя эялянлярдян Нуру Паша хатиряляринин бир 

йериндя йазыр ки, дашнаклар кишиляри щарда эялди эцлля иля юлдцнмцшляр. Шящярин кцчяляри 

мейидля долу иди вя бунлар артыг аьырлашмышды, чцрцмя эедирди: Ушагларын кясилмиш 

башларындан тяпяъикляр дцзялтмиш—нишан гойуб яйлянирдиляр: гадынлара эцлля 

атмамышлар, онлары шишлярля намусузъасына гятля йетирмишляр… Ермяни ъялладлары цч 

эцнцн ичярисиндя 27 мин Бакы сакини олан сойдашымызы аьыр ишэянъялярля юлдцрмцшляр.  

Сяккиз йцздян артыг заваллы тцркц гятля йетирмишляр.  



Бичаря тцркляри яввялъядян газыб щазырладыглары гуйуларын башына эятиряряк орда 

щейван кими боьазларыны цзмцш вя гуйулара долдурмушдулар. Щяр   19 

гуйуда 80 няфяр басдырмаг гярарында олдугларындан сайырмышлар: «Йетмиш олду? Он 

няфяр дя кяс!»  

Сяксян няфяр бичаря тцркц бир евдя долдуруб гапыдан чыхаркян бир-бир балта иля 

башларыны парчалайыр вя  щязз алыб яйлянирдиляр. 

Алаъакюйдя олан ъясядляр инсанын аьлыны башындан чыхараъаг бир эюрцнцшдя иди. Бцтцн 

ушаглар сцнэцлянмишди, йашлылар вя гадынлар саманлыглара долдурулуб йандырылмыш, 

эянъляри балталарла доьрамышлар. Ъивяляря асылмыш башлар вя црякляр эюрцнцрдц… 

1918-ъи илин мартын 11-дян 12-я кечян эеъя Ярзурумда гырылан тцрклярин сайынын цч 

мин няфяря чатдыьыны ермяниляр юзляри гейд етмишдиляр. 

Ярзурумун бюйцк гырьынында (1918) щамама долдурулмуш 272 няфярдян ъями 100 

няфярини хилас етмяк мцмкцн олмушду. 

1906-ъы ил августун 18-дя палаз алтында 15 ушаьын кясилмиш башлары тапылды. Ъянуб 

сямтдя щяддян артыг арвад-ушаг бядянляри тюкцлмцшдц. 

Охчу-Шабядин кяндиндя палазын цстцня он беш кюрпянин башыны йыьмышдылар. 

Саггарсуйун ятрафында ган эюлмячясинин цзц буз баьлайыб, анъаг дашын бир 

тяряфиндя дамъы-дамъы сызыр. Дашын арасында 62 гадын вя ушаг ъяназяси цст-цстя 

галанмышды. 

Ъамурлу кяндиндя кишилярин башыны, гадынларын дюшлярини кясяндян сонра мейидляри 

йандырмышлар. 

Шараба кяндиндя бцтцн кишилярин башыны кясмиш, ушаглары тяндирдя йандырмышлар. 

1905-1907-ъи иллярдя ермяниляр тяряфиндян Иряван Губернийасында, Гарабаьда, 

Бакыда, Шамахыда йцзлярля кянд йерля йексан едилмиш, йцз минлярля динъ ящали 

вящшиъясиня гятля йетирилмиш вя доьма йурдларындан говулмушлар.  

1918-ъи илин март айында ермяни гулдурлары  болшевик байраьы алтында Бакы, Шамахы, 

Губа гязаларында, Гарабаьда, Зянэязурда, Нахчыванда вя Азярбайъанын диэяр 

бюлэяляриндя азяри тцркляринин сойгырымыны ейни гяддарлыгла щяйата кечирмишдиляр—

кяндляр йандырылмыш, динъ ящали кцтляви сцрятдя гятля йетирилмишди. 

«Ведибасар, Зянэибасар, Ечмиадзин, Базаркечяр, Дяряляйяз гязаларындан ермяни 

дашнак гулдурларынын тюрятдикляри гырьындан гачыб Нахчывана сыьынан 1 милйондан 



артыг азяри тцркц ачыг щавада, сяфалят ичярисиндя язаб чякирди, епидемийа вя ещтийаъ 

онлары ялдян салмышды. Щяр эцн йцзлярля адам юлцрдц». 

Ермяни дашнаклары 1918-ъи илин йазында тяк Бакы шящяриндя 3 эцн ярзиндя 12 миня 

йахын азяри тцркцнц вящшиъясиня гятля йетирдиляр.  

Щамазаспын гулдур дястяси 1918-ъи ил майын 1-дя Губада Кярбялайи Мяммяд Таьы 

оьлунун 14 няфярлик аилясини гылынъындан кечирмишди. Ермяни ясэярляриня мцсялман 

гадынлары эятирдийиня эюря Яли Пашанын эюзц габаьында оьлунун эюзлярини чыхармыш, 

сонра щяр икисини юлдцрмцшляр.  

1918-ъи ил ийун айынын орталарында эенерал Андраник юз гулдур дястясиля 

Абракуникасийа, орадан Нахчавана чякилир. Сонра Охчай вадисиля мигдарда тцрк 

кяндлярини даьыдыр. Тякъя Йайъы кяндиндя 2500 адам фаъияли шякилдя юлдцрцлцр вя 

Араз чайында батырырлар. 

Зянэязур гязасында Андраникин силащлы бирляшмяляри бцтювлцкдя 10 мин 68 адамы 

юлдцрмцш вя шикяст етмишляр. 

Ермяни А. Лалайан йазырды: «Ермянистанда дашнак щюкумяти 30 айлыг щакимиййяти 

дюврцндя (май 1918-нойабр 1920) Азярбайъан ящалисинин 60 фаизини… гырмышдыр».  

1919-ъу илдя мятбуатда йазырдылар ки, артыг Эюйчя мащалында мцсялман галмайыб, 

Йени Байазид Гязасында 84 мцсялман кянди даьыдылыб, 15 миндян артыг еви олан 

кяндлярин ящалиси бцтцн малы, дювляти башлы-башына бурахыб гачмышдыр.  

Бянзяри вящшиликляри дашнаклар Азярбайъан яразисиндя дя тюрятмишляр. 

Бяднам Андраникин дястяси Эюйъя мащалында елин севимли  ашыьы Дядя Няъяфин 

црйан кцряйиня самавары баьлайар, одунлуьуна кюмцр тюкцб кефляри цчцн чай 

дямлямишляр.  

Бир ермяни ялиндяки зопаны йаралы йыхылмыш тцркцн аьзына сохмаг истямиш, лакин 

тцркцн дишляри килидляндийиндян бу, мцмкцн олмамыш вя ермяни ону тяпикляйя-

тяпикляйя юлдцрмцшдц. 

Ваьуди кяндиндя 400 няфяр мясъидя долдурулмуш вя йандырылмышдыр. 

Нцвяди кяндиндя йатагда олан хястя Ясяд бяй Мялик Аббасовун синясиня сцнэц 

санъмышлар.  

Ваьудидя Гядимя Тащир гызынын дюшлярини хянъярля доьрамыш, юз гызынын аьзына 

тыхамыш вя щяр икисини юлдцрмцшляр. 



Аьуди кяндиндя Гуламяли Шякяровун оьлунун айаьыны топ угдан кясмиш, бядянини 

сцнэи иля дялик-дялик етмиш вя юлянядяк йеримяйя мяъбур етмишляр. 

Баьырлы кяндиндя 7 няфяр киши вя гадыны бир евдя йандырмышлар. 

Гатар кяндиндя Мяшяди Гяляндяр кишини юлдцрмцш вя цстцня нефт тюкяряк ъамаатын 

эюзц габаьында йандырмышлар. 

Щямин кянддя Кярбялайи Аллащвердинин башыны кясмишляр. 

Рящман Яфянди кяндиндя Ибращим Щаъыщцсейн оьлунун эюзлярини чыхармыш, дири-дири 

йандырмышлар. 

Кярбялайи Мещдинин башыны кясиб йолун гыраьындакы дашын цстцня гоймушлар. 

… Ябдцлящяд бяй щандан-щана юзцня эялди. Сящярин ачылмасына аз галмышды. 

Цряйиндя дюзцлмяз бир аьры, бир эюйням варды. Олуб-кечянляри йадына салмаьа 

чалышды. Фикри айдынлашдыгъа бядянини эизилти бцрцйцрдц. Араз чайынын гыраьында, ялляри 

гойнунда ялаъсыз галмышды бу няр киши. Билмирди нейлясин, ермянилярин ичиня-юз доьма 

оба кяндиня гайытсын, йохса чайы о тайа кечсин. Аилясинин талейини юйрянмядян неъя 

чыхыб эедярди ки? Бу онун мянлийиня уйьун эялмяйян шей иди. Гулдурларын ичиня 

гайытмаьын ися файдасыз олдуьуну дярк едирди. Галмышды гырыла-гырыла. Аьыр дярд 

йцкцнцн алтында Аразын гыраьыйнан о тяряф-бу тяряфя вар-эял едирди. Гядди яйилмиш, 

чийинляри ашаьы салланмышды. Ща фикирляширди, бир йана чыхара билмирди, еляъя галмышды 

чар-начар. 

Ишыгланана йахын аилясини тапмаг цмидиля йеня Араз бойунъа цзцйухары эедяркян 

узагдан бир дястя ермяни йараглысынын о тяряфя эялдийини эюрдц. Щеч ня дцшцнмядян 

юзцнц чайа вурду. Аразын лилли сулары ону гойнуна алды…  

Араза эащ щясрят дедик, эащ да эюз йашы, 

«Бир вятяни парчалайан дярдди»--демишик. 

«Азярбайъан торпаьына Аллащ гарьышы, 

Бяхтимизя гара йазы, хятди»-- демишик. 

 

Суларында кядяр аьлар, интизар инляр,  

Ляпяляри айрылыьын ляпирляридир. 

Тиканлары гямя дюнян гара мяфтилляр 

«Эцлцстан»ла «Тцркмянчай»ын сятирляридир. 

 



Сащиллярин бир-бириня яли узалы— 

Аралыгдан щиъран ахыр, айрылыг ахыр. 

Нейлясин ки, талейиня сярщяд йазылыб? 

Вятянсизлик Аразы да йандырыб-йахыр. 

 

Сярщяд олмаг бу бядбяхтин сучу сайылса 

Суларыны гурудардыг уда-уда биз. 

Щясрятляри говушдурмаг Араза галса 

Сярщядляри бу дцнйадан силярди тямиз. 

 

Олмасайды, сярщяд иди даь ки, дяря ки, 

Гынайанлар эцнащкары тапыб гынасын. 

Мян оьлума Араз дедим она эюря ки, 

Щяр адыны чаьыранда баьрым ганасын. 

TARİXİ GERÇƏKLİKLƏR 

Бир вахтлар Гярби Азярбайъанда 18 мащал олуб вя бу мащалларда йахын кечмишядяк 

Оьуз тцркляри мцтляг чохлуг тяшкил едибляр. 

Иряван, Эюйчя, Дяряляйяз, Ведибасар, Зянэибасар, Дилиъан, Зянэязур, Аьбаба, 

Лору, Пямбяк, Шюряйел, Дярячичяк, Абаран, Эярнибасар, Гырхбулаг, Карби, 

Сярдарабад, Талин мащаллары 30 мин квадрат километр яразини ящатя едирди. Бу 

мащалларда 2300-я йахын азярбайъанлы кянди, нечя-нечя ири шящяр вя гясябя варды. 

1920-ъи илядяк Азярбайъанын тярикибиндя олан Нахчыван Губернийасынын Шярур-

Дяряляйяз  Гязасы бир тяряфдян Нахчыван мащалы иля, диэяр тяряфдян Иряван 

Губернийасынын  Иряван Гязасы иля, шимали-гярбдян Эюйчя Мащалы вя Кялбяъярля, бир 

тяряфдян ися Зянэязур—Лачынла щямсярщяд олмушдур. Сащяси 2300 квадрат 

километрдян чох иди. 

1915-ъи илдяки гарышыглыгдан истифадя едян ермяни силащлы дястяляри гулдурбашы 

Йапонун рящбярлийиля  Шярур-Дяряляйяз Гязасындакы мцсялман кяндлярини йерля-

йексан етмиш, ящалинин яксяриййятини сцнэцдян кечирмишдиляр. 

1918-1920-ъи иллярдя тякъя Дяряляйяздя дейил, диэяр Азярбайъан вя Тцркийя 

торпагларында да Андраник, Щамазасп, Щайк, Дров вя Няъдещ кими гана сусамыш 

эенераллар юз гулдур дястяляриля милйонларла динъ мцсялман ящалисини  амансызлыгла 



гятля йетирмиш, йцзлярля елляри, обалары, шящярляри, кяндляри дармадаьын едиб вираняйя 

чевирмишляр. 

SİRLİ HADİSƏLƏR 

Ябдцлящяд бяйин аилясинин башына эялян мцсибятляр дя щямин иллярин сонларына тясадцф 

едирди. Чох иманлы адам олдуьуна вя гуран ящли сайылдыьына эюря   онун щаггында 

мараглы сюйлямялярин бязиляри йаддашларда галыб. 

Дейирляр ки, олаъаг щадисяляр бу кишийя яввялъядян бялли олурмуш, эюзяэюрцнмяз сирли 

гцввяляр она баш веряъяк олайлар щаггында хейли яввял мялумат диктя едирмишляр. 

Лакин бу диктянин ким тяряфиндян вя неъя олундуьу бяйя айдын олмурду. 

Ъаван вахты бир дяфя тай-тушлары иля щараса эетмяйя щазырлашырлар. Атлары миниб йола 

дцшмяк истяйяндя щямин эюзяэюрцнмяз гцввяляр имкан вермир ки, Ябдцлящяд ата 

минсин. Йолдашлары  тяяъъцбля ондан сорушурлар: 

--Няйи  эюзляйирсян? Нийя атына минмирсян? 

О билмир ки, ня ъаваб версин, дцшдцйц вязиййяти неъя изащ етсин? Яэяр деся ки, мяни 

ата минмяйя гоймурлар, онун дяли олдуьуну зянн едяъякляр. «Ким гоймур, неъя 

гоймур?»--сорушаъаглар. Щягигяти ися баша сала билмяйяъякди. 

Йеня истяди ки, юзцнц зорлайыб кящяр атына минсин. Лакин ямялли-башлы она мане 

олдулар, гоймадылар, дедиляр ки, олмаз! 

Ябдцлящяд атын ъилову ялиндя мат-мат тай-тушларына бахмагда давам едирди. 

Достларындан бири яркийаналыг етди: 

--Ня ойун чыхарырсан? Бизи нийя лянэидирсян? Атына минсяня! 

Нящайят, Ябдцлящяд ъаваб верди: 

--Дейясян, мян эедя билмяйяъяйям. 

Тай-тушларынын тяяъъцбц бир аз да артды: 

--Неъя эедя билмяйяъяксян? Мяэяр юзцн бу тяшяббцсц эюстярмямисянми? Дцняндян 

бу сяфяря щазырлашмырсанмы? Бурах зарафаты, бизи лянэитмя. 

--Зарафат-зад елямирям. Мян эедяси олмадым.  

Щамы суал долу нязярлярля бир-биринин цзцня бахды. 

Йеня щямин досту диллянди: 

--Бирдян-биря сяня ня олду? Тцфянэи эютцрмцсян, гатары баьламысан, хуръуна 

азугяни йыьмысан, юзцн дя дцняндян габаьа дцшмцсян ки, эедяк, инди дя эетмирсян? 



Беля шей ола билмяз ахы! Сян сюзцнц дяйишян адам дейилсян. Денян биляк эюряк сяня 

ня олуб? Нийя бир анын ичиндя фикриндян дашындын? 

--Щеч ня билмирям. Ону билирям ки, артыг мян эедяси олмадым. 

Буну дейиб, Ябдцлящяд эери дюндц, атын йцйяниндян дартараг евляриня тяряф эетмяйя 

башлады.  

Досту сясини уъалтды: 

--Йахшы, эетмирсян эетмя, бары сябябини де.  

Ябдцлящяд киши эери ганрылыб ъаваб верди: 

--Бу эцн орда няся бир бядбяхт щадися баш веряъяк. Сиз дя эетмяйин. 

Бу сюзляри юзц демяди, она дедиртдиляр. Кимляр дедиртди? Щардан билсин ки? 

Достлары даща щеч ня сорушмадан щазырлашдыглары сяфяря Ябдцлящядсиз йола дцшдцляр. 

Онлар 6 няфяр идиляр. 

Ябдцлящядин  ися юз щалындан юзцнцн дя беля башы чыхмырды: «Бу ня ишдир башыма 

эялир? Мяни беля ишляря вадар едян кимдир? Ня цчцн истямядийим щярякятляря мяни 

мяъбур едирляр?»--дейя, дцшцнцрдц. Лакин бу суаллара щеч бир ъаваб тапа билмяди… 

Эцн ахшама тяряф яйиляндя кянди щарай бцрцдц. Сяся-кцйя Ябдцлящяд дя евдян  

байыра чыхды. Эюрдц ки, ъамаат фярйад чякя-чякя кянд йолуна тяряф гачыр. О да 

щювлянак ъамаата тяряф йцйцрмяйя башлады. Йахынлашдыьы илк адамдан щяйаъанла 

сорушду:  

-- Ня олуб?  

-- Дейясян, ермяниляр бизимкиляри юлдцрцбляр.  

Ябдцлящядин бядяниндян цшцтмя кечди. Илдырым сцрятли бир фикир ону сарсытды: «Буну 

мяня демишдиляр.Амма имкан вермямишдиляр ки, достларымын габаьыны кясим, онлары 

эетмяйя гоймайым. Еля бил ялими-голуму, дилими-аьзымы баьламышдылар». 

Кяндин кянарына чатанда мялум олду ки, сящяр-сящяр йола дцшян достлара бир дярядя 

ермяниляр гяфилдян щцъум едибляр. Онларын бешини тутуб ишэянъя иля юлдцрцбляр, бири ися 

зорла гачыб ъаныны гуртарыб вя кяндя юзцнц зорла чатдырыб. 

Танынмаз щала салынмыш щямин мейидляри эятириб кянд гябирстанлыьында дяфн етмяк 

цчцн кянд ъамааты чох язиййят чякди… 

Бир дяфя  дя Ябдцлящяд кянддян ики-цч саатлыг мясафядя бир булаьын цстцндя сцфря 

ачыб, нащар етмяк истяйирди. Ялини чюряйя узадаркян щямин эюзяэюрцнмяз гцввяляр 



онун голундан тутуб ялини эери чякдиляр вя диктя етдиляр ки, эюзля, Оьлун  Аьяли дя 

бура эялир, онунла бирликдя нащар едярсян.  

Ябдцлящяд йеня галыр мат-мяяттял. «Лянят шейтана!»- дейиб, «бисмиллащ»ла ялини 

чюряйя йенидян узатмаг истяйяндя она фикрян аъыгланырлар: «Сяня демядик эюзля?!». 

Ябдцлящяд чар-начар ялини эери чякиб, эюзлямяйя башлайыр. Хейли кечир, щеч ким эялиб 

чыхмыр. О бир дя истяйир ки, чюряк эютцрцб йесин. Йеня мане олуб «дейилляр» ки, оьлун 

Аьяли дя аъдыр, эялир, ону эюзля. 

Ябдцлящяд айаьа галхыб булаьын йанындакы дикдирин цстцня чыхыр вя дюрд тяряфя дя 

диггятля бахмаьа башлайыр. Ня узагда, ня йахында бир кимсяня эюрцнмцр. Киши юз-

юзцня дейир: «Дяли олурам, нядир? Бунлар ня ишдир башыма эялир? Эюрясян мяня бу 

фикирляри тялгим едян кимлярдир? Мялейкялярми, йохса?..» О, йеня ятрафы диггятля 

нязярдян кечирир. Щеч кими эюрмяйиб дярин фикир ичиндя булаьын цстцня гайыдыр вя 

наразы щалда эюзлямяйя башлайыр. Арадан хейли кечир. Бирдян аддым сясляри ешитмяйя 

башлайыр. Йериндян дик сычрайыб, сяс эялян тяряфя  йцйцрцр. Эюрцр ки, оьлу Аьаяли 

узагдан эялир. Киши аз галыр ки, щавалансын. Аьяли она чатыб салам верир вя дейир: 

-- Йемяйя бир шей вармы? Йаман аъам. 

Ябдцлящяд динмяз-сюйлямяз байагдан эюзлядийи оьлу иля ачыг сцфрянин башында 

яйляшир, лакин ялини чюряйя  узатмаьа горхур. Аьяли йемяйя башлайанда о да йаваш-

йаваш ялини сцфряйя узадыб чюряк эютцрцр. Эюрцр ки, даща щеч кяс мане олмады. 

Бир дяфя дя эеъя гоншу кянддян евя гайыдырды. Артыг гаранлыг дцшмцшдц. Йолу 

мешянин лап йахынлыьындан, колун-косун ичиндя кечирди. Достуэилдян чыхмаг 

истяйяндя йеня ону  намялум гцввяляр мяъбур етмишдиляр ки, тцфянэи дя ал, юзцнля 

эютцр, сяня лазым олаъаг. Ща истямишди ки, онларын «дедикляриня» гулаг асмасын, 

мцмкцн олмамышды. Фикирляшмишди ки, щямишя эедиб-эялдийим йахын йолдур, ня 

эялясидир ки, йеня «бунлар» йахасындан ял чякмир?! Лакин «онлар» дедикляринин 

цстцндя дурмушлар. Нящайят, мяъбур галыб, достундан тцфянэи истямиш вя демишди: 

-- Сабащ тездян ушагларын бирийнян эюндяряъяйям. Досту щеч бир сюз демядян 

гошалцля тцфянэини вя патрон долу гатарыны она вермишди.  

Инди йолла тяк-тянща, пийада юз кяндляриня тяряф эедяркян фикирляширди: «Беля фикирляри 

сюйлямякля мяня няйи баша салмаг истяйирляр. Онсуз да юзцмц йерляри, эюйляри 

йарадан тяк бир олан Аллащын голу щесаб едирям. Инанырам ки, Ряббим щяр бир 

мюъцзяйя гадирдир. Мян она горху щиссиля йох, идракымла тапынмышам. Ушаг 



йашларымдан «Гурани Кярими», «Сулиддин»и, «Фируддин»и гябул едиб, улу Танрыйа 

итаятдя олмушам. Бялкя еля бунлара эюря йараданым мяни горуйур? Шцкцрляр олсун 

онун мярщямятиня! Ялбяття, юзц билян мяслящятдир. Ня еляйир, дцз еляйир». 

Артыг щава тамам гаралмышды. Мешянин кянарына аз галырды. Аралыдан кол-косун 

гаралтысы зорла сечилирди. Бирдян айаьынын алтындан бир дястя чил гяфил парылтыйла щавайа 

галхды. Сяксякяли олдуьундан тулланыб эери сычрады. Башынын тцкц габарды. Бир хейли 

юзцня эяля билмяди. Сонра: «Бисмиллащ»- дейиб, йолуна давам етди. Кцляк ясмяйя 

башламышды. Ятрафы сирли бир уьулту бцрцмякдяйди. Ябдцлящяд мешянин ачыг 

йамаъынын ашаьысына чатанда йухары тяряфдян ири бир гаралтынын сцрятля она тяряф 

эялдийи эюрдц. Тцфянэи чийниндян ашырана гядяр щямин гаралты ону щахлады. 

Ябдцлящяд йана сычрады вя… юзцнц щавада учурмуш кими щисс еляди. Архасы цстя 

зярбля йеря дяйяндя йарьанын башындан йыхылдыьыны баша дцшдц. Щямин ири гаралты да 

ону изляйирмиш кими архасынъа тулланды, щяля дя йериндян дура билмяйян Ябдцлящядин 

цстцндян кечиб, бир кола сюйкяниб дайанды. Киши еля йыхылы вязиййятдя бахыб эюрдц ки, 

бу, ири вя гурумуш бир «Йелгохан»дыр. Кцляк ону йумаландырырмыш. 

О, йериндян зорла айаьа галхды. Еля шиддятли бир аьры щисс етмяди. Яйни галын 

олдуьундан ъидди зядялянмямишди. Йарьанын ашаьысы иля щярляниб эедяъяйи ъыьыра 

чыхды. Бир хейли ишыг эюрдц. Баша дцшдц ки, бунлар ъанавар эюзляриди. 

*Чил—кяклийябянзяр чюл гушу. 

*Йелгаван—ири, лакин чох йцнэцл битэи. 

Гошалцлянин  щяр ики тятийини бирдян чякди. 

Рящмятлик атасы она ъанаварларын  хцсусиййятляриндян данышмышды. Бунларын 

йалгузаьы даща тящлцкяли олур. Лакин чох вахт сцрц иля эязирляр. Кяндин юрцшдя олан 

мал-гарасына тез-тез щцъум чякирляр. Йийясиз галан аты, улаьы парчалайырлар. Онлар 

гойун сцрцсцня ъуманда, бир анда онларла давары мящв едирляр. Ясасян гойунларын 

боьазындан йапышыб щулгумларыны гопарыр, ити дишляриля эямирир, галдырыб йеря чырпыр, о 

бирисиня кечирляр. Беляъя бир ъанавар бир сцрц гойунун ичярисиня дцшяндя 10-15-ни 

юлдцрцр. Еля вахтлар олур ки, юлдцрдцйц гойунлардан бирини белиня атыб, гачыб чыхыб 

эедир. 

Бир дяфя Аьа кишинин аты эеъя кювшяндя галмышды. Сабащысы эедиб онун мейидини 

«Кичик эюл»цн ятрафында тапмышдылар. Ъанавар атын арха щиссясини тамам 

парчаламышды. Овчулар билирдиляр ки, ъанавар парчалайараг гойуб эетдийи щейванын 

ятиндян йемяк цчцн щямин эцнц йох, йалныз цч эцндян сонра гайыдыр. Кяндин сай-



сечмя овчуларындан бири олан Ящмяд апарыб атын лешинин ятрафына ъанавар тяляляри 

дцзмцш вя эизлятмишди. Йаз аьзы иди. Гар щяля яримямишди. Сящяриси эцнц Ябдцлящяд 

дя Ящмядля бярабяр тяляляри йохламаьа эетмишди. Узагдан  эюрмцшдцляр ки, ири боз 

бир ъанавар тяляйя дцшцб чырпыныр. Онлары эюрян кими, о уламаьа вя даща ъидди ъящдля 

айаьыны тялядян хилас етмяйя  чалышмаьа башламышды. Бунун мцмкцн олмадыьыны 

баша дцшян вя тцфянэли овчуларын эет-эедя йахынлашдыьыны эюрян боз гурд илишян габаг 

айаьыны биляк гарышыг дишиля доьрайыб тялянин цстцндя гоймуш вя ганы сцзцля-сцзцля 

чыхыб эетмишди. Ъанаварлар ня гядяр йыртыъы олсалар да, онларда хцсуси бир мяьрурлуг 

вя тохунулмасы мцмкцн олмайан мянлик дя вар. Овчу кими дцшмянин ялиндя 

юлмякдянся, биляйикясик йашамаьы даща цстцн билян щямин боз гурду сонралар 

нахырчы вя чобанлар дяфялярля эюрмцшляр… 

Ябдцлящяд бяй ъанавар эюзляринин сойуг парылтысындан цшянся дя, эюзлямякдян 

башга ялаъ эюрмцрдц. Эери гайыдыб гачмаг вя йа иряли эетмяк аьылсызлыг оларды. 

Ъанавар сцрцсц ися она йахынлашырды. Ябдцлящяд тцфянэи галдырыб, она лап йахынлашан 

бир ъцт ишыьын ортасыны нишан алды вя щяр ики тятийи бирдян чякди. Тцфянэин сяси ятрафа 

лярзя салды. Гаршысында ири бир ъанавар щавайа галхыб тцкцрпядиъи бир сяс чыхарды вя 

таппылтыйла йеря дяйди. Ишыглар бир анда йоха чыхдылар. Узагдан эцлля сясиня ъаваб 

вердиляр. Ябдцлящяд сяс эялян тяряфя гачмаьа башлады. Гача-гача тцфянэин эюзцня 

патрон гойурду. Бир аздан кяндя эедян гоншуларына чатды… 

Сящяриси ъаванлар юлц ъанавары кяндя эятирдиляр. Бу, йалан олмасын, кял бойда боз бир 

гурд иди. Дярисини сойдулар ки, мцгявва дцзялтсинляр.  

…Ябдцлящяд  бяй юзцнц Аразын аьушуна атанда йеня «эюзяэюрцнмяз гцввяляр» она 

пычылдамышдылар: «Горхма, щяля юлцмцнцн вахты дейил.  

Сящярин шяфягляри Аьры даьынын зирвясиня нур чилямишди. Дейиляня эюря, йер кцрясинин 

цзцнц басан су эери чякиляркян Нущ пейьямбярин эямиси бу даьын зирвясиня чюкмцш 

вя орада галмышды. Ябдцлящяд  бяй юзцня эяляндя чайын кянарында  цзцгуйлу сярили 

иди. Аьзындан Аразын лили суйу эялирди. Оланлары хатырламаьа чалышды. Лакин щеч ня 

йадына душмурду. Йарысы суда олан бядянини зорла дартараг гураглыьа чыхды.  Хейли 

юйцдц, гарнына долан су гуртармаг билмирди. Бир аздан юз кяндляриндяки бцтцн 

малыны-мцлкцнц гойуб, анъаг ъанларыны неъя эютцрцб гачдыгларыны хатырлады. 

Гяфилдян анлады ки, кцлфятини дя итириб. Цряйи сыхылды, эюзляри гаралды, дцнйа башына 

фырланмаьа башлады. Аъы бир гящяр боьазына тыхъанды… 



İKİNCİ  ANA VƏTƏN 

…Тцркийянин бир шящяри вар, адына Игдыр дейирляр. Бу шящяр Аьры даьынын ятяйиндя 

салыныб,  чох ахар-бахарлы, мяхсуси эюзялликляри олан бир мякандыр, бурада 1905-ъи 

илдя вя ондан сонра ермянилярин пярян-пярян салдыьы чохлу азяри тцркц йашайыр. Бу 

мащалын Щагвейис адында бир кянди дя вар. Аьры даьынын лап ятяйиндядир. Гярби 

Азярбайъандан баш эютцрцб ъаныны гачыран адамларын йюнц бу йерляря дцшмцшдц. 

Аразы саламат кечян ким варыйдыса, тале онлары Игдыра тяряф говурду. 

Ябдцлящяд бяй зорла да олса айаьа галхды. Яйин-башындан су дамъылайа-дамъылайа 

Аразын сащили иля цзцйухары аддымламаьа башлады. Аилясини тапмаг цмидиля щяр тяряфи 

диггятиля нязярдян кечирирди. Лакин щеч кяс эюзя дяймирди. Ня гядяр йол эетдийини 

билмирди.  Щисс  едирди ки, тагятдян кясилир, даща йерийя билмир. Буна бахмайараг 

ниэаранчылыг ону иряли эетмяйя сювг едирди. Аиля севэиси, ювлад мящяббяти ону щеч 

олмаса бир анлыг беля отуруб динъялмяйя гоймурду. Цзэцн щалда хейли ирялиляди. 

Йеня ятрафы нязярдян кечирирди. Дейясян, узагда гаралтылар варды, эюзлярини силиб, бир 

даща диггятля бахды. Бу гаралтылар адамлара охшайырды. Истяди онлары чаьырсын, 

боьазындан хырылтылы бир сяс чыхды. Адамлар бу сяси ешидя билмяздиляр. Яллярини йухары 

галдырыб йеллямяйя башлады. Бу дяфя, дейясян, ону эюрдцляр. Дястядян ики гаралты 

айрылыб она тяряф эялмяйя башлады… 

Ябдцлящяд бяй юзцня эяляндя ятрафында хейли адам эюрдц. Эюзляри доьмаларыны 

ахтарды. Эюря билмяйиб, йеня булуд кими долду. Цряйи учунду. Бяйин беш оьлу 

олуб.—Аьаяли, Щцсейн, Аьаммяд, Аббас, Щейдяр. Ювладларынын ичярисиндя 

Щцсейнля (Кялба Щцсейнля) Аббас чох йахын идиляр—онлар щям гардаш, щям дя 

мющкям достуйдулар. 

Ябдцлящяд бяй оьланларыны чох истяся дя, буну щялям-щялям бцрузя вермязди. О 

заман аьыр кишилярин истякляри црякляриндя эяздирярдиляр, ачмаздылар. Бяй, 

цмумиййятля аиляъанлы иди. 

Ябдцлящяд бяй ятрафымыздакылардан цзэцн-цзэцн сорушду.  

-- Бялкя Оба кяндиндян кимися эюрмцсцнцз?  

Адамлар бири-бирляринин цзляриня бахдылар. Арха тяряфдян бир киши диллянди: 

-- О тайда оланда, дейясян, щямин кяндин адыны бир дястя адам чякирди. Щярдян дя 

«Ябдцлящяд бяй» дейирдиляр. Ермяниляр йахынлашанда онлар да юзляриня Араза 

атдылар. Сонрасындан хябярим йохдур. 



Бяйин эюзляриндя бир цмиб ишыьы кюзярди, фикирляшди: «Демяли, ермяни ялиня 

кечмяйибляр. Шцкцр сянин бюйцклцйцня, Худайа!». 

Сонра юз-юзцня деди: «Каш балаларымы тапам! Бир чюряйя мющтаъ, лап ит дамында 

йашамаьа разы оларам. Аллащым, юзцн мяня кюмяк ол!» 

Щамы аъындан цзцлмцшдц. Цзлярдя, эюзлярдя еля бир кядяр, еля бир щцзн варыйды ки, 

адамлар бири-бирилярини данышдырмаьа горхурдулар.  

Ябдцлящяд бяйин цси-башы гурумушду. О дястяйля саьоллашыб аилясини ахтармаьа 

эетди. 

Ермянилярин ялиндян ъанларыны гачыб хилас етмиш адамлар щяр тяряфя сяпялянмишдиляр. 

Ев-ешикляриндян щеч ня эютцря билмямишдиляр. Щяр кяс анъаг юзцнцн щарайында 

галмышды. Ялибош аъ-йалаваъ, горху вя сяксякя ичиндя Араз чайына тяряф цз тутан 

миллятин яксяриййятини ермяни гулдурлары гятля йетирмиш, бир чоху Араздан 

боьулмушду. 

Ябдцлящяд бяй сораглайа-сораглайа Аразын гыраьыйнан эащ ашаьы, эащ йухары 

эедирди. Бирдян кимся ону сясляди: 

--Бяй!... 

Ябдцлящяд бяй сяксяниб эери чеврилди. Щямкяндлиси Аллащвердини эюряндя еля бил 

дцнйаны она баьышладылар. Щяр икиси бири-бириня тяряф гачараг гуъаглашдылар. 

Аллащверди аьлады. Бяй хейли сусандан сонра сорушду: 

-- Адамларымыздан ня хябяр вар?  

-- Бяй, дейирляр ки, ермяниляр чохуну еля кяндин ичиндя гырыб. Саь галан аздыр. Онлар 

да пярян-пярян дцшцбляр.  

Бирдян Мящяммяд няйися  хатырлайырмыш кими ани олараг дцшцндц вя бяйя деди: 

-- Бир аз яввял сакинляри чайын гыраьында эюрдцм. Сяни ахтарырдылар. 

       Бяйин вцъуду силкялянди, варлыьындан шимшяк чахды, голларыны ачыб Мящяммяди 

гуъаглады, эюз йашлары ичиндя онун цз-эюзцнц дуз кими йалады. Сонра Аллащвердийля 

бирликдя онун дедийи сямтя йолландылар. 



 
Узагдан аилясини эюряндя Ябдцлящяд бяйин щансы щаллары кечирдийини йалныз бу 

фаъияни йашайан кишиляр биляр. 

Онлар йцз  илин щясрятлиси кими эюрцшдцляр. 

Икинъи ана Вятян  

Ябдцлящяд бяй юз аилясиля Игдырын Щагвейис кяндиня эялиб чыха билди. Бу мцддят 

ярзиндя онлар щансы язаблара дцчар олдулар, щансы зцлцмляри чякдиляр ону бир Аллащ 

билир. 

Тцрк гардашларынын явязсиз кюмяйиля о тайдан бура пянащ эятирян бцтцн азяри 

тцркляри йаваш-йаваш юзляриня эялмяйя башладылар. Щагвейисдя, Игдыра, цмумиййятля, 

бцтцн Тцркийядя Азярбайъандан дидярэин дцшян адамлар о гядяр йцксяк 

сямимиййят, исти мцнасибят вя гайьы эюрдцляр ки, щеч доьма елляриндя беля 

олмамышды. Она эюря дя эцнц-эцндян йаралары гайсагламаьа башлайыр, аьрылар, аъылар 

сянэийирди. Евлярдя щамыйа сыьынаъаг верилир, чюрякляр  йары бюлцнцр, яйин-баш 

дцзялдилир, иш-эцъ тапылырды. Бцтцн бунлар сойкюкляри бир олан ики гангардашларынын 

бири-бириня олан севэисинин мянтиги нятиъяси вя ямяли тязащцрц иди. 

Лакин йашанмыш фаъияляр, сарсынтылар вя чякилян язаблар вятян щясрятиня гарышыб 

Ябдцлящяд бяйи хястя салды. Юляъяйини сирли гцввяляр она билдирдиляр. Юляня йахын 

ювладларыны башына йыьыб, юз вясиййятини еляйиб: 



-- Мян бу дцнйадан кючцрям, галанлара салам олсун дейяряк, щамыйла бир-бир 

эюрцшцб, тянгидини вериб вя Гуран охуйа-охуйа дцнйасыны дяйишиб. 

Дейирляр ки, бу эцнкц эцндя дя ъцмя ахшамлары Ябдцлящяд бяйин гябриндя гейибдян 

шам йаныр вя эеъяляр ора ишыг олур. 

Илляр ютцр. Игдыр мащалы вя бцтювлцкдя Тцркийя Ябдцлящяд бяйин нясил-кюкцнцн икинъи 

ана Вятяни олур. 

Бяйин беш ювладларындан ана айры иди. О, Аьры даьынын ятяйиндя йерляшян Дашлычай 

районунда йашайыб. Орада бяйин 

 

 икинъи оьлу Кялба Щцсейн галайчылыг едирди. Биринъи оьлу Аьаяли ися савадлы молла иди. 

Аьаммяд рящбярчиликля  мяшьул олурду. Цмумиййятля, гардашларын щамысынын 

торпаг сащяляри варды. Якиб-беъярир, эцзяранлыг едирдиляр. 

Кялба Щцсейнля «Дядяъан Аббас»ын йахын дост олмалары щамыйа мялум иди. 

Аббас бяйя «Дядяъан» лягябинин гойулмасынын юз сябяби варды. 

Аббас бяй дя юз атасы Ябдцлящяд бяй кими ел арасында бюйцк щюрмят-иззят 

газанмышды, ону бир нцфузлу  адам кими щамы сайырды. Бяйин бир шакяри варды. Ким 

ондан няся сорушса: «Буйур, дядя ъан»--дейирди. Кимдянся сюз сорушсанда «Дядя 

ъан»-- дейя мцраъият едярди. Буна эюря дя онун  адыны ел арасында «Дядяъан 

Аббас» гоймушдулар вя бу «Дядя» сюзцнцн юзцндя дя бир мцдриклик, бир санбал 

йатырды. Щяр адама «Дядя» демязляр, ахы. 

QARA BAXŞI 

Тцркийядя Тузлуъанын Якярян кюйцндя  «Гара Бахшы» дейилян, ады яслиндя Бахшяли 

олан бир ярян кишинин гызы Дилбярин эюзяллийи щаггында сюз-сющбят ятраф кюйлярдя дя 

йайылмышды. О, дул ханым-хатун эялин иди. Атасы «Гара Бахшы»нын горхусундан щеч 

кяс она няинки сюз дейя билмязди, щеч дцзямялли баха да билмязди. Яри юлмцшдц. Чох 

ъаванлар кишиляр онунла евлянмяк истяйирдиляр. Ди эял ки, «Гара Бахшы»нын зящми 

щамыны бу севдадан чякиндирирди. 

«Гара Бахшы» азяри тцркляринин щавадары щагларыны мцдафия едян, онлара дайаг олан  

горхмаз бир иэидийди. Щагсызлыг, ядалятсизлик эюстярян адамлар онун йанына шикайятя 

эялирдиляр. «Гара Бахшы»нын щяр йердя сюзц кечирди. 

Нащаг иш тутанлара гаршы амансыз олурду. 



«Дядяъан  Аббас» щяйат йолдашы Сонаны итирдикдян сонра чох пис щала дцшмцшдц. 

Эеъя-эцндцз фикир, дярд-гям ичиндя чырпынырды. Ону Сона иля гардашы Кялба Щцсейн 

евляндирся дя, сонрадан эцълц бир истяк йаранмыш, позулмаз бир сямимиййят ямяля 

эялмишди ки, бу гырылмаз телляря щеч кимин вя щеч няйин эцъц чатасы дейилди. Аббас 

бяй билирди ки, ел арасындакы щюрмят иззят газанмаг да еля аилядян башлайыр. Щям дя 

биринъиси, эяряк юзцн-эзцня гойасан ки, галанлар да бундан дярс эютцря.  

Бу щюрмят «мяням-мянямлик» иддиасы олмалы дейил, садяъя юзцня иззятля 

йанашмадыр. Якс-щалда олуб-галан нцфузун да итиб эедяр. Аббас бяй юзцня щяр 

йердя щюрмят эятиря билян аьыллы бир адам иди. Бахмайараг ки, йолдашы Сонаны  

гардашы Кялба Щцсейн она алмышды, Аббас бу эюзял гадыны эюзял хасиййятляриня эюря 

чох истяйирди. 

Аббас бяйин Сонадан цч гызы, бир оьлу олмушду. Бюйцк гызы Эцлчин щал-щазырда 

Истанбулда йашайыр, ювладлары вар. Икинъи гызы Шейран ися ушаьы олмадыьына эюря даща 

аиля гурмайыб, кичик баъысы Ъейранла бирликдя йашайыр. Оьлу Абдулла Тцркийянин 

полис тяшкилатындан ямяклидир, 30 ил бу тяшкилатда хидмят едяндян сонра тягацдя 

чыхыб. Щазырда Истанбулда, Бурса шящяриндя йашайыр. Ямир Игдыр шящяриндя али 

мяктябдя охуйур. 

Игдыр Аьру даьынын ятяйиндя, дцзянликдя йерляшян гядим вя эюзял бир аран 

районудур. Ящалиси памбыгчылыгла вя шякяр гамыш якиб-беъярмякля мяшьул олур. 

Бурада баьчылыг, бостанчылыг юнямли сащялярдян сайылыр. Алма вя ярик (гайсы) бол 

олур. Щагвейиш кяндиндя дейирляр ки, Чернобыл Атом Електрик Стансийасында гяза баш 

веряня гядяр бурада соьан якярдиляр. Мящсул чятинликля баша эялярди. Чцнки бурада 

булаг йохдур, су чякибляр. Игдыр шящяри вя онун Щагвейис кянди Араз чайына 

йахындыр. 

Аббас бяй йатсайды беля бундан сонра евлянмяк аьлына эялмязди. Чцки Сонадан 

сонра кимяся исиняъяйиня инанмырды. Она эюря дя башыны ашаьы салыб юз гайьылары иля 

мяшьул иди вя юзцня галсайды юмрцнцн сонуна гядяр евлянмяйяъякди. Лакин аталар 

демиш: «Сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр». 

Кялба Щцсейн Дилбяри эюрмцшдц, онун эюзяллийи, ханым-хатынлыьы хошуна эялмишди вя 

гардашы Аббас щаггында дцшцнмцшдц. О, щяр дяфя гардашынын дярдли, кядярли щалыны 

эюряндя цзцлмцшдц, сарсылмышды. Билирди ки, Аббасын бцтцн эцнц эюз йашлары ичиндя  



кечир, лакин о йашлар эюрцнмцр, чцнки цряйиндя аьлайыр, ичиня йаш ахыдыр, щамыдан 

эизлин эеъя-эцндцз беляъя йашайырды «Дядяъан Аббас». 

Кялба Щцсейн «Гара Бахшы»йла ещтийатлы давранмаьынын эярякли олдуьунун 

билдийиндян Дилбяр вя гардашы Аббас щаггында она щяля ки, бир сюз демирди. Эцнляр 

ахыб эедирди… 

Биз мцсялманлар Аллащдан сонра бюйцкляря йцксяк щюрмят рущунда тярбийя алмышыг. 

Бу тярбийяни бизя «Гурани-Кярим» вя юз милли манталитетимиз тялгин едиб. Аьсаггал 

юйцдц, аьсаггал тювсийяси Танры буйруьуна бярабяр тутулур. Буна эюря дя тярбийяли 

ъаванлар аьсаггал-аьбирчякляримизин бир сюзцля юлцмя эетмяйя щазыр олублар. Бу 

яхлагдандыр. Ата-ананын сюзц бцтцн ювладлар цчцн, бюйцк гардашын сюзц ися ондан 

кичикляр цчцн щямишя ганун олуб. Бахмайараг ки, о сюз сянин цряйинъядир, йа йох.  

Бир дяфя Кялба Щцсейн гардашы Аббаса деди:  

--Ня чох фикирляширсян? Дцнйанын эярдишини билмирсянми? Язялдян белядир—эялян 

эялир, эедян дя эедир. Бу эедиш-эялишин гаршысыны ким кяся биляр ки? Юзцнц аз цз. Щяйат 

фялсяфясини дярк елямяк цчцн алим олмаг лазым эялмир. Еля олуб-кечянляри аьлына 

эятирсян, бясдир.  

Аббас бяй динмяз-сюйлямяз гардашына гулаг асырды. Фикриндя ися дцнйа щаггында 

щансыса шаирин йаздыьы бир шерин мисралары чырпынырды. 

Бешикдян эорядяк ани мющлятди— 

Бир киприк чалымы мцрэцдцр дцнйа. 

Сойугдан донана гарды, боранды, 

Истидян йанана бцркцдцр дцнйа. 

 

Таъ олан башлардан чялянэ кимиди, 

Эащ иблис, эащ да ки, мяляк кимиди.  

Пялянэ нязяриндя пялянэ кимиди,  

Тцлкц нязяриндя тцлкцдцр дцнйа. 

 

Киминин бяхтиндя кядяр селидир. 

Киминя дювлятин эялщаэялидир. 

Сяйлярин эюзцндя сяйдир, дялидир, 

Аьлы оланлара цлэцдцр дцнйа. 



 

Эащ кюрпя гузудур, эащ гоъа гурддур,  

 Эащ аьлатды бизи, эащ да овутду. 

Эедяня ябяди йувадыр, йурддур, 

Галана мяшщярин эюркцдцр дцнйа. 

 

Севэиси-эцллярдя, щирси-селлярдя, 

Аь зядяйя дюняр гара теллярдя. 

Бяшяр йорьун дцшцб бу эет-эяллярдя, 

Юмцр карванына кюрпцдцр дцнйа. 

 

Йананла алышыб, сюнянля сюнцб, 

Галханла уъалыб, енянля ениб. 

Ня гядяр вар олан торпаьа дюнцб!— 

Варлыгдан щюрцлян щюрэцдцр дцнйа. 

 

Аловдур бир гаты, судур бир гаты,  

Бир анда дяйишир дяли овгаты. 

Щяйатла юлцмдцр «пайы», «совгаты», 

Талейин замандан йцкцдцр дцнйа. 

 

Бириня няьмядир, бириня аьы, 

Щям ешг алямидир, щям дя эюз даьы. 

Йалын айагларын ганчыр бармаьы, 

Исти яйинлярин кцркцдцр дцнйа. 

Гардашы Кялбя Щцсейнин сяси ону хяйалдан айырды. 

-- Ня дярин фикря эетмисян? 

-- Щеч. Бу фани дцнйаны фикирляширдим. 

-- Дцнйанын няйини фикирляшяъяксян? Мин иллярди неъядир, еля инди дя о ъцрдцр. 

Кялбала Щцсейн бир аз ара вериб деди. 

-- Аббас бялкя евлянясян?  

Аббас наразылыгла гардашынын цзцня бахды. 



Кялба Щцсейн онун кюнлцнц алмаьа чалышды. 

-- Билирям, Сонадан сонра евлянмяк сянин цчцн чох аьырдыр. Амма … Юлянля юлмяк 

олмур, ахы! 

-- Щцсейн, билирсян ки, юлцмя эюндярсян.  Аббас тутулду. 

-- Йахшы, йахшы…  Хятриня дяймяк цчцн демядим, сюзэялиши дедим, евлянмирсян 

евлянмя. 

Ики гардаш арасында олан евлянмяк сющбяти бунунла да битди. 

Йеня эцнляр юз ахары иля ютцб-кечирди… 

Дилбяр ханым «Дядяъан Аббас» щаггында ешитмишди. Онун намуслу, сядагятли, 

гейрятли зящмяткеш, щалал вя щюрмятли бир адам олдуьуну билирди. Сонралар бир нечя 

дяфя юзцнц дя узагдан эюрмцшдц. Лакин атасынын горхусундан яря эетмяк 

щаггында дцшцнмядийиня эюря Аббасла ня вахтса аиля гура биляъяйини дя аьлына 

эятирмирди. 

Дилбярин атасы «гара Бахшы»ны гызынын талейи ъидди дцшцндцрцрдц. Ъаван-ъаван дул 

галмыш, «бир цзц гыз, бир цзц эялин». Дилбяр атасына аьыр дярд иди. О истяйирди ки, илк 

издиваъда бяхти эятирмяйян баласынын юз аиляси, юз оьул-ушаьы, юз еви-ешийи олсун. Бу 

нисэинлини кимяся билдирмяйи юзцня сыьышдырмырды. Чцнки о, мяьрур вя вцгарлы бир 

адам чалышыр, онунла чох мещрибан давранырды ки, бирдян кюнлцня тохунар. Амма 

кядяри кядяр кими галырды.  

Кялба Щцсейн гардашы Аббасын хиффят чякдийини, эцнц-эцндян яридийини эюрцрдц. 

Фикирляширди. «Сонанын дярди Аббасы юлдцряъяк. Буна бир янъам чякмяк лазымдыр». 

Кялба Щцсейн Дилбяри гардашына гачырмаьы щаггында гяти фикря эялмишди. Бу фикри 

Аббаса беля билдирмирди. Баша дцшцрдц ки, билдирся беля Аббас онунла 

разылашмайаъагды. Она эюря дя бу иши хялвят эюрмяк истяйирди. О, Дилбяри 

гачырдандан сонра Аббасы йола эятиряъяйиня инанырды. Чцнки гардашы индийядяк онун 

бир сюзцнц ики елямяйиб. 

… Ахшам торанлыьы дцшмцшдц. Дцнйа Айын ишыьыны эюзляйирди ки, бир аз йуйунсун, бир 

аз да ичсин. Ай буну билдийиндян юзцнц тямкинли апарырды, щяля эюрцнмцрдц. 

Сямадакы гара булудлар нящянэ гара кюлэяляр тяк карванланыб. Эцнбатана доьру 

йол тутмушду. Узагдан эялян ит сяси байагдан бяри  киримяк билмяйян сярчялярин 

ъивилтисиня гарышыб, ясябляря тохунурду. Аьаълар гаранлыг топаларына охшайырдылар. 

Ади мещ беля ясмирди. Сирли бир Алям йаратмышды бу ахшамын торанлыьы. Ятрафа щопан 



гейри-адилик няйинся олаъаьындан хябяр верирди санки. Еля бил ахшам эизли бир иш 

эюрмяйя щазырлашмышды.  

Кялба Щцсейн  «Гара Бахшы»нын евинин щяндявяриндя марыгда дурмушду, щяр тяряфи 

байагдан  диггятля нязярдян кечирирди. О, Дилбярин евдян байыра чыхмасыны гибтя 

олунаъаг бир сябрля эюзляйирди. Дилбяр ися чюля чыхмырды ки, чыхмырды.  

Кялба Щцсейн Дилбярин разылыьыны алмаг цчцн «дяридян-габыгдан чыхмыш», йцз 

васитяйя ял атмышды. О беля фикирляширди ки, яэяр гардашы  «Дядяъан Аббас»ы евляндиря 

бился, онун дярди-сяри, гайьылары хейли азалар. Чцнки евдя гадын няфяси чох шей 

демякдир.  

Кябла Щцсейн Дилбярин ян мярщям олдуьу гадынлары онун цситцня эюндярмиш, 

цряйини йумшалтмаьа чалышмышды. Лакин Дилбяр атасы  «гара Бахшы»нын горхусундан 

«щя» дейя билмямишди. Нящайят, гошулуб-гачмаг  тяклифиня  «ня билим, валлащ!»--

демишди.  Кялба Щцсейня дя еля бу лазым иди. 

Кялба Щцсейн щямин эцндян эирявя эязирди ки, Дилбяри гардашы Аббаса гачырсын. 

Фикирляшмишди ки, «Гара Бахшы»ны сонра йола эятирмяк олар. Беш-он аьсаггалла 

йанына эедиб, цряйини алмаг олар. Демяк олар ки, Дилбяр кими эюзял бир эялин 

юмрцнцн ахырына кими онун дизинин йаныны кясдириб отурасы дейилди ща! Эеъ-тез о да 

бир аиля сащиби олмалыдыр, йа йох? 

Дилбяр бу ахшам торанында евляринин йанына чыхмалы иди. Лакин Кялба Щцсейн ща 

эюзляди, о, эялмяди. Фикирляшди ки, йягин атасындан фцрсят тапа билмяйиб. 

Эеъя йарыдан кечди. Кялба Щцсейн дилхор щалда евляриня тяряф йюн тутду. Узагда  

бир ит улады. Гювся охшайан айын ишыьынын карванлашан булудлар  тез-тез удурду. 

Санки ай эеъяйнян ойун ойнайырды… 

* * *  

Аббас арьын-йорьун евиня дюняндя гапынын аьзында гардашы Кялба Щцсейнля цз-цзя 

эялди. Сорьу долу нязярлярля гардашынын  эюзляринин ичиня бахды. 

Кялба Щцсейн 

--Кеч ичяри!—деди. 

Аббас динмяз-сюйлямяз евя кечди вя …эюзляриня инанмады. Отаьын кцнъ тяряфиндя 

башыны ашаьы дикмиш бир гадын отурмушду. Йеня сорьулу эюзлярини гардашына зилляди.  

--«Гара Бахшы»нын гызы Дилбярди—деди. 

--Щцсейн… 



--Артыг сюзя эяряк йохдур. Беля мяслящятдир. 

Аббас даща нейляйя билярди ки? Цряйиндя гардашыны йаманласа да, дилиня бир кялмя 

дя сюз эятиря билмяди. Сонанын хяйалы киприкляриндян асылды. Оба кяндиндя галан 

гябри эюзляри юнцня эялди. Цряйи эюйняди. Онун рущу гаршысында хяъалят чякди. Байыра 

чыхды. Кялба Щцсейн дя онун архасынъа эялди 

--Аббас, ушаглыг елямя—деди вя чыхыб эетди. 

О, «Гара Бахшы»йла мясяляни неъя щялл едяъяйини дцшцнцрдц. 

Еля щямин ахшам Щагвейисин беш няфяр щюрмятли аьсаггалы иля «Гара Бахшы»нын евиня 

эетди вя биринъи сюзя дя юзц башлады. 

-- Бахшейиш, сянин неъя бир гейрятли киши олдуьун бцтцн тузлуъалылара бяллидир. Сянинля 

гощум олмаьы мян юз няслимя-кюкцмя шяряф билирям. «Йох» дейяъяйиндян 

ещтийатланыб Дилбяри юзцм апардым. Аьыллы, дцнйаэюрмцш адамсан. Сянин айаьына 

тявяггийя вя барышыьа эялмишик. Бизи ъамаат ичиндя хар елямя. 

«Гара Бахшы» башыны айаьы салыб динмирди. Аьсаггаллар да хейли мяслящят вердиляр. 

-- Аббас гочаг, мярд вя щалал бир адамдыр. Еля сянин аиляня йарашан гощумдур. 

Онсуз да Дилбяри эеъ-тез бириня яря веряъякдин. Талейин йазысы буймуш. Гызына хейир-

дуа вер. 

«Гара Бахшы» аьыр-аьыр диллянди. 

-- Мяним гызымы гачырмаг щяр адамын иши дейилди, Кялба Щцсейн. Сян фикирляшдийин 

кими дя дейил. Адам бир яввялъядян хябяр-ятяр ейляйирди, аьыз аьыз аьрыйарды яэяр разы 

олмасайдым… 

Бахшейиш хейли сусду. Йеня башыны галдырмадан сюзцня давам етди. 

-- Яэяр инди эялмясяйдиниз, бу эеъя ган тюкцлмяйяъякди… 

Аьсаггаллар хейли дялил-дялаят етсяляр дя, «Гара Бахшы»нын ня «щя»йини, ня «йох»уну 

ешитдиляр. Сонда деди. 

-- Кялба Щцсейн, йахшы ки, щюрмятлярини уъа тутдуьум бу ел аьсаггалларыйнан 

эялмисян!. 

Бундан сонра Кялба Щцсейнэил айаьа галхыб саьоллашдылар. 

İKİNCİ    AİLƏ 

Аббасын Дилбярдян ики гызы олду, лакин йашамадылар. Сонрадан ися инди ган ичиндя 

юлцмля чырпынан Исмайыл анадан олду вя онун талейиня Азярбайъанын язяли вя гядими 

йурду олан Даьлыг Гарабаьын мцдафияси уьрунда мянфур ермяни гулдурлары иля 



вурушмаг йазылды. Бу вуруш, бу ъищад мцгяддяс мцбаризя иди, доьма дядя-баба 

торпагларына тяъавцз едян нанкор вя хаин дцшмянлярля саваш иди. Лакин щяля бу юлцм 

анына чох варды вя Исмайыл да диэяр тай-тушлары кими юз бакиря, саф вя гайьысы 

кюрпялик дцнйасында аь эцнлярини йашайырды. Щардан биляйди ки, онун бахтына чох 

аьрылы-аъылы мягамлар йазылыб?! 12 йашы варыйды. Атасы «Дядяъан Аббас» вя анасы  

Дилбяр тцрклярин ади щяйат тярзини йашайырдылар. 

Исмайыл анасыны бцтцн варлыьы гядяр севирди. Бу истяк садяъя анайа мящяббят дейилди, 

бурада гейри ади бир сямимиййят, мцгяддяс бир севэи варды. Анасы дилбяр дя юз 

щяйатыны Исмайыла мящяббятдя тапмышды. Санки онун бундан сонракы юмцр дцнйасы 

йалныз оьлундан асылы иди. О, Исмайылла няфяс алырды. Атасы юз торпагларында ишлямяк 

цчцн сцбщ тездян евдян чыхыб ахшам гайыдана гядяр ана-бала бир йердя олур, ев-

ешикдя иш эюрцрдцляр. 

Сон заманлар анасы Дилбярин тез-тез мядяси аьрайырды. О, Аллащын мюмин бяндяси 

олдуьундан оруъ тутарды.  

Бир эцн Аббас ону щякимя апарды. Щяким мцайиня едяндян сонра мяслящят билди ки, 

оруъ тутмасын, аз-аз лакин тез-тез йемяк йесин вя мцхтялиф иллаълар йазыб верди. Лакин 

оруъ Дилбярин йашам тярзи иди. О, оруъ тутмадан йашайа биляъяйиня инанмырды. 

Исмайылын 12-13 йашы оларды. Бир эеъя анасы Дилбярин йеня дя мядя аьрылары тутду. О, 

ня яриня ня ня оьлуна буну щисс етдирмяди. Истямирди ки, онлары наращат етсин. Сящяр 

ачылана гядяр Дилбяр аьрыларын ялиндя чырпынды. Оруълуг эцнляри иди.  

Дилбяр ки, Йарадан юз язиз бяндялярини мцгяддяс эцнлярдя ябяди дцнйайа апарыр. 

Беля шяряфя наил оланлар Аллащын йахынларыдыр. 

Дилбяр сцбщ тездян аьрылардан гыврыла-гыврыла йериндян галхды. Обашданлыг йемяйи 

цчцн щазырлыг эюрмяйя башлады. 



 

Исмайылын дедикляриндян. 

Бир оруълуг эцнц иди. Анам атамла бир йердя обашданлыг чюряйи йедиляр, бундан сонра 

щава ишыгланды, атам чыхды эетди юз торпаьында ишлямяйя. Эюрдцм ки, анам тез-тез чюля 

чыхыб, ичяри эирир.  

Бир аздан гайтармаьа башлады. Сорушдум. 

-- Ана, ня олуб? 

Деди. 

-- Мян гайтарырам. Билмирям оруълуьум батил олаъагмы? 

Аллащыны идракла севян вя она тапынан бир инсан олдуьундан ян аьыр анында да юз 

щяйатындан йох, эцнащ ишлядяъяйиндян горхурду. 

Дедим. 

-- Ахы, щяким сяня демишди ки, оруъ тутма, мядян хястяди. 

О мяня щеч бир ъаваб вермяди. Эедиб юз йатаьында узанды. 

Бир дя баханда эюрдцм ки, анам йатаьындан йеря йыхылыб. Ону бир тящяр йатаьына 

галдырдым. 

Атам эяляндян сонра анамы Ярзурума хястяханайа эютцрдцляр. 

Щязряти мящяммяд салаватуллащ дейиб ки, ъяннят аналарын айаглары алтындадыр. 

Анамын башына бир иш эяляъяйини дцшцняндя ушаг бядянимдян бир сызылты кечирди. Юзцмц 

анамсыз вя атамсыз тясяввцр едя билмяздим. Анам мяним гиблям, атам сяъдяэащым 

иди. 



Щавадан щавасызлыг асылмышды. Ъийяр долусу няфяс алмаг олмурду. Боьулурду 

Дилбяр. Бу дцнйадан ниэаран эедяндя йа юлцм сяни гябул етмяк истямир, йа да юзцн 

юлмяк истямирсян. Гяфил юлцмя ня вар ки?! 

Дилбяр цчцн Исмайылы киминся цмидиня гоймаг дящшят иди. Она еля эялирди ки, Исмайыл 

онсуз йашайа билмяз. Буна эюря дя юлцмля чарпышырды. Цч эцн иди ки, ня Исмайылын, ня 

дя атасынын киприкляри бири-бириня говушмамышды. Цч эцн иди ки, Исмайыла бир тикя 

чюряк йедиря билмирдиляр. Цч эцн иди ки, Дилбяр юзцндя дейилди. Онун тязйиги 

щяддиндян чох йцксялмиш, дамарлары партламыш вя бейниня ган сызмышдыр ки, буна да 

«бейин ганамасы» дейирляр.  

Гайым-гядим  дцнйада ъями 50 ил йашамыш бу ханым-хатын гадыны яъял йаман пис 

йердя щагламышды.  

50 йаш—дцнйада эцл ачан бащар, 

50 йаш—щяйатын тязяъя дярки. 

Яэяр ки, бу йашда эется адамлар, 

Дцнйанын йарысы кючцб эедяр ки!.. 

Дцнйаны тярк едиб эетмяк истямирди. Она эюря ки, гайьылары чох иди. Ондан сонра И 

смайылын талейи неъя олаъагды?! Яри Аббас неъя доланаъагды?  

…Дилбярин гаршысында гара бир тунел ачылды. Бу тунелля хейли учдугдан сонра бяйаз 

ишыьа гярг олмуш бир йеря чатды. Щяр йан эюзялликнян долуйду. Юмрцндя юзцнц бу 

гядяр ращат щисс етмямишди. Бядяни сонунъу дяфя чырпынды. Цзцндя ишыг йаранды вя… 

Щякимляр байыра чыхыб, «Дядяъан Аббас»а щцзнля бахдылар. Аббасын цряйи ясди, 

рянэи саралды. 

Исмайыл дизлярини гуъаглайыб, белибцкцлц щалда щюнкцрцрдц. О, щям анасыны, щям дя 

юзцнц аьлайырды… 

Танры буйуруб ки, мян инсаны бу фани дцнйайа йалныз зцлцм чякмяк цчцн 

эятирмишям. 

Исмайыл ися лап ушаг йашларындан  бу зцлмцн-зиллятин дадыны дадды. 

Сона юляндя дя Аббас беляъя сарсылмышды. Атасы Ябдцлящяд бяй Оба кяндиндян 

Тцркийянин Игдыр мащалына йюн тутуб Аразы кечяркян бири –бирилярини итиряндя дя беля 

сарсылмышды. Инди дя еляйди.  



Аллащ Тцрк дювлятинин байраьыны уъа елясин! Онлара гуъаг ачды. Юз ювладлары кими 

гайьыларына галды, щцгугларыны горуду, гяриблик чякмяйя гоймады. Гардаш беля олар 

да, айры ня ъцр олмалыдыр ки?! 

Бир азяри тцркц тцрк гардашынын йувасына сыьынмышды. Гярби Азярбайъандан тязя 

кючкцнлцк дцшян  вахтлар иди. Ону аьыр бир хястялик тапды.  Тцркцн юзц, арвады вя гызы 

эеъя-эцндцз азяри тцркцнцн гуллуьунда дайандылар, нювбя иля кешийини чякдиляр, 

алтыны-цстцнц дяйишдиляр. 45 эцн йатагдан дура билмяди о заваллы. Щеч юз доьмалары 

она беля ъани-дилдян гуллуг эюстяря билмязди. Хястя, нящайят, цзц бяри дцшдц. Беля дя 

олмалыйды. О ъцр гайьынын гаршысында, аталар демиш «Юлц дя дирилярми». 

Азяри тцркцнцн хястялик хябярини ешидян, лакин о саьаландан сонра йыьылыб эялян 

гощум-яграбасы  язиййят чякдикляриня эюря тцркя, онун щяйат йолдашына  вя гызына 

хейли дил-аьыз едирляр, миннятдарлыгларыны билдирирляр. Лакин саьалан хястя щеч диниб-

данышмады. Гощумлар бир дя миннятдарлыг едяндя тцрк деди 

--Хащиш едирям, бир аз да мяни ешидин. Сиз эяляндян тяшяккцр едирсиниз, илтифат 

эюстярирсиниз, дил боьаза гоймурсунуз, амма гуллуьунда дурдуьумуз бу достум 

щеч бир «саь ол!» да демир, ахы.  

Азяри тцркц сакитъя диллянир 

--Гардашым, бу сянин боръун иди.  

Бу ибрятамиз мисалдан да эюрцнцр ки, тцрклярля азяри тцркляри арасында щеч бир фярг 

йохдур, ня гядяр йцксяк сямимиййят, ня гядяр доьмалыг вар. Бизим сойумуз да, 

кюкцмцз дя бирдир, биз бир  миллятик. Дар эцнлярдя щямишя тцркляр юз гардашларынын 

кюмяйиня чатыблар, онлары бялалардан хилас едибляр. Юзляри шящид олублар, амма ган 

гардашларыны аьыр фялакятлярдян гуртарыблар. Заман-заман беля олуб. Тарихин 

сящифяляриндя бу гардашлыьын тямялини исбатлайан тякзиб едилмяз дялилляр  галмагдадыр. 

TARİXİ GERÇƏKLİKLƏR 

Азярбайъан халгы 1918-ъи илин март-апрел айларында динъ ящалинин ганлы сойгырым 
щадисялярини щеч вахт унутмайаъаг. 1918-ъи илин март щадисяляринин тяшкилатчысы вя 
иърачылары ермяни миллятчиляри, Дашнаксцтйун партийасы вя онун террорчу бирляшмяляри, 
еляъя дя яксяриййяти ермяни вя славйан миллятлярин нцмайяндяляриндян тяшкил олунмуш 
Бакы Коммунасынын болшевикляри идиляр. Март сойгырымыны габагъадан планлашдыран 
болшевик-дашнак эцрущу беля бир шайия йаймышды ки, эуйа Бакыда мцсялманлар 
Османлы султанынын щимайяси иля силащлы цсйан щазырлайырлар. Одур ки, Бакыда йашайан 
ермяниляр 1918-ъи илин яввялиндя Ъянуби Гафгаз ъябщясиндян чыхарылмыш рус 
ясэярляринин силащ вя сурсатлариля тяъщиз олунурдулар. Мцхтялиф ъябщялярдян 
болшевиклярин разылыьы иля бир нечя мин ермяни ясэяри дя эятирилиб Бакыда 



йерляшдирилмишди. Вязиййятин аьырлыьыны щисс едян мцсялман сийаси хадимляри ганлы 
гырьынын гаршысыны ала билмяк цчцн гцввяляри сяфярбяр едя билмядиляр. Щяля март 
щадисяляринин йарым ил яввял Бакы Советиня кечирилмиш сечкилярдя «Мцсават» партийасы 
болшевиклярдян ики дяфя чох сяс газанмаьа мцвяффяг олмушду. Бу, болшевикляри чох 
наращат едирди вя онлар мцстягил милли дювлятин йарадылмасына имкан вермяк 
истямирдиляр. Буна эюря дя сойгырым тяшкилатчыларынын ясас мягсяди эет-эедя сийаси 
нцфузу артмагда олан «Мцсават» партийасыны мящв етмяк, Азярбайъанын 
мцстягиллийи идейаларына, милли-демократик гцввяляря аьыр зярбя вурмаг иди.  
    Милли гырьына башламаг цчцн бящаня ися мартын 24-дя шяхси щеййяти 
мцсялманлардан ибарят олан «Евелина» эямисинин болшевик-дашнаклар тяряфиндян 
тярк-силащ едилмяси олду.  Азярбайъанлылар йашайан мящяллялярин ящалиси буна гаршы 
ъидди етираз едяряк, мцсадиря олунмуш силащларын эери гайтарылмасыны тяляб етдиляр. 
«Щцммят» тяшкилатынын васитячилийи иля алынмыш силащларын эери гайтарылмасы барядя 
разылыьы наил олунса да, сон анда болшевик-дашнак щюкумяти вядиня ямял етмяди. Бу 
вахт ермяниляр беля бир шайия йайдылар ки, эуйа азярбайъанлы забитляр Муьанда 
йашайан рус ящалисини мящв етмяк барядя ямр вермишляр. Бу тяхрибата рус 
миллятиндян олан Хязяр донанмасы матрослары, щабеля есер вя меншевиклярин бир 
щиссяси дя уймушдулар. 
     Мартын 30-да гырьынын щяйата кечирилмясиня рящбярлик етмяк цчцн башда болшевик-
дашнак Шаумйан  олмагла Бакы Совети йанында Ингилаби Мцдафия Комитяси 
йарадылды. Щямин эцн саат 1700-да дюйцшляр башланды. Гырьын яряфясиндя юз 
битяряфлийини елан етмиш Дашнаксцтйун партийасы вя ермяни Милли Шурасы Бакы Советини 
мцдафия етди. Сойгырыма Бакынын ермяни мяншяли ящалиси дя гошулду. Есерляр вя 
кадетляр дя болшевиклярин тяряфиня кечдиляр.  
         Март щадисяляри мащиййят етибариля ясил сойгырым иди. Хязяр щярби донанмасынын 
топлары мцсялманлар йашайан мящялляляри шиддятли топ атяшиня тутдулар. Мартын 31-дя 
ермяни башкясянляри «Кярпиъхана», «Мяммядли» вя «Зибилли дяря» мящялляляриндя 
йашайан азярбайъанлылары тамамиля мящв етдиляр. Щеч кимин гачмасына йол 
вемямяк цчцн болшевикляр «мцсаватчылары мящв етмяк» пярдяси алтында Бакы 
лиманыны яля кечирмиш, ичяришящяри мцщасиряйя алмышдылар. Апрелин 1-дя ермяни 
ясэярляри бурайа дахил олараг дящшятли гырьынлар тюрятдиляр. Ермяни-болшевик 
вандаллары «Каспи» мятбяясини, «Ачыг сюз» гязетинин редаксийасыны, «Исмаилиййя» 
бинасыны йандырмыш, «Тязяпир» мясъидинин минарялярини топ атяши иля дешик-дешик 
етмишдиляр. Цч эцн ярзиндя тякъя Бакыда 12 minдян чох азярбайъанлы гятля 
йетирилмишди.  

 
 



    Ермяни-болшевикляр бунунла кифайятлянмядиляр. Ганлы гырьынлар Андроникин, 
Щамазаспын, Щайкын, Дронун, Нжденин, Лалайансын, Ямировун башчылыг етдийи 
гулдур-террорчу ермяни дястяляри тяряфиндян Азярбайъанын ятраф гязаларынды ды 
давам едирди. Шаумйан тяряфиндян сялащиййят верилмиш Щамазаспын башчылыг етдийи 
ермяни силащлы дястяляри Губа гязасынын 122 кяндини даьытмыш, йандырмыш, тяхминян 
2000 няфяри вящшиъясиня гятля йетирмишди. Бундан сонра террорчулар Хачмаз, Эюйчай, 
Аьдаш, Кцрдямир, Ъавад, Салйан вя Лянкяран гязаларында таланлар вя гырьынлар 
тюрятмишдиляр. Атарбековун вя Лалайансын ермяни щярби щиссяляри Шамахы гязасында 
8000 няфяри гятля йетирмишди ки, онларын да 1653 няфяри гадын, 965 няфяри ушаг 
олмушдур. Лалайансын эюстяриши иля кяндлярин бириндя гадынлар мясъидя  долдурулараг 
дири-дири йандырылмышдыр. Бурада ъями 58 кянд йандырылмышды. Кцрдямирдя гулдурлар 
56 ев вя 2 мясъид бинасыны йандырмышдылар. Микойанын башчылыг етдийи дястяляря ися 
сонрадан Шамахыйа сохулараг бурада 20 кянди даьытмышдылар. Балоьлан кяндиндя 
ися 535 няфяр (250 киши, 150 гадын, 135 ушаг) юлдцрцлмцш, 69 няфяр йараланмышды. 
Наващы кяндиндя 1050 няфяр юлдцрцлмцш вя йараланмышды. 
      Ганлы сойгырым Иряван, Эюйчя, Ъаваншир, Зянэязур гязаларынын мцсялман 
кяндляриндя, Нахчыван вя Газахда да давам етдирилмишди. Иряван, Эюйчя вя 
Газахда 200, Гарабаь вя Зянэязурда 75 кянд йандырылмышды. 
       Беля кядярли рягямляри даща чох садаламаг мцмкцндцр. Сойгырым 1918-ъи ил 
сентйабрын орталарынадяк давам етмишди. Бу сойгырымда 600 миня йахын 
азярбайъанлы вящши ермяни миллятчилийинин гурбаны олмушду.  
       Ермяни башкясяни С. Шаумйан 1918-ъи ил апрелин 18-дя болшевик ъялладларынын 
башчысы В. Лениня йаздыьы мяктубунда дашнакларын милли гырьында иштиракынын 
болшевикляр тяряфиндян гясдян тяшкил олундуьуну етираф етмишди. Бу фаъия Бакы 
Советинин антиазярбайъан сийасятини халга нцмайиш етдирди. Азярбайъанда 
советляшмя идейасына эцълц зярбя вурулду. Азярбайъан халгы арасында милли бирлик вя 
мцстягил дювлятчилик идейаларыны эцъляндирди. Йалныз Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййятинин йарадылмасы вя гардаш Османлы дювлятинин Гафгаз Ислам 
Ордусунун кюмяйя эялмяси нятиъясиндя бу ганлы фаъияляря сон гойулду. 
 

 

Исмайылын дедикляриндян  
Мян эюзцмц ачмышам Тцркийянин Игдыр шящяриндя, Щагвейис кяндиндя. Бура 
ермянилярля мцщарибя заманы пярян-пярян дцшмцш чохлу азяри тцркцнцн мяскунлашдыьы 
йердир. Щагвейисдя икинъи синифдян сонра орта мяктябдя охуйасы олмадым. Бурада орта 
мяктяб ониллик иди. Мянся ъями беш ил охумушам.  
Атам сон заманлар физики эцъцнц итирмишди, евдя атамла мян галырдым. Бир гардашым 
варды, ады Абдулла. О, полис ишчиси иди, Анкарада ишляйирди. Анамы итиряндян сонра атама 
вя юзцмя бахмаг мяъбуриййятиндя галмышдым. Еля ушаг вахтындан башлайараг щяйатын 
бцтцн кешмякешли, язаблы йолларыны кечмишям. Сатыъы кюмякчисиндян тутмуш айаггабы 
мазлайана, автоелеклрикин йанында шаэирдлийя гядяр щяр ишля мяшьул олмушам. Чайчылыг 
да етмишям. О вахт ъями 3-5 лиря пул алырдым. 
Атамын  Щагвейисдя торпаьы да варды. Лакин о, даща щямин торпагда ишляйя билмирди… 
 
İсмайыл щяля Игдырдан Азярбайъана эялмямишди, щяля юз ган  гардашларына гошулуб 
Тяртяр бюлэясиндя ермяниляря юлцм-дирим мцщарибясиня гошулмамышды. Щяля атасы 
она «Эет дядя-баба торпаьынын дцшмянлярдян горунмасы цчцн сян дя дюйцш»—



вясиййятини етмямишди. Исмайыл щяля ган ичян ермяни гулдурларынын вящшиликлярини 
эюзляриля эюрмямишди. Онларын тцрк миллятинин башына эятирдикляри мцсибятляр 
щаггында китабларда охумуш киноларда бахмышды. Щяля Исмайылын бядяниня чалын-
чырпаг гялпялярин долмасына, мярмилярин гырдыьы аьаъын онун цстцня дцшмясинин ган 
ичиндя инилдямясиня чох варды. Инди юлцмля гуъаглашан Исмайыл щяля бу фаъияли 
мягама гядярки юмрцнц йашайырды…  
      Ким дейир ки, юлцмлярин фярги йохдур, юлцм, юлцмдцр, мян бунунла разылаш- 
мырам. Юлцмлярин фярги вар юзц дя лап ъидди фярги вар. Вятян йолунда юлцмц алныачыг 
гаршылайанлара, юлцмцн эюзляринин ичиня дик баханлара, юлцмцн цстцня эедянляря: 
«Юлдц!»-- демяк ян азы инсафсызлыгдыр. «Онлар юлмцрляр, шящид олурлар». Бир вар юлмяк 
цчцн юлясян, бири дя вар йашамаг цчцн юлясян. Бир вар дирийкян юлцсян, бир дя вар 
юляндян сонра да дирисян. 
    Короьлунун юлцмц щара Кечял Щямзянинки щара? Бабякин юлцмц неъя юлцмдц, 
Сящл Сумбатынкы неъя? Нясими дя юлдц, Шейх Язям дя… Беля юлцмляри ейниляшдирмяк 
олармы? Она эюря Исмайыл кимиляри юз ягидяси йолунда юлмяйи йох, шящид олмаьы цстцн 
тутанлардыр.Беля адамлар дирийкян дя саьдырлар, юляндян сонра да  саьдырлар. 
     Инди юз ана вятяни Тцркийядян узагларда, бир аьаъын алтында юз амалы, юз ягидяси 
йолунда ганына гялтан олан Исмайылын эюзляри йумулмушду, аьыр-аьыр, зорла няфяс 
алырды, цряйи дайанмаг цзряйди. Ясл киши беля юлцмц юзцня шяряф биляр! 
    Щяля Исмайылын бу эцнцня хейли эцнляр варды вя щяля Исмайыл юз йенийетмялик 
дюврцнц йашайырды. 
    Атасы «Дядяъан Аббас» она ермяни гулдурларынын азяри тцркляринин башына 
эятирдикляри мцсибятлярдян чох шейляр данышырды. Сющбят едирди ки, инди гябри 
Тцркийядя Дашлычайда олан атасы Ябдцлящяд бяй саьлыьында она Азябайъанын бцтцн 
бюлэялярини Бакыдан тутмуш Губайа, Шамахыйа, Гарабаьа, щятта аран районларына 
гядяр щяр тяряфи бцрцйян ермянилярин тюрятдийи сойгырым щаггында аьрылы-аъылы хейли 
дящшятли ящвалатлардан сюз ачырды. Сонралар тарихи фактлар онун дедиклярини сцбута 
йетиряъякди. Гязетлярдя йазаъагдылар ки, 1918-ъи илин яввялляриндя Азярбайъанын 
иътимаи—сийаси щяйатында дящшятли щадисяляр баш верирди. Юлкя башдан-баша фыртыналы 
бир фаъия дянизиня дюнмцшдц. 
 
 
 
 Tarixi gerçekliklər 
 
Вердибасар мащалы (Верди вя Гарабаьлар районлары) Гярби Азярбайъанын (индики 
Ермянистан) тарихиня эюря ян гядим, ъоьрафи-сийаси мювгейиня эюря ян стратежи, 
тябиятиня эюря ян зянэин бюлэялярдян биридир. Индики Ермянистан Республикасы 
яразисиндя, Ермянистан, Азярбайъан, Тцркийя вя Иранын бу эцнкц дювлят 
сярщядляринин кясишдийи йердя, Араз чайынын шярг сащилиндя, Аьрыдаь вадисинин Бюйцк 
Аьры вя Кичик Аьры даь зирвяляри  иля цзбяцз щиссясиндя йерляшир. Бир тяряфдян Аьры 
даьынын ятяйиндян ахан Араз чайы иля Эюйчя вя Дяряляйяз мащаллары, диэяр тяряфдян 
ися Шярур мащалы иля Эярнибасар мащалы арасында барлы-бярякятли, аранлы-даьлы бюйцк 
бир яразини ящатя едир. 
Вахтиля гядим Сак чарлыьынын, Алманийа юлкясинин, Шяддадиляр, Атабяйляр, Сяфявиляр 
кими гцдрятли дювлятлярин бир бюлэяси, ХВЫЫЫ йцзиллийин орталарынлан етибарян Иряван 
ханлыьынын тяркибиндяки 15 мащалдан бири олмушдур. 



 
 
Верди чайы Вердибасар мащалыны ики щиссяйя бюлцр. Еля мащалын ады да (Верди-басар) 
Верди чайынын адындан эютцрцлцб вя Верди чайынын йатаьы анламындадыр. Верди 
сюзцнцн ярябъя «вади»шяклиндя изащы щялялик бцтцн версийалардан даща чох щягигятя 
уйьундур. 
Бурада гыш чох сярт—гарлы, човьунлу, йай ися сярин кечир. Яразиси щям даь, щям дя 
аран районлардан ибарятдир. 
Вердибасарын туфанлары чох дящшят олур. 
1905-ъи илин фаъияляри вя ермянилярин тюрятдикляри бундан сонра ганлы щадисяляр 
Вердибасар мащалындан да йан ютмямишди. Бу мащалын елликля мцдафыясиня галхан 
вердибасарлылар Ирявандакы вя Нахчывандакы сойдашларына кюмяк яли узатмаьы да 
йаддан чыхартмамышдылар. 
1914-ъц илдя Биринъи Дцнйа Мцщарибясинин башланмасы Вердибасар мащалына йени-
йени фялакятляр эятирди. Доьрудур, о вахтлар чар щюкумяти азярбайъанлылары мяъбури 
щярби хидмятя ъялб етмирди, лакин кимин аты-арабасы вя с. варыдыса, бийара апарырды. 
Буна эюря дя, мцщарибянин Гафгаз ъябщясинин бу бюлэяйя йахынлыьы, хцсусиля Гарс, 
Ярдящан, Сарыгамыш, Аьры даьы ятрафында эедян дюйцшляр  Вердибасар ъамаатына 
бюйцк мадди зийан вурурду. Бурадан ъябщя хяттиня дурмадан ярзаг, мал-гара, 
миник вя гошгу щейванлары, васитяляри дашынмагда иди. 
Биринъи Дцнйа мцщарибяси иля баьлы йаранмыш вязиййятдян суи-истифадя едян 
ермянилярин Тцркийядя силащлы гийам галдырмасы, тцркляри бу мцщарибяля удузмаг 
цчцн онлара архадан зярбя вурмасы, бу ишдя марагла олан Русийанын ермяниляри 
силащ-сурсатла тямин етмяси бюлэядя вязиййяти даща да эярэинляшдирир. Тцркийя дя эери 
чякилдикъя гаршы чыхан бюйцк кяндляри башлайырлар. 180 мин няфярлик гудузлашмыш бу 
вящши орду уч дивизийада  бюлцнцб, щяр биринин гаршысына конкрет бюлэялярдя тцрк-
мцсялман ящалинин сойгырымыны щяйата кечирмяк вязифяси гойулур. Эенерал 
Андроникин дивизийасы Нахчыван, Зянэязур, Гарабаь зонасыны, эенераллар Аришйанын 
вя Дронун рящбярлик етдийи 2-ъи дивизийа Иряван, Зянэибасар, Цчкился, Эяринвасар, 



Ведибасар яразилярини, полковник Силикйанын командири 3-ъц дивизийа Эюйчя эюлцнцн 
ятрафындакы районлары ишьал етмяли иди. 
Зянэязурда Дро, Нижде, Хымпапет, Йапо, Назар Аьа башларына гулдур дястялярини 
йыьыб азяри тцркляриня гаршы гырьын тюрядирдиляр. 
Вердили Аббасгулу бяй Шадлинискинин мяшщур «Гырмызы Табор» дястяси ермяни 
ганичянляриня гаршы вурушурду. 
1880-ъи илдя Вердибасарын Чимян кяндиндя анадан олмуш Кярбялайи Исмайыл 
Мящяррям оьлу Аббасгулу бяйин таборундан олан 500-600 яскяри ун, йаь, ят, бал, 
эейим шейлярийля тямин едирди. Кярбялайынын цч оьлу—Ясяд, Ъамяддин, Фирудир, 
гардашы оьла Мящяррям щямин дястядя вурушурдулар. 
Кярбалайы Исмайылын йцз щектардан артыг торпаг сащяси, гапысында йцз баш ана 
гойуну, цч йцз баш саьмал иняйи, яллийя йахын аты варды. 
1918-ъи илин гарлы гыш эцнляриндя ермяни ганичянляри Ведибасарын бир чох йашайыш 
мянтягяляриня щцъцм едиб, ящалини грыб-чатырдылар, ода галадылар. Дюрд кяндин 
гоъасыны, сцдямяр ушаьыны, ярсяйя чатмыш гызыны, оьланыны дамлара йыьыб од вурдулар. 
Адамларын башына кютцйцн цстцндя балтайла кясиб бядянляриля бирликдя мейданда 
йандырдыглары эур тонгалын ичиня атырдылар. Тонгалда йанан инсан ятляринин, ъызщаъызла 
ярийян инсан йаьынын дюзцлмяз ийи вя тцстцсц алтында ермяниляр шяраб ичиб няшялянир, 
ойнайыр, ляззятля кефя бахырдылар. Бир нясилдян олан (сяттар ушаьы) 37 няфяри юз ата 
оъагларында бир дяфяйя гятля йетирдиляр. 
«Ермяниляр азярбайъанлылары юзляриндян 300-400 метр аралыда аьаъа сарыйыб, мяръ 
эялиб, нишан атырдылар. Мяръ йолу иля аьаъа баьланмыш гыз-оьланлары ким эюзцндян 
вурса, она 5 гиймят вя 10 патрон, эюз, аьыз, бурун арасына вуран 4 гиймят вя 10 
патрон, башдан ашаьы, бядян щиссясиня вуран 3 гиймят вя 5 патрон алырды. Эцлляси 
боша чыхана лаь иля «тцрклярин досту» ады верирдиляр. 
Ермяни дашнаг щюкумяти 1918-ъи ил май айынын сон эцнляриндя Ведибасар мащалы 
цзяриня нювбяти, мащалын мяркязи Бюйцк Веди кянди цзяриня ися илк эцълц щцъума 
кечир. Бюйцк Вединин шималындан—Аьдаь  тяряфдян кяндя топ мярмиляри 
йаьдырылмасы иля башлайан бу щуъцмда Гямярли-Дявяли стансийалары арасында щярякят 
едян ермяниляря мяхсус зирещли гатар да иштирак едир. О, Ведибасарын дямирйол хятти 
бойу йерляшян мцсялман кяндлярини пулемйот атяшиня тутур. Бунунла беля, 
Аббасгулу бяйин эцълц сяркярдялик баъарыьы сайясиндя ермянилярин бу планлы щцъуму 
онларын там мяьлубиййяти иля баша чатыр. Щям ясэяри щиссяси, щям дя зирещли гатары 
Ведибасар гцввяляри тяряфиндян мцщасиряйя алынмыш дашнаклар бу дюйцшдя хейли 
иткийя мяруз галырлар. 
Аз сонра—1918-ъи илин ийулунда ермяниляр Ведибасар  цзяриня йенидян щцъума 
кечирляр. Буна бящаня мащал яразисиндя эеъя икян гулдурлуг ямялиййатына чыхмыш 17 
ермяни маузерчисинин мащалын Дявяли вя Шащаблы кяндляри арасындакы Айдоьмаз 
адланан йердя юлдцрцлмяси олур. Бюлэядя бюйцк щай-кцйя сябяб олан бу щадисядян 
дярщал сонра дашнак щюкумяти Ведибасарын цстцня хцсуси тялим эюрмцш силащлы ъяза 
дястяляри вя зирещли гатар эюндярир. Кяндляри мцщасиряйя алан дашнак гошунлары 
Ведибасар щюкумятиня  ултиматум веряряк, юлдцрцлян щяр маузерчинин явязиня 17 
мин манат пул вя гисас алмаг цчцн 1 няфяр адам (ъями 17 няфяр) тяляб едирляр. Тябии 
ки, дашнакларын тялябляри ведибасарлылар тяряфиндян гятиййятля рядд едилир. 
Ведибасарлыларын беля мювгейиндян щиддятлянян дашнаклар ъидди щазырлашдыгдан 
сонра Бюйцк Веди кянди цзяриня икинъи, бу дяфя даща бюйцк щцъума кечирляр. Бу 
дюйцшдя ермяни тяряфдян Дронун, Арам пашанын, Дяли Казонун маузерчиляри, 
миллиййятъя ермяни олан полковник Долухановун вя ермяни эенералы Бек-Пиримовун 



дашнак полклары иштирак едирляр. Ведибасарын бир сыра аран кяндляри—гаралар, Ширазлы, 
Авшар вя с. дармадаьын едилир. Бюйцк Веди  ятрафында йенидян ганлы дюйцшляр эедир вя 
йеня дя Аббасгулу бяйин сяркярдялик баъарыьы вя шяхси иэидлийи сайясиндя Ведибасар 
гцввяляри  ермяниляр цзяриндя йенидян гялябя чалырлар. 
Тцркийядя мяьлуб олуб, Аразын бу тайына кечян гисасчы дашнак «Ван» вя «Сасун» 
полклары гулаьыкясик Андроник пашанын  башчылыьы иля Нахчыван, Зянэязур, Дяряляйяз 
вя с. бюлэялярдя  мисли эюрцнмямиш ъинайятляр тюрядир, динъ мцсялман ящалини 
гылынъдан кечирир, арвад-ушаьы ири дамлара долдуруб, од вуруб йандырырлар. 
1918-ъи илин декабрында щямин полклар Ведибасар мащалына да эялиб чыхыр вя Шащаблы, 
Гядирли, Гарахач, Биряли вя б. кяндлярдя динъ ящалини вящшиъясиня, мисли эюрцнмямиш 
гяддарлыгла гятля йетирилир. Беля ки, яввял кяндляр мцщасиряйя алыныр, сонра динъ ящали 
силащ эцъцня ири дамлара долдурулуб, дири-дири йандырылыр, гачмаьа ъящд едянляр эцлля 
иля, сцнэц иля вурулуб юлдцрцлцр, кюрпя ушаглар тцфянэлярин сцнэцляриня кечирилир. 
Щямин гырьын вахты Шащаблы Ашыг Ъялилин яввял дили дибиндян гопарылыр, сонра да 
цстцня нефт тюкцлцб, сазы иля бирэя кярмя галаьы ичярисиндя дири-дири йандырылыр. 
1919-ъу ил ийунун сонларында йенидян гызышан щярби мцнагишя ермянилярин Бюйцк  
Веди цзяриня цчцнъц щцъуму иля  нятиъялянир. Ведибасарын бир сыра кяндлярини даьыдан 
ермяниляр Бюйцк Ведидя эцълц мцгавимятя раст эялиб, бир нечя уьурсуз щцъум 
ъящдиндян сонра, нящайят, биабырчы мяьлубиййятля йеня дя гачмаьа цз гойурлар. Бу 
дюйцшдя ведилиляр 4 пулемйот, 400 тцфянэ вя чохлу щярби сурсат гянимят эютцрцрляр. 
Ермяниляр ися 200 няфярдян чох ясэяр, он няфярдян чох забит, 2 топ, 8 пулемйот 
итирирляр.  
 Ермянилярин дюрдцнъц щцъуму заманы Аббасгулу бяй онлары Бюйцк Веди кяндинин 
ичярисиня бурахыб, гяфил якс-щцъумла дармадаьын едир.  
1946-ъы ил илдян Ермянистана кючцрцлмяйя башланан ермянилярин бир щиссяси дя Веди 
районунун азярбайъанлы кяндляриня пайлашырдылар. Онларын, демяк олар ки, 
яксяриййяти азярбайъанлыларын тювляляриндя, истифадясиз учуг-сюкцк  дамларында 
йерляшдирилирляр.  
Бунун ардынъа ермяниляр даща мякирли бир плана ял атыр, хариъдян «кючцб эялян» 
ермянилярин мяскунлашдырылмасындакы чятинликляри эуйа арадан галдырмаг мягсядиля 
ермянистанда йашайан азярбайъанлы ящалинин бир щиссясинин Азярбайъанын Кцр-Араз 
овалыьында кючцрцлмяси идейасыны ортайа атырлар.  
1948-1953-ъц илляр кючцрцлмясинин Ведибасар Мащалы цчцн аьыр нятиъяляриндян бири дя 
бу олду ки, мащал яразисиндя 48 азярбайъанлы кянди щямишялик харабалыьа чеврилди. 
Ведибасар кяндляриндя нювбяти кцтляви ихтишаш 1988-ъи илин 11 майында баш верди. 
Щямин эцн районун Ширазлы кянди ермяни миллятчиляринин иримигйаслы планлы щцъумуна 
мяруз галды. 
Дюрд бюйцк дястяйя бюлцнмцш вя щяр дястядя 400-500 няфяр ермяни гулдуру 
азярбайъанлы евляриня щцъум етди. Щямин щцъум заманы ермяниляр 64 азярбайъанлы 
евини даьыдыб сырадан чыхартдылар, онлардан 8-я од вуруб йандырдылар. 330 аилянин 
ямлакы талан едилди, 80-дян чох азярбайъанлы дюйцляряк бядян хясаряти алды. 
Йердян-эюйдян яли цзцлян ширазлылар эеъя икян ахышыб Тцркийя сярщядиня пянащ 
апардылар. Щямин эеъя районун башга азярбайъанлы кяндляри дя горху алтында 
сахланды. Хцсусиля Халиса сящяря гядяр эцлляйя тутулду. Бунунла беля, щеч кяс юз 
кяндини, ев-ешийини тярк елямяк истямирди. Лакин ермяниляр азярбайъанлы евляриня 
яввял-яввял ъцзи гиймят гойур, сонра щядя-горху эялир, бир шей чыхмайанда юз 
сащибини дюйцр, щцъум едиб ев-ешийини даьыдыр, од вуруб йандырырдылар. Артыг башга 



йол эюрцнмцрдц. Беляъя, районун азярбайъанлы кянд вя мящялляляри ев-ев бошалыр, 
ермяниляширди.  
1988-ъи ил нойабрын сону ермяниляр бцтцн Ермянистан цзря азярбайъанлылара гаршы 
гяти щцъума кечдиляр. 1988-ъи ил декабрын 3-дя сонунъу азярбайъанлы Ведибасар 
мащалыны тярк етди. Гядим Тцрк Оьуз йурду, язяли Азярбайъан торпаьы олан 
Ведибасар дийары беляъя мурдар ермянилярин тапдаьы алтында галды.  
 
                                                   Исмайылын дедикляриндян 
… Тцркийядя тящсил ала билмямишям. Сонралар ясэярлийя эетдим. Бурада Жандарма 
Окулларында командор, йяни бир йахшы ясэяр кими йетишмишям. Билик вя баъарыьымы елми 
ъящятдян даща да мющкямляндирмишям.  
Ушаглыг илляри елядир ки, щеч вахт йаддан чыхан дейил. О вахткы тай-тушларым, достларым 
инди дя эюзляримин юнцндядир. «Чилик-аьаъ» ойнайардыг, ашыг, топ ойнадардыг. Ямимиз 
оьлу Оруъ, достларым Сяфяр, Щямид, Оруъ, Фикрят варыйды. Сонралар онларын щяряси бир 
йана цз тутду—бириси Истанбула эетди, о бири Америкайа. Инди, демяк олар ки, 
Щагвейисдя, Игдырда азяри тцркляри хейли азалыб. Билирсиниз, щяр шей шяраитдян асылыдыр. 
Шяраит аьырдыр, якинчиликдян башга бир шейля мяшгул ола билмирляр, бюйцк фабрикляр 
йохдур. Кяндимизля Игдырын арасы 5 километрдир. Еля билин ки, Игдырын мящяллясидир. 
Щагвейисдян Ярзурума ися 200 километр кяндимиз Аьры даьын ятяйиндя йерляшдийиня 
эюря санки ял узатсан зирвясиня чатар.  
Йадымдадыр. О вахтлар Бакы радиосунун «Азярбайъанын сяси» адлы 2 саатлыг верилиши 
олурду. Йашлы адамларла бирликдя, йяни азяри тцркляри атам вя ушаглар йыьышардылар 
радионун башына вя «Данышыр Бакы»йла башлайан щямин верилишя ахыра гядяр гулаг 
асардылар. Сонра аьыз долусу Азярбайъандан данышардылар. Бири-бириня: «Эюрясян 
юлмядян о вятянимизи, торпаьымызы эюрмяк бизя нясиб олаъагмы?»-дейя, суал верярдиляр. 
О вахт коммунист режиминдя йашайырды Азярбайъан, аьыр шяраитдя иди, вятяня эедиб 
эялмяк ихтийарлары йох иди азяри тцркляринин, сярщядляр баьлы иди. Щямин йашлы адамларын 
чоху: «Азярбайъан!»-- дейя-дейя бу дцнйадан эетдиляр. Онлара Азярбайъаны эюрмяк 
нясиб олмады. Ясэярлийи гуртармамыш мяня тяклиф етдиляр ки, тцрк ордусунда гал,  
жандарма окулуна сяни гябул едяк. Тунъай адында бир йарыбай варды, мяня дейирди ки, 
ай бала, гал, сяни бу мяктябдя курса гойум оху… 
Тунъай демишкян бу «Тунъ» сюзцнцн дя мянасыны ачыгламаг истяйирям. Тунъ-иэидлик 
рямзидир. Гызылдан сонра гиймятли металдыр. Эцмцшдян даща мющкямдир, она эюря дя 
Тунъдан щейкял дцзялдирляр.  
Бу, «Тунъ» сойады дядя-бабадан эялян бир фамилдир. О рящмятлик Ябдцлящяд бяйдян 
сонра бу Тунъ сойадыны эютцрмцшцк. 
Мяним нясил кюкцмдян олан Тунъ сойадыны дашыйан хейли гощум яграбам вар. Ямим 
оьлу Щаъы Ясяд Алманийада йашайыр. «Тунъ»лардан бу эцн Белчикада да 
Щолландийада да, Америкада да эедиб йашайанлары вар. Йашар Тунъ вар, Щагвейисдя 
йашайыр. «Тунъ»лар, демяк олар ки, дцнйанын щяр йериня йайылыб. Истанбулда, Бурсада 
йашайанлар вар—о да Молла Аьялинин оьлудур. «Тунъ»лардан олан Ящяд ями бизим 
бюйцкляримиздяндир. 
Кялба Щцсейн ямимин ушаглары Щцмбят, Щясян, Имдад, Молла Байрам Яли Истанбулда 
йашайырлар. 
                                          
 
 
 



                                            TARİXİ GERÇƏKLİKLƏR 
Нечя дяфя Тцркийяни, Гярбя, Ъянуба вя Шимала парчаланмыш Азярбайъаны 
мцщарибяляря сцрцкляйян ермяни гулдурлары сон ики департасийада (1948-1953 вя 
1988-1989-ъу илляр) азяри тцркляриинин щяйатына олмазын мцсибятляри вя мяшяггятляри 
эятирмишляр. 
Моноетинин дювлят йаратмаг мягсяди даим ермянилярин ганында, ъанында 
йашамышдыр. Буна эюря дя онлар бцтцн щийляэярликлярдян истифадя едяряк юз Чиркин 
ниййятлярини юмрц бойу щяйата кечирмяк истямиш, бу йолда щяр ъцр гейри-инсани 
щяряктляря ял атмыш вя нящайят, юз истякляриня наил олмушлар. Бу алчаг сийасят 1948-
1953-ъц иллярдя дя щяйата кечирилмишдир. Ермянистандан башга миллятлярин 
нцмайяндялярини тамамиля чыхармаг цчцн онлар о заман Москвада рящбярликдя 
тямсил олунан Микойанын, Берийанын вя бунлар кимиляринин щавадарлыьы иля Сталин 
тяряфиндян 23 декабр 1947-ъи ил тарихли, 4083 сайлы Фярманын верилмясиня наил 
олмушдулар. «Азярбайъан миллятиндян олан колхозчуларын вя диэяр азярбайъанлы 
ящалинин Ермянистан ССР-дян Азярбайъан ССР-ин Кцр-Араз овалыьына кючцрцлмяси 
барядя» адлы бу ийрянъ Фярманын нятиъясиндя 100 мин няфяр азяри тцркц даьлыг 
зоналардан Азярбайъанын исти аран бюлэяляриня зорла кючцроцлмцшдц. Бу, 
вятяндашларын юз тарихи дядя-баба йурдларындан ясл департасийасы иди. 
Иглимя адабтасийа олуна билмяйян ящалинин чоху «гара гыздырма»-- малйарий а 
хястялийиня тутулараг юлмцшдц. Тарихи мянбялярдя эюстярилир ки, 1935-ъи илдян 
башлайараг ермяниляр щям хяритялярдя, щям дя 1917-1920-ъи иллярдя ишьал олунмуш 
Азярбайъан мяншяли 15 мин ъоьрафи Ады дяйишдириб «юзцнцнкцляшдирмишляр». 
Диэяр бир мянбядя эюстярилир ки, 1948-1950-ъи иллярдя, цмумиййятля, 9000 тясяррцфаты 
ящатя едян 42000-я йахын азяри тцркц юз торпагларында зорла чыхарылмышдыр. 
Ермянистанын Азярбайъана сонунъу щярби тяъавцзц нятиъясиндя 5000-дян артыг 
Азярбайъан вятяндашы, о ъцмлядян 55 ушаг, 326 гадын, 409 гоъа Иткин дцшмцшдц. 
Ермяни ясирлийиндян азад едилмиш 1500-я йахын вятяндашымыза о ъцмлядян ушаг, 
гадын вя гоъалара ишэянъяляр верилмиш, онлар юмцрлцк шикяст олмушлар. 
1988-ъи илин йанварындан етибарян Ермянистанын 185 йашайыш мянтягясиндя 250 
миндян артыг азярбайъанлы зорла говулмуш, 217 азярбайъанлы ермяниляр тяряфиндян 
хцсуси гяддарлыгла гятля йетирилмишдир. 
Щяля 1905-1915, 1918 вя 1920-ъи иллярдя индики Ермянистан яразисиндя рус орду 
щиссяляринин кюмяйиля дашнаклар етник тямизлямя ямялиййатлары апармышлар. Башга 
бялалар да вар иди. 1920-1930-ъу иллярдя голчомаг, мцлкядар Ады иля чохлу 
азярбайъанлы аиляси Сибиря вя Орта Асийайа яразиляриня сцрэцн олунмушду. 
Лакин унутганлыьымыз, цряйийумушаглыьымыз бизя щяр шейи тез унутдурур. 
1915-ъи илдя сойгырымына мяруз галан Тцрк халгы сойгырым тюрятмиш бир халгы 
сойгырым тюрятмиш бир халг кими ермяниляр тяряфиндян чыьыр-баьырла щяйасызъасына 
дцнйанын бир чох дювлятляриня йайылыр вя чох гярибядир ки, бязи дювлятляр бу тарихи 
шантажа уйурлар. Онлар 1915-1923-ъц иллярдя эцйа 1 милйон 500 мин няфяр ермянинин 
Тцркийядя сойгырым гурбаны олдуьу кими 1914-1920-ъи иллярдя ермяниляр тяряфиндян 2 
милйон 500 мин няфяр тцрк, кцрд вя азярбайъанлы гятля йетирилмишди. Щяля о вахтлар 
«Тцркийя иля мцщарибя ермяниляр цчцн мцгяддяс мцщарибядир» чаьырышыны зящяр кими 
юзцнкцляринин башына еля йерляшдирмишдиляр ки, аз йашлы эянъляр дя кюнцллц олараг 
тцркляря гаршы вуруша гошулурдулар. 
Тарихи фактлар ону сцбут едир ки, 1915-ъи илдя Османлы Империйасында ермяниляря 
гаршы щеч бир сойгырым тюрядилмишдир. 
*** 



Исмайыл  беля олайлар щаггында фикирляшдикъя дамарларында Ганы од тутуб йанырды.  
Юз-юзцня дцшцнцрдц: «Бунлар ня гядяр ийрянъ, мурдар вя алчагдылар! Манйаклар 
кими ган ичмяйя щярисдиляр. Тцркляря гаршы бу к ин, бу кцдрят, торпаг аъэюзлцйц, 
инсанлыьа нифрят бу бядбяхт халгы «ахырда Йер цзцндян силяъяк, онда «Бюйцк  
Ермянистан»йох ей щеч «Кичик Ермянистан» да галмайаъагдыр!.» 
 
                                           Исмайылын dediklərindən 
Атам 1990-ъы илин ганлы 20 Йанвар фаъиясиндян сонра мяни йанына чаьырыб деди: 
-- Оьлум мяним ана Вятяним дардадыр. Сян Азярбайъана эедиб, юз ювлад боръуну 
йериня йетирмялисян. 
Бу, мяним цряйимъя иди. Чцнки щямин мцтщиш эеъядя азяри халгынын—мяним ган 
гардаш-баъыларымын башына эятирилян мцсибятлярдян хябярим варды.  
 
                                    Исмайылын Азярбайъана эялиши 
Исмайыл эеъя-эцндцз фикирляширди. Сярщядляр баьлы иди, щеч кими Азярбайъана 
бурахмырдылар. 
«Бяс неъя етмяли щансы йолла ата-бабасынын вятяни Азярбайъана эетсин? Мцшкцл 
мясяля иди. Щяр щалда, илк нювбядя паспорт алмагдан башламаг лазым эялирди. 
Исмайыл беля дя етди. Инди галырды гачагчылыг йолу…  
Атасы Аббаса биръя ону деди ки, бу эцн йола чыхаъаг. 
Атасы она уьур арзулады. Цряйиндя ися Исмайылын ниэаранчылыьына неъя дюзя биляъяйини 
фикирляшди. Лакин вятян тяяссцбц щяр шейдян цсицн олур. Она эюря дя «Дядяъан 
Аббас» айры щеч бир сюз демяди. 
Исмайыл билирди ки, йениъя мцстягиллик газанмыш Азярбайъанда щяля интизамлы орду 
йаранмайыб. Ермяни гулдурларына гаршы вурушан дястялярин яксяриййяти тяърцбясиз, 
тялим эюрмямиш, айры-айры адамлар тяряфиндян бир йеря ъямлянмиш кюнцллцлярдян 
ибарятдир. Ялбятдя, онларын чоху вятян йолунда юз ъанларыны гурбан вермяйя щазыр 
олан ясл иэидляр иди. Лакин мцщарибядя йалныз горхмазлыг вя ъомярдлик щяр шейи щялл 
етмир. Эяряк дюйцшцн щям нязяри, щям дя практики тактикасыны да биллясян. 
Буна эюря дя Исмайыл юзцнцн Азярбайъан торпагларынын йаьы дцшмяндян 
мцдафиясиндя эярякли олаъаьыны дцшцнцрдц. Атасы ону Азярбайъана эюндярмясяйди 
дя юзц эетмяйя щазыр иди. Чцнки онун ганында дядя-бабадан ирсян кечмя бир 
ярянлик, бир вятян ешги, бир вятяндашлыг гейряти чалхаланырды. Щям дя атасынын илляр 
бойу ермянилярин тцркляря гаршы тюрятдикляри вящшиликляр щаггында данышдыглары онда 
бу хяйаняткар вя язазил миллятя гаршы бир гязяб, бир нифрят доьурмушду. Инсан да 
инсана гаршы бу гядяр залым, бу гядяр гяддар олармы?! 
Исмайыл чох фикирляшмиш, йалныз Эцръцстанын яразисиндян кечяряк Азярбайъана 
эетмяк планынын цстцндя дайанмышды. Билирди ки, бу йолда юлцм дя ола биляр, щябс дя. 
Лакин ичиндян пцскцрян бир вятян севэиси ону Азярбайъана доьру гаршысыалынмаз бир 
гцввяйля дартырды. 

Исмайылын dediklərindən 
Мин бир язаб язиййятля, эащ эизляня-эизляня, эащ дцзля, эащ дяряйля, эащ пийада, эащ 
машынла эеъя-эцндцз йол гят едиб, сярщядди кечяряк эялиб Эцръцстана чыха билдим. 
Ялбяття, Гарсдан алдыьым паспортун да мяня бюйцк кюмяйи дяйди. 
Тбилисидян гатара миниб Бакыйа йола дцшяндя щяля дя юзцмя инанмырдым. Тбилисийя 
неъя эялиб чыхдыьымы фикирляшяндя бядяними бир щяйяъан бцрцйцрдц. Эюрцнцр, Улу 
Танры мяня йар иди. Мян щямишя Ряббимин дярэащына шцкцр вя дуалар етмишям. 



Йохдан бу кцлли-алями вар едян Илащи щяр шейя гадирдир. Онун мярщямятиня, иззяти-
ъялалына щямд-сяналар олсун! 
Азярбайъан торпаьына чатанда еля бил уддуьум щава да доьмалашды, няфсим эенишлянди, 
юзцмдя бир йцнэцллцк щисс етдим. Щагвейисдян бура гядяр чякдийим язаблар, 
кечирдийим изтираблар бир анда ярийиб йоха чыхды. Бцтцн варлыьымы бир севинъ щисси 
бцрцдц, овгатымда хош дуйьулар йаранды. Ушаглыгдан арзусунда олдуьум, атам 
«Дядяъан Аббас»ын сюзляриндян гайнагланыб вурулдуьум язиз бир мямлякятдя идим. 
Бялкя дя юмрцмдя бу гядяр хош ящвал-рущиййядя олмамышдым. Бакыйа чатмаьа еля 
тялясирдим ки, санки кюрпя ушаг анасынын аьушундан ютрц дарыхмышды.  
Инсанын варлыьы белядир. Сяня ян ялчатмаз бир арзу кими эюрцнянляря наил оландан сонра 
йени арзулар доьулур. Тцркийядя оларкян Азярбайъана эетмяк мяня бир хяйал, щеч 
вахт щяйата кечмяйян бир диляк кими эялирдися вя бунун гейри-мцмкцнлцйцнц 
фикирляшяндя тамам тутулурдумса, инди Азяри торпаьына говушандан сонра Бакыйа тез 
чатмаьа тялясирдим. 
Нящайят, Бакы, гатар ваьзалы… 
«Хош эюрдцк сяни, мяним хяйали доьма шящярим!». Бурада «Ъем» лягбли бир тцрк 
вятяндашы иля эюрцшдцм. Фикрими биляндян сонра деди ки, мян дя Гарабаьа дюйцшя 
эетмяк истяйирям… 
Гарабаьын Азярбайъанын дилбяр бир эушяси, язяли вя тарихи яразиси олдуьуну, лакин 
ермянилярин бу торпаглары  зябт едяряк «Ермянистана бирляшдириб, сонда «Бюйцк 
Ермянистан йаратмаг ниййятлярини атамын дедикляриндян вя тарихи гайнаглардан 
билирдим. Мяня мялум иди ки,  сон 200 иля йахын бир мцддятдя ермяниляр бу 
мягсядляриня чатмаг цчцн дяфялярля ганлы фаъияляр тюрятмиш, мцщарибяляр етмиш, 
сепаратизм вя терроризм  ямялляриня ял атмышлар. Сонунъу тяъавцзя ися  Совет 
Империйасы  дюврцндя вя онун рящбярляринин кюмяйиля сийаси вя щярби щазырлыг 
эюрмцшдц. 1988-ъи илдян ачыг-айдын шякилдя нювбяти дяфя юз чиркин ниййятлярини щяйата 
кечирмяйя башладылар.  
 
TARİXİ GERÇƏKLİKLƏR     
     1988-ъи ил февралын 20-дя ДГМВ Халг Депутатлары Советинин йалныз ермяни 
депутатларынын иштиракы иля кечирилян нювбядянкянар сессийасы вилайяти Азярбайъанын 
тяркибиндян чыхарыб  Еряминстанын инзибати  ярази бюлэцсцня дахил едилмяси щаггында 
гярар гябул етди. Азярбайъан ССР Али Совети ДГМВ ХДС-нин Конститусийайа  зидд 
гярарыны рядд етдикдян сонра Ермянистанын миллятчи рящбярляри «Дашнаксутйун» 
партийасынын «Тцрксцз Ермянистан» програмыны щяйата кечирмяйя башладылар. 
1988-ъи ил февралын 19-дан етибарян Йереванда йенидян кцтляви митингляр башлады. 
Митинг иштиракчылары «Ермянистаны тцрклярдян тямизлямяли!», «Ермянистан йалныз 
ермяниляр цчцндцр!» кими шцарлар иряли сцрдцляр. Митинглярин цчцнъц эцнц Йереванда 
саламат галмыш йеэаня мясъид бинасы (ХХ ясрин яввялляриндя шящярдя 8 мясъид 
мювъуд олмушдур) вя азярбайъанлы мяктяби, Ъ.Ъаббарлы адына Йереван Драм 
Театрынын лявазиматы йандырылды. Йереванда бу щадисяляря гаршы етиразыны билдирян 
азярбайъанлыларын евляриня од вурурдулар. Йереванда бцтцн бунлар тюрядилян заманы 
Сумгайыт фаъияси щяля щазырланырды. «Сумгайыт гырьынлары»  програмынын 
иърачыларындан ян фяалынын 1959-ъу илдя анадан олмуш Едуард Робертович Григорйан 
адына ермянинин олмасы (юлдцрцлян 26 ермянидян 6 няфяри онун пайына дцшцр), 
щадисядян он эцн яввял Сумгайытын бцтцн яманят кассаларындан ермянилярин юз 
яманятлярини кцтляви шякилдя эютцрмяляри, гырьынларын видеолентя алынмасы цчцн ермяни 
операторларынын яввялъядян щадисялярин планлы шякилдя тюрядиляъяйи йерлярдя юзляриня 



хялвяти чякилмиш мювгейи  сечмяляри, ики эцндян сонра щямин лентлярин монтаж едилиб 
бцтцн дцнйаны долашдырылмасы, «Сумгайыт гурбанлары»нын хатирясини 
«ябядиляшдирмяк» цчцн яввялъядян щазырланмыш абидянин дярщал Степанакертдя 
гойулмасы вя бу кими фактлар сцбут едир ки, бцтцн бунлар ермяниляри, еляъя дя дцнйа 
иътимаиййятини Азярбайъан халгына гаршы айаьа галдырмаг мягсядини эцдмцшдцр. 
Сумгайыт гырьынларынын фяал тяшкилатчыларындан ермяни Ощанйанын, Самойлов вя 
Папловскинин адлары ися узун мцддят мятбуатдан эизли сахланмышдыр. 
Ермяни миллятчиляри цчцн Ермянистанда ян мцнбит районларда йашайан 250 миндян 
артыг азярбайъанлыны республикадан зорла чыхармаг Гарабаь мясялясини щялл етмяк 
гядяр ваъиб иди.  
   1988-ъи ил нойабрын орталарында Азярбайъана 80 миндян артыг гачгын пянащ 
эятирмишди.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ютян йцзиллийин 20-ъи илляриндян 1989-ъу илядяк Тцркийяйя, Ирана, Азярбайъана, 
Эцръцстана, Шимали Гафгаза вя Орта Асийайа бурадан эедян ата-баба йурдуну тярк 
етмяйя мяъбур галан, «халг дцшмяни», «шцбщяли цнсцр» дамьасы иля сцрэцн едилян, 
1948-1953 вя 1988-1989-ъу  иллярдя дидярэин дцшмян азярбайъанлыларын сайы 1,5 
милйон няфярдян чох олмушдур. Бундан ялавя 1905-1907-ъи вя 1918-1920-ъи иллярдя 
олан ганлы вурушмаларда йарым милйон азярбайъанлы Ермянистан яразисиндя гятля 
йетирилмишдир. 
1988-1989-ъу иллярдя Ермянистандан говулан азярбайъанлыларын  сайы мцхтялиф 
мянбялярдя эюстярилдийи кими, 165 мин, 189 мин, щятта 200 мин дейил, даща чохдур. 
Тярк етдикляри ярази ися бязян мятбуатда эюстярилдийи кими 6.000 кв. км дейил, 9.800 
кв. км-дян чохдур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, Ермянистанын индики яразисинин 36 
районундан 33-дя 1918-ъи илядяк азярбайъанлылар йашамышдыр. 1976-ъы илдя 
Ермянистанда 319 азярбайъанлы кянди варды. Ермяниляр тядриъян кяндлярин адларыны 
дяйишдирдикляриня эюря 1988-ъи илдя 22 районда 185 азярбайъанлы кянд ады галмышды. 
    ССРИ Назирляр Совети ики гярар гябул етмишди. Биринъиси 23 декабр 1947-ъи ил тарихли 
«Ермянистан ССР-дян колхозчуларын вя диэяр азярбайъанлы ящалинин  Азярбайъан 
ССР-нин Кцр-Араз овалыьына кючцрцлмяси щаггында» гярар иди. Сталинин имзаладыьы 
щямин гярар азярбайъанлылар цчцн эюзлянилмяз зярбя, ачыг репрессийа иди. Бу гярарда 
бцтцн азярбайъанлыларын Ермянистандан кючцрцлмяси тяляб олунурду. ССРи Назирляр 
Советинин 10 март 1948-ъи ил тарихли гярарында ися биринъи гярарын йериня йетирилмяси 
цчцн тядбирляр планы шярщ едилирди. 77-83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLK DÖYÜŞ 
Тцркийядя щярби мяктяби гуртардыгдан сонра Исмайыла чавуш рцтбяси верилмишдир. 
Она эюря дя щярбин бир чох сирлярини билирди. Бу, дюйцшлярдя  онун кюмяйиня чох 
чатаъагды.  
Азярбайъана йола дцшмяздян яввял атасыйла бирликдя анасы Дилбярин гябрини зийарят 
етмиш, мязарынын цстцня тяр эцлляр гоймушду. Атасы Аббас да, Исмайыл да баш вя синя 
дашларны гуъаглайыб дойунъа аьламышдылар. 
Инди нядянся Исмайылын йадына щямин эцн дцшдц. Ани дя олса цряйини кювряк бир щисс 
бцрцдц. Юзцнц яля алыб, сакитляшди. 
Бакыдан Тяртяря онунла эялян тцркийяли «Ъем»ин щеч бир сяняди йох иди. Бу сябябдян 
дя ондан шцбщялянмишдиляр вя дюйцшя бурахмаг истямирдиляр. Исмайылы да щямчинин. 
Беля вязиййят Исмайыла аьрытса да, нейляйя билярди ки? Бир чыхыш йолу ахтарырды ки, 
имкан тапыб дюйцшя эетсин вя ня мягсядля эялдийини исбат етсин. Чох фикирляшди ахырда 
хейли йалварышдан сонра паспортуну бир оьлана вериб, онун автоматыны мцвяггяти 
алды вя дюйцшя эедянляря хялвяти гошулду.  



 
Илк дюйцш Тяртярля гоншу олан Аьдяря 
районунун (ермяниляр онун адыны Мардакерт 
гоймушдулар) Левонарх кянди уьрунда эедян 
дюйцш олду. Бу кяндя йахын олан Магауз вя 
Мадаьыз кяндляри дя варды. Азярбайъан 
Республикасынын Аьдяря районундакы бцтцн 
кяндлярин ады яввялляр юз дилимиздяйди, 
сонрадан ермяниляшдирдиляр вя башбилянляр дя 
буна эюз йумдулар. 
Илк вахтлар дюйцшян дястянин командири Пянащ 
Мяммядов иди. Бу дястядя юлцмляриндян сонра 
Азярбайъанын Милли Гящряманы ады верилмиш 
Вязир Сурхайов оьлу Оруъов вя Елман 
Сцлейманов оьлу Щцсейнов кими горхмаз, иэид 
оьуллар да дюйцшдцрдцляр. 
Исмайыл дюйцш бюлэясиндя  Сулиддин, Шакир, 
Илщам, Щабил, Фирудин, Вагиф, Фикрят, Акиф, 
«Гямло», Интигам, «Гочу», Мащир, Яййуб, 

Щафиз, Васиф, «Домбро», Ядалят, Оруъ, Идрис, Салещ, Йолчу, Николай, Исмайыл, 
Йашар, Сярвяр, Ислам, Забил, Мяркяз, «Умудлу Шакир», Рафиг, Илгар, Мязащир, Мирзя 
кими ясл вятяндаш, Вятян  уьрунда ъанларындан кечмяйя щазыр олан, йаьылара ган 
уддуран, горхмаз, ъясур, щяр бирийля айрыъа фяхр дуйуласы ярянлярля таныш олмушду. 

 
«Леванарх дюйцшцня» командирлийи Вязир Оруъов едирди. Вязирин ады эяляндя 
ермяниляр тир-тир ясирдиляр. Онун башына рул да гойулмушду. Йяни ким Вязири юлдцрся 
она хейли мябляьиндя мцкафат вериляъякди. 
Вязир Оруъов щям кяшфиййатчы щям дя дюйцш ямялиййатларына эедирди. Онун «ПК»-
сынын вя гумдараатанынын сораьы щяр йана йайылмышды. Шящид олдуьу ана гядяр йалныз 
Вязир йцзлярля ермяни гулдуруну мящв етмиш, онларла щярби сурсат вя техниканы 
сырадан чыхармышды. Бу адамын горху дейилян щиссля иши йох иди. Онун щаггында 
рявайятя бянзяйян, яслиндя ися эерчяк олан нечя-нечя сюз-сющбят эязирди. 



Русийада йашайырды. Вятянин дарда олмасыны ешидиб, бцтцн шансларыны тярэидиб, щятта 
щяйат йолдашы Маринаны, кюрпя оьлу Ъамалы, орада гойуб эялмишди дюйцшя.  
Исмайылын ян яввял таныш олдуьу вя сонрадан ян йахын дост олдуьу да Вязир иди. 
«Ъем» бир-ики эцндян сонра гайыдыб чыхыб эетмишди. Исмайыл ися Вязирин ясл 
силащдашына чеврилирди. 
«Левонарх дюйцшц»ндя Исмайыл чох бюйцк гачаглыг вя горхмазлыг эюстярди. О, щям 
дя аьыллы тядбирляри вя мяслящятляриля дястя цзвляриндян сечилди.  
Дюйцшцн гызьын йериндя бир дя эюрцрдцн ки, силащы йеря гойуб фотоапаратыйла шякил 
чякмяйя башлайыр. О, бцтцн щярякятлярийля дюйцшчц йолдашларына горхмазлыг вя 
иэидлик нцмуняси эюстярирди. Исмайылын дюйцшчц йолдашларынын арасында Мялащят адлы 
бир гыз да варды.  
Хоъалы фаъиясиндян сонра анасындан хялвят йашадыьы Хачмаз районундан Бакыйа 
эялмиш,  кюнцллц олараг мцщарибяйя эетмяк истядийини билдирмишди. Ону Тяртяр 
ъябщясиня эюндярмишдиляр.  
О вахт щярби щиссянин командири олан Елман Щцсейнов бу гызын бой-бухунуна 
бахыб, демишди: 
--Эюндярин арха ъябщяйя. Гой эетсин Йямян щякимин йанына, бир иш тапшырсын она. 
Мялащят щякимин йанында бир ай сарьычы ишляйяндян сонра, инад етмиш, силащ атмаьы 
юйрянмиш вя ясэяр палтары эейяряк биринъи дяфя «Уъар бюлмяси»йля Аьдярянин Касапет 
кянди уьрунда дюйцшя эетмишди. Мялащят бу дюйцшдя юзцнц ъясур бир дюйцшчц кими 
эюстярмишди—щям дюйцшмцш, щям дя тибб баъылыьы етмишди.  
Мялащят сонрадан «Тяртяр баталйону»на эялмишди.  
Левонарх уьрунда чох эярэин вурушма олду. Исмайылын да иштирак етдийи бу 
дюйцшлярдя  Забил шящид олду, Фирудин ися йараланды.  

KƏŞFİYYAT 
 
…Елман Щцсейнов, Пянащ Мяммядов,Вязир Оруъов вя Исмайыл Тунъ бир йердя 
отуруб нювбяти дюйцшцн планыны щазырлайырдылар. Вязирин мяслящятиля гярара эялдиляр 
ки, яввялъя кяшфиййата эедиб, вязиййяти юйрянмялийдиляр.  

 
 
Вязир он няфяр иэид сечди.   
Вязир бцтцн кяшфиййатлара ъясур дюйцш йолдашы вя йахын досту, юзцня доьма гардаш 
билян, ермяниляря гарщы пялянэ кими вурушан Сулиддин Йусибовла вя сон заманлар 
щям дя Исмайыл Тунъла бирликдя эедярди. Бунларсыз о, кяшфиййатын уьуруна 
инанмазды. Сечдийи адамларын галанларындан ися щямишя сорушарды:         
---Ким эетмяк истямирся, эизлятмясин, десин. Чцнки бурда щяр шей ола биляр.  



Вязир чох вахт Исмайылын аьыллы фикирляриня вя тяклифляриня ямял едирди. Бу да онлара 
щяр бир ямялиййатда зяфяр газандырарды.     
Вязир сечдийи он няфярлик дястя юзцйля бярабяр Исмайылдан, Сулиддиндян, Ядалятдян, 
Яляддиндян, Сярвярдян, Илщамдан (Мустафайев), Мцзакирдян, Майылдан вя 
Вагифдян (Абдуллайев) ибарят иди.    
Кяшфиййатын планы щазырланды. Вязирля Исмайылын тяклифляри щамы тяряфдян бяйянилди.  
Вязир габаг тяряфдя, галан дюйцшчцляр ися онун архасынъа йола дцзялдиляр. Чайлы вя 
Мадаэиз кяндляри бизимкилярдя олса да канал цстц эетмяк олмазды. Бу йол тящлцкяли 
иди.  Мадаэиз Су Щювзясиндя Эоранбой районундан олан дюйцшчцляр 
дайанмышдылар. 
Щеч ким данышыб-динмирди. Тапдандыгъа гурумуш отларын сяси эялирди. Чайлаьа 
ендиляр. Вязир беш аддым юндяйди. Бирдян дайанды вя ушаглара ишаря еляди. Щамы 
ашаьы синди. 
 

 
Артыг торан чалмышды, лакин ай ишыг 
сачырды. 
Вязир бир аз иряли аддымлады, ашаьы 
отурду. Исмайыл сцрцня-сцрцня онун 
йанына эетди. Онлар вязиййяти сакитъя 
эютцр-гой етдикдян сонра, ушаглара 
ишаря иля саь тяряфя эюстярдиляр. Хейли 
эедяндян сонра дайандылыр вя нязярдян 
кечирмяйя башладылар. Ай ишыьында 
узагдан Лцлясаз кянди эюрцнцрдц.  
Онлар дюйцшц щарда вя неъя 
апараъаглярыны там дягигляшдиряндян 
сонра сящяря йахын эери гайытдылар. 
Кяшфиййатчылары саь-саламат эюрян 
дюйцш йолдашлары хейли севиндиляр. 
Бу щярби ямялиййатда «Тяртяр 
Баталйону» иля йанашы «Лянкяран», 
«Минэячевир» вя «Эоранбой» 
баталйонлары да иштирак едяъякдиляр.  
Кяшфиййатын эятирдийи мялуматлар бцтцн 
командирляря эятирдиляр. 
Дюйцшдя Пянащ Мяммядовун 
айаьындан алдыьы йара саьалдыьына эюря 

щиссяйя онун командирлик етмяси гярара алынды. 
Сящяр йемяйиндян сонра ясэярляр силащланыб «Лцлясаз йцксяклийи» уьрунда дюйцшя 
йола дцшдцляр. 
Исмяйыл Сулиддин йеня Вязирин йанында идиляр.  
Щиссяляр дяряйля бир аз йухары галхдыгдан сонра айрылдылар вя щяря яввялъядян 
мцяййян олунмуш мювгеляри тутараг щцъцм ямрини эюзлямяйя башладылар.  
Ушагларын «гыз гардашы» Мялащят вя бурада иди. Онун яйниндяки ясэяр палтары арыг 
бядянини бир аз долу эюстярирди. 
Бир аздан «щцъцм !» ямри верилди. Танклар, топлар даьы дяряни лярзяйя эятирди. 
Дцшмянин топлары цч тяряфдян атмаьа башласа да, гяфил щцъум онлары чашдырмышды. 



Сол тяряфдян «Лянкяран»лылар, ортадан ися «Тяртяр»лиляр атяш ача-ача иряли эедирдиляр. 
Бирдян «Лянкяран» тяряф сусду. Ермянинин бир танкыны эюрцб онлар атяши 
дайандырмышдылар. 
 

 
Вязирля Исмайыл мяслящятляшиб беля гярара эялдиляр ки, 
дцшмян топларынын арха тяряфиня кечиб, онлары мящв 
етмяк лазымдыр. Йохса хейли итэи веряъякляр. Бу 
анда Сулиддин, Сярвяр вя Майыл да онларын йанына 
эялдиляр. Бу план горхулу олса да, айры чаря йох иди. 
Буна эюря дя онлар юлцм рискиня эедяряк мцхтялиф 
йерлярля щярякят едиб, нящайят, дцшмян топларынын 
арха тяряфиня кечя билдиляр. Онларын саь-саламат бу 
мювгейя чыхмаларында Исмайыл Тунъун мяслящятляри 
ясас рол ойнады.  
Вязир Оруъов топчунун бирини нишан алды. Атяш 
ачылан кими топчу йеря сярилди. О бири топчуну ися 
Исмайыл вурду. Топатан ермяни гулдурларыны 
юлдцрдцкдян Исмайыл фотоапараты чыхарыб бцтцн бу 
эюрцнтцлярин шяклини чякди, сонра топлардан биринин 
архасына кечди, истигамятини тярсиня дцшмяня тяряф 

дяйишяряк мярми йаьдырмаьа башлады.  
«Эоранбой Баталйону»нун бир танкы вурулмуш, сцрцъц танкын ичиндя галмышды. 
Щабил юзцнц тящлцкяйя атараг йанан танкын ичиндян ону чыхара билди, лакин юзц гарын 
нащиййясиндян йараланды. 
«Тяртяр Баталйону»нун да бир щярби машыныны вурмушдулар. Оруъ киши машынын 
йанында иди. 
Елман, Шакир вя Мялащят иряли гачаркян дцшмян эцлляси рабитячи Шакири йеря йыхды. 
Эцлля онун дцз синясиндян дяймишди. О, юлдц йараланан да чох иди.  
Вязирля Исмайылын дястяси арха тяряфдян дцшмяни атяшя тутмушдулар. Цч тяряфдян 
Лцлясаз йцксяклийиня онунан щцъум вя архадан вурулан зярбяляр нятиъясиндя 
ермяниляр тамамиля эери чякилди. Лцлясаз кянди бир эеъя сакинсиз галды. Сонра «Тяртяр 
Баталйону» кяндин ичиня эириб щяр тярфи йохладыгдан сонра «Лянкяран Баталйону»на 
тящвил вериляряк эери гайытды.  
Дцшмянляр Чардахлы кяндинин ашаьы тяряфиндя мювге тутмушдулар. 
Йеня кяшфиййата эедиб вязиййяти юйрянмяк мяъбуриййяти ортайа чыхмышды. Вязирин 
рящбярлийи алтында йеня бир дястя йаранды. Ялбятдя, Исмайылла Сулиддин башда иди.  
Онлар план цзря ермянилярин йерляшдийи мювгейиня гядяр эириб чыхмыш, чох шей 
юйрянмишдиляр. Лакин дцшмянин ящатясиндя сакитъя щярякят едяркян минэячевирли бир 
дюйцшчцнцн юзцндян асылы олмайараг бармаьы гяфилдян тятийя дяймиш вя эцлля 
ачылмышды. Ермяниляр бу сяси ешидиб, щямин тяряфи эцълц атяшя тутмушлар. Беляликля, 
бизимкилярин кяшфиййат планы позулмуш, ъанларыны юлцмдян зорла гуртармышлар. Яэяр 
Вязирля Исмайыл олмасайды бюлмя бцсбцтцн ясир дцшяъякди. 



 
     Бундан цч эцн кечмясиня бахмайараг, 
щиддятдян Вязирля Исмайыл щяля юзляриня эяля 
билмямишдиляр. Ахырда Баталйонун командири 
Пянащ Мяммядов онлары бир тящяр сакитляшдирмишди. 
Бу сакитляшмяйя диэяр тяряфдян дя Чардаглы кянди 
истигамятиндя щазырланан щцъум хябяри сябяб 
олмушду.  
Чардаглы чох ваъиб стратежи бир мювгедя йерляширди. 
Вязирли Исмайылын  кяшфиййат дястяси вязиййяти 
юйрянмяк цчцн цчцнъц дяфя щямин мянтягянин 
ятрафына эетмишди. Сонунъу дяфя дцшмянин лап арха 
тяряфиня кечмиш вя яртафлы мялумат топлайараг эери 
гайытмышды. Дцшмян гцввяляринин ясасян кяндин 
гябиристанлыьында вя «Алма баьын»да мювге 

тутдугларыны юйрянмишдиляр. Онлар кяндин щяр бяндини-бярясини нязярдян кечирмиш, 
йцксяклийя эедян йолу тапмыш Сярсянэ су анбарынын ятрафыны эязмиш, бурадан ахан 
гола гядяр щяр шейя диггят йетирмишдиляр. 
«Ферма» дейилян бинанын ичиня бахмаг цчцн Вязир тяк юзц эетмиш, орада хейли мейид 
эюрмцшдц. 
«Лцлясаз дюйцшц»ндя ян чох «Лянкяран Баталйону» итэи вермишди. Бунлар Лянкяран 
ушагларынын ъясядляри иди, ермяниляр юлдцрмцшдцляр. 
Вязир эери дюнцб ящвалаты данышандан сонра Исмайыл деди: 
--Мейидляри бурада гойуб эетмяк бизим гейрятимизя йарашмаз. Беш ъясяди биз он 
няфяр эютцрцб апара билярик, лакин ком щалда эетмяк олмаз.  
Ъясядляри эютцрдцляр. Бири-бирляриндян хейли аралы апарырдылар. Габагдакылар дики 
йениъя ашмышдылар ки, архадакылары эцълц атяшя тутдулар. Атышмада Даьыстан адлы иэид 
бир оьлан шящид олду. Ону да эютцрдцляр. 
Щцъум сабаща планлашдырылды. 
Вязирля Исмайыл динъялмяйя эетдиляр… 
                                                   ÇARDAXLI   DÖYÜŞÜ 
Сцбщцн алаторанында гошун щиссяляри Чардаглы истигамятиндя щярякят етмяйя башлады. 
«Чардаглы дюйцшц» ермянилярля мцщарибядя ян ганлы дюйцшлярдян бирийди. 
Тцстц эюйя бцлянд олмушду. Атяш сясляриндян гулаг тутулурду. Гайалар эюйдя 
мярми гялпяляриня дюнцрдц. Кюклц аьаълар йерляриндян гопур, эювдяляриндян гырылыб 
шаггылты иля йеря дяйирди. Санки эюйдя дя, йердя дя мцщарибя эедирди. Ракетляр, топ 
мярмиляри дящшятли сясля улайа-улайа эялиб щарда партлайырдыса ораны виран гойурду. 
Еля бил дцнйанын сону, ахыр-мяшщяр эцнцйдц. Санки Исрафил «зур дцдцйц»нц чалмышды. 
Дцнйанын алты цстцня чеврилирди. Чыьырты,  баьырты атылан эцллялярин сясиня гарышырды. 

 
 
Бу дюйцшдя «Минэячевир», «Лянкяран», 
«Ханлар», «Гуртулуш» баталйонлары 
«Тяртяр Баталйону»иля бирликдя 
вурушурдулар. 
Пянащ Вязир, Исмайыл, Млащят, Елман, 
Сулиддин, Ящяд, Дилгям вя диэяр 
дюйцшчцляр юзляриня еля мювге сечирляр ки, 



ермяниляр мцтляг орадан кечяъякляр вя бурада Исмайылла бир ермянинин арасында баш 
верян гярибя «Парол» ящвалатыны сонра охуйаъагсыныз. 
Бизимкиляр дцшмяня аьыр итэи веря-веря  «Алма баьы»на чатдылар. Йаман йорулублар. 
Аълыг да бир йандан цзцр онлары. Чюряк эятирмяк цчцн 4 няфяр—Вагиф (Абдуллайев), 
Вякил, Мцзакир вя «Умудлу Шакир» эедибляр. Лакин эялиб чыхмаг билмирдиляр. 
Адамларын аьлына йцз ъцр фикир эялирди: «Эюрясян ня баш вериб?». 
Сян демя чюряк эятирян машын йолда минайа дцшцб, «Гара Исламын  голуну, гычыны 
гялпяляр апарыб. Пянащ Мяммядов ону хястяханайа чытдырмышды. 
Сонра щямин яразийя мина-ахатаранлар эялмиш вя 19 мина тапыб чыхармышдылар. 
Бурада ися дюйцшчцляр чюряк эюзляйирдиляр. Аъындан кал алма, гараьат, моруг тапыб 
чыхармышдылар. 
Бурада ися дюйцшчцляр чюряк эюзляйирдиляр. Исмайыл да онларла бирэя чох йорьун вя аъ 
иди… 
«Алма баьы»нын гаршы тяряфиндя од тутуб йанмыш бир ев эюрцнцрдц, бина щяля дя 
тцстцлянирди. Исмайыл Елман Щцсейнова йахынлашыб хащиш етди: 
-- Иъазя Верин 3-4 няфярля о евя бир баш чяким. Бялкя няся тапдыг? 
Елман щцсейнов деди:  
-- Олар. Лакин ещтиайатлы олун, яввялъя ятрафа дяггятля бахын,сонра бинайа эирин. 
Исмайыл,Сулиддин,Гочу вя Сярвярещтийатла евя сары эетдиляр, чяпяри ашыб бинайа 
йахынлашдылар. Щяр тяряфи диггятля нязярдян кечиряндян сонра Гочу вя Сярвяр чюлдя 
дайандылар, Исмайылла Сулиддин ичяри эирдиляр. Евин цст отаглары тамам йанмышды, 
зирзями ися саламат галмышды. Онлар ещтийатла зирзямийя ендиляр, кибрит йандырыб 
ятрафа бахмаьа башладылар. Бирдян эюзляри ипдян асылмыш колбасалара вя тяпя кими 
галанмыш аь тяндир лавашына саташды. Икиси дя севинъдян аз галды ойнайалар. Исмайыл 
бир бош чувал тапды, эюрдцклярини онун ичиня йыьды. Йеня кцнъ-буъаьы ахтармаьа 
башлады. Сойудуъу эюрдц, гапысыны ачды, бурада няляр йохуйду колбаса, мал яти, тязя 
пендир, йаь… Бунлары да бир айры чувала долдуруб эютцрдцляр. Гочуйла сярвяр 
онларын йцкцнц эюряндя ушаг кими севиндиляр. Эятириб ортайа тюкдцляр, ушагларын 
щамысы дойунъа йеди. 
Сящяря хейли галырды. Вязир йеня няся дуймушду. Йахынлыгдан гарышыг сясляр эялмяйя 
башлады. Елман бюлмя иля бярабяр баьда мювге тутду, Вязирля Исмайыл ися бурдан 
чыхдылар. Саьда бюйцк су анбары варды. Демяйясян ермяни гцввяляри бурада 
ъямляшибляр. Онун цчцн чох йахшы сечилмиш мювге иди. Онлар бурадан бирбаша йола 
нязарят едя билирдиляр. Вязиййят чох аьыр иди. Бурада ермянилярин хейли техникасы да 
варды. 
 Вязирля Исмайыл ятрафы диггятля юйряниб эери гайытдылар. Архайа мялумат вердиляр. 
Дцшмян бцтцн йоллары баьламышды. Бир аздан щцъума кечдиляр. Йеня йер-эюй 
силкялянмяйя башлады. Ермянилярин техникасы да, ъанлы гцввяси дя бизимкилярдян 
гатгат цстцндц. 
 

Исмайыл щисс етди ки, ушаглар ващимяйя дцшцбляр. 
Бирдян айаьа галхды, ялиндяки  автоматы йухары 
галдырыб гышгырды. 
-- Ирялиии !!! Иряли!!! 
Вя дцшмян мювгйеиня тяряф ъумду. О тез-тез 
гышгырды: 
-- Ушаглар, горхмайын! Ирялии!!! Ирялиии!!! Аллащу 
Якбяр! Аллащу Якбяр! 



Дюйцш дотлары онун бу гочаглыьыны эюрцб щярякятя эялдиляр. Щамы иряли ъумду. 
Ирялидя ися гябиристанлыг варды, еля ниъат йолу да бура иди. Бизимкиляр атяш ача-ача 
гябиристанлыьа долдулар. Ермяниляр йцксякликдян бураны атяшя тутмаьа башладылар. 
Дцшмян мярмиляр гябир дашларыны щавада чярпялянэ кими ойнадыр, парча-парча едиб 
чынгыл дашына эюндярирди. 
Бизим гцввяляримиз дя аз дейилди, лакин дцшмян йцксякликдя олдуьундан вя щяр йери 
айдын эюрдцйцндян бизимкиляри эцълц артиллерийа атяшиня тутмушду. 
Щцнярли олмаг бядянин юлчцсцндян асылы дейил, эяряк цряйиндя тяпяр ола. Ъылыз 
адамлар эюрмцшям ки, юкцз бойда натаразлары йазыг эцня гойуб. Мцщарибядя дя 
чох шейи ъцрят, чевиклик вя аьыл щялл едир. 
Хачмазлы гызы Мялащят ода-алова дюнмцшдц, мювгедян-мювгейя атылырды, йаралылара 
тибби йардым едирди. 
Хейли итэимиз вя йаралымыз варды. Елмир, Няби, Бабяк шящид олмушдулар, Мятлябля 
Салещ йараланмышды. 
Исмайыл бюйцк бир аьаъын архасына кечиб, дцшмян тяряфя атяш ачырды. О, 
гумбараатанла йаьыларын бир «ПДМ»-ни вуруб сырадан чыхармыш вя сонра 
фотоаппараты иля онун шяклини чякмишди. 
Вязир атяш йерини тез-тез дяйишяряк «ПК»-ны ишя салыр, йолдашларына мцхтялиф эюстяришляр 
верир, щям дя онларын мювгелярини изляйирди. 
 Бир мярми уьултуйла эялиб архасындан Исмайылын атяш ачдыьы аьаъын йанында бомба 
кими партлады. Аьаъ шаггылтыйла гырылыб йеря дяйди. Исмайыл эюрцнмяди. Мялащят бир аз 
узагдан да бу щадисянин шащиди олду. Исмайыл тяряфя кюмяйя гачаркян о да вурулду.  
Щисся эери чякилмяйя башлады. Дцшмянляр бир аз да габаьа эялдиляр. 
Бизимкиляря кюмяк цчцн архадан эюндярилян гцввяляр артыг дюйцш йериня чатмышды. 
Йенидян шиддятли мцщарибя башлады. Ермяниляр йаваш-йаваш эери чякилди. Нящайят, чох 
иткиляр вя ганлар бащасына бизимкиляр щямин йцксяклийи тута билдиляр. Ермяниляр 
тяряфдян дя итки аз дейилди. 
Исмайыл кцряйиндян вя башындан аьыр гялпя йаралары алмышды, голу сынмышды. Башынын 
йарасы даща дярин вя горхулу иди. Ону тяъили Тяртярин Саров кянд хястяханасына 
эютцрдцляр. 
                                                        KÖVRƏK GÜNLƏR 
Хястяхана чарпайысында дярин хяйала далан Исмайылын эюзляри юзцня юз доьма йерляри 
эялди, Игдыры Щагвейиси хатырлады, атасы Аббас, баъылары Эцлчцн, Сейран вя Ъейран 

гардашы Абдуллащ йадына дцшдц. Онлардан  ютрц 
бурнунун уъу эюйняди. Ямизадяляри Щцмбяти, 
Щаъынхатырлады, хяйалян, анасы Дилбярин гябрини зийарят 
етди, Щясянля, Имдадла, Алманийада йашайан Ясядля 
эюрцшдц. Дяли бир щясрят сарды кюнлцнц, дяриндян «ащ!»  
чякди, эюзляри долду… 
 
Вя йадына йараландыьы ан дцшдц. Юз-юзцня ясябиляшди: 
«Гисмятя бах! Мярми эялиб щарда партладлы! Йохса, бу 
кюпякушаьы ермянилярин дярсини йахшы веряъякдик! 
Вязирин дедийиня гулаг асыб, щямин архасындан тез 
чякилсяйдим, индии бурда узанмаздым. Инди ушаглар 
орда ермянилярля дюйцшцр, мян дя йанымы йеря 
вермишям. Бары, тез саьалсайдым! О ермяни «дыьа»ларыны 



пярян-пярян елямясям, ращат ола билмярям. «Ялимин дузуну» онлара щяля чох 
даддыраъаьам!». 
Башынын йарасы чох шиддятля аьрыйырды. Цч эцн иди ки, хястяханадайды. Щякимляр 
мяслящят эюрдцляр ки, башынын йарасыны мцайиня етмяк цчцн мцтляг Бакыйа 
апарылмалыдыр. 
       Йеня ону кювряк щиссляр бцрцдц. Отуруб гардашы Абдуллаща  бир мяктуб йазды: 
Язиз гардаш, йаман аьыр йарам вар, 
Мялщям цчцн биръя йарпаг эютцр, эял. 
Бялкя юлдцм, эюзляримя сяпмяйя 
Анамын гябриндян торпаг эютцр, эял… 
                (Сярраф Шируйя) 
Гялямини йеря гойду. Дярин фикря эетди. Азярбайъан торпаьынын фаъиялярини йадына 
салды. Бу торпаг та гядимдян щямишя мцщарибяляр мейданы олуб. Заман-заман 
Азярбайъан эащ зорла, эащ хошла дювлятляр арасында бюлцнцб, парам-парча едилиб, 
бюйцк бир яразидян—индики бир тикя галыб. Онун да цстцндя йеня давадыр. Аллащ-
Аллащ! Бу заваллы халгдан ня истяйирляр?! 
 
                                                              YENƏDƏ MÜHARİBƏ 
Йеня дя он няфярдян ибарят бир дястя (Вязир, Исмайыл, Сулиддин, Салещ, Яляддин, 
Гочу, Сярвяр, Майыл, Илщам, Щафиз) кяшфиййата йолланыр. Онлар йеня тящлцкяли 
йерлярдян кечяряк Чардаглы тяряфя эедирдиляр. Мешядя хейли ермяни танкы, зирещли щярби 
машын вя ъанлы гцввя эюрдцляр. Бу барядя, эерийя, Пянащ Мяммдовла Елман 
Щцсейнова мялумат вердиляр. Улугарабяйли кянди (Метшен) ермянилярдян алынмышды. 
Щцъум башлады. «Эянъя», «Эоранбой», «Минэячевир», «Лянкяран», «Гуртулуш», 
«М—2» щярби щиссяляри  «Тяртяр Баталйону»иля бирликдя дюйцшя атылмышдылар. «Тяртяр 
Баталйону»нун кюнцллцляри «Турбаза» дейилян стратежи мювге уьрунда вурушурду. 
Вязирин кяшфиййат дястяси дцшмян гцввяляринин арасында галмышды, арха да, юн дя 
ермяниляр иди. Лакин юндяки ермянилярдян о тяряфдя йеня бизимкиляр мювге 
тутмушлар. Буна эюря дя щямин ермянилярин дя вязиййяти аьырыйды. 
Кяшфиййатчылардан кимся ишаря еляди ки, гаршыдан эялян вар. Щамы колларын архасында 
эизлянди. Баханда эюрдцляр ки, ермяни онлара тяряф эялир. Гяфилдян онун гаршысыны 
кясдиляр. Ермяни эери гачмаг истяйяндя Сулиддин онун айаьындан атды, ермяни 
цзцстя йыхылды. Онун башынын цстцнц кясдиряндя йалварыб имдад истямяйя башлады. Бу 
кюпякушаьы белядир, мянликляри йох, шяряфляри йох. 
«Тяртяр Баталйону»нда Николай (Колйа) адында бир дюйцшчц дя варды. Атасы азяри 
тцркц олмушду.  

Газахыстанда йашайаркян Колйа щябс 
олунмушду. Тцрмядя сайъа чохлуг тяшкил едян 
ермяниляр она чох язаб-язиййят вермишдиляр. 
Азярбайъанда ермянилярин мцщарибя апардыьыны 
ешидиб, гисас алмаг цчцн бура эялмиш вя дюйцшян 
кюнцллцляря гошулмушду. Николай бурада хейли 
мцддятийди ки, дцшмяня гаршы иэид тяк дюйцшцрдц. 
О, Сярвярдян ири бир бычаг алыб йараланмыш 
ермянийя тяряф йахынлашанда  Исмайыл дуйду ки, 
Колйа ермянинин башыны кясяъяк. Колйанын эюзляри 

ган чанаьына дюнмцшдц. Чох эцман ки, щябсханада  бу нанкорларын она вердикляри 
зцлмляр йадына дцшмцшдц. Гязябдян ял-айаьы  ясирди. Траф мцщитдян тяърид 



олунмушду, юзцндя дейилди. Тясяввцр един ки, онун башына щансы ойунлары 
ачмышдыларса инди беля бир щалда иди. 
Колйа ермянийя чатщачатда  Исмайыл онун гаршысыны кясди. О гышгырды: 
--Чякил, Исмайыл! 
 

 
Исмайыл ону диля тутмаьа башлады: 
--Колйа, юзцня эял. О бизя щялялик дири 
лазымдыр. Бир аз сябрли ол. Гой бундан 
мялумат юйряняк, сонра ня билирсян еля. 
Колйа бу сюзляри ешидяъяк щалда дейилди: 
--Исмайыл, сяня дедим чякил! Бу оьрашын башыны 
кясиб, ганыны ичяъяйям! Чякил, Исмайыл. 
--Колйа, тахта, --Исмайыл она йалварырды. Бир 
аз щювсяляли ол. Сян инди онун башыны кяссян, 

бизя щеч бир хейри олмайаъаг. Гой истядийимизи ондан алаг, сонра кясярсян… 
Исмайыл щиддятиндян тир-тир ясян Колйаны йолдашларынын кюмяйиля бир тящяр юзцня 
эятириб, азаъыг сакитляшдиря билди. 
Бу вахт атылан ермяни эцлляси Асими йаралады. Нювбяти бир эцлля ися Мирзяни шящид 
еляди. 
Мирзя Ермянистандан гачгын дцшянлярдян иди. Шушайа эялмишдиляр, еля Шушада да 
дюйцшя башламышды. Шушадан сонра Минэячевиря, орадан да Тяртяря дюйцшя эялмишди. 
Чох гочаг оьлан иди. Ермянилярин аз гала Милли Гящряман сявиййясиня галдырдыглары, 
ратсийада щямишя бизимкиляря сюйцш сюйян, яли чох ганлара батмыш щейвяря бир вящшийя 
охшайан ъяллад Камону Мирзя юлдцрмцшдц. Вязирин  йахын досту, дайаьы иди. 
Бирликдя чох ямялиййатлар апармыш вя бири-бирилярини горумушдулар.  
Инди ися бир алчаг ермянинин атдыьы эцлля ону сусдурмушду… 
«Тяртяр Баталйону» «Турбаза»йа щцъума башламышды. Исмайыл йеня гяфил айаьа 
галхараг гышгыра-гышгыра иряли ъумду: 
--Гардашлар, ирялиии, ирялиии!!! 
Дястядя олан дюйцшчцлярин щамысы (Пянащ, Вязир, Сулиддин, Оруъ киши, Мцрсял, 
Мещман, Низами, Майыл, Адил, Амил, Сейид, Мцталиб, Мащир, ВАщид, Бабяк, Ялйар, 
Талещ, Таьы, Мятляб, Колйа…) бу нярядян щявяся эялиб иряли шыьыдылар. 
«Турбаза»йа биринъи Пянащ Мяммядов, ВЯЗИР Оруъов вя Исмайыл  Тунъ дахил 
олдулар. 
Эюлцн саь тяряфиндя ися Елман мцяллимля Мялащятин олдуьу диэяр бир дястя бяряни 
кясмишди. Бу заман йахын дикин башындакы бир ермяни байраьы  Мялащятин эюзцня 
дяйир. О, йериндян сычрайыб байраьа тяряф гачмаьа башлайыр. Дястянин цзвляри 
щейрятля бу гызын ня едяъяйини эюзляйир. Мялащят байраьа чатыр, ону асылдыьы йердян 
гопарыр, айаглары алтына атыб ъырыг-ъырыг еляйяндян сонра сакит аддымларла Елман 
мцяллимин йанына гайыдыр. Йахшы ки, ермянилярин  эцллясиня туш эялмир. 
«Турбаза»ны алдыгдан сонра дястя Драмбон кяндиня тяряф ирялилямяйя башлайыр. 
Онлар бир аздан йарыйа бюлцнцрляр. Бир щисся Кялбяъяр йолуна тяряф эедяряк ораны 
нязарятя эютцрцр. 
Диэяр дястя ися «Рус булаьы»ны яля кечирир. Гаршы тяряфдян хябяр эялир ки, «Кялбяъяр» 
баталйонунун дюйцшчцляри артыг бурададырлар, сиз эери гайыдын. 
«Тяртяр»ин иэидляри Касапет сямтиня дюняряк орадакы щярби бюлмяляря кюмяк етмяйя 
эетдиляр… 



HƏDİYYƏ 
 
Исмайылын хябяри йохду ки, щазырда атасы Аббас ялиндя бир мяктуб севинъиндян аз 
галыр ойнасын. Онун цстцня тяшяккцр мяктубу эялиб. Мяктубун ичярисиня Исмайылын 
дюйцш заманы чякилян шякилляриндян дя гойулуб. Бу мяктуб вя шякилляр ял-ял эязир, 
тякрар-тякрар охунур. Мяктубда Исмайыл кими иэид оьул бюйцтдцйц цчцн атасы Аббас 
бяйя тяшяккцр едилдикдян сонра эюстярилирди ки, Азярбайъан щюкумятинин гярары иля 
дюйцшлярдя эюстярдийи иэидлийя эюря Исмайыла Бакы шящяриндя ев вериляъяк вя о, бу 
юлкянин вятяндашлыьына гябул едиляъяк. 
«Дядяъан Аббас»ын синяси гцрур щиссиля долуйду. О, цряйиндя оьлу иля юйцнцр, «щалал 
олсун!» дейирди. 
Кяшфиййата эедяркян Исмайыла щямишя чох кюмяк едян бир дурбин дя эютцрярди. Бу 
дурбинин гярибя бир тарихчяси варды. 
Бюйцк вятян Мцщарибясиндя Берлин цзяриня Совет Ордусунун щцъуму заманы шякли 
Рамизин гянимят кими яля кечирдийи дурбин иди бу. Рамиз узун мцддят мцщарибянин 
йадиэары кими ону юзцндя сахламыш, гарабаь Мцщарибяси башлайандан сонра 
фикирляшмишди ки, бялкя киминся эяряйи олду. Она эюря дя щямин дурбини Бакыйа 
эятиряряк «Сящяр» гязетинин редаксийасына апарылмыш вя хащиш етмишди ки, ону 
Гарабаь савашында ян ъясур вя иэид дюйцшчцлярдян бириня чатдырсынлар. Исмайыл бу 
щадисяни беля хатырлайыр: Драмбон ятрафында дюйцшдя идим. Щцъумдан сонра мяни 
Тяртяря чаьырдылар. Бурада «Сящяр» гязетинин Мащир адлы бир журналистля о мяня деди: 
-- Гардаш, мян эялиб Тяртярдя кимдян сорушдумса бурада дюйцшян алты щярби 
биригаданын ичиндя ян иэид, гящряман дюйцшчц кимдир? Чрхусу деди ки, Исмайыл 
Тунъ—тцрк оьлу. Она эюря дя сизи чаьыртдырдым ки, гязетимиз цчцн мцсащибя алым.  
Дедим: 
--Юзцм щаггында ня дейя билярям ки? Садяъя олараг оьуллуг боръуму йериня 
йетирирям. Мцсащибяни башгаларындан алын. 
О, тякид еляди, ял чякмяди: 
--Мян истяйирям ки, апарылан дюйцш ямялиййатлары щаггында шяхсян Сизин дилиниздян 
ешидим. 
Нящайят, разылашмаьа мяъбур олдум. 
(Мащир о вахтлар «Сящяр» гязетиндя мянимля бир сящифялик мцсащибя чап етдирмишди. 
Мцсащибя эютцряндян сонра деди:  
-- шяки шящяриндян Рамиз  адлы бир охуъу гязетимизин редаксийасына бир дурбин 
эятиряряк дейиб ки, билирям, ъябщядя дурбин аздыр, фашистлярдян гянимят эютцрдцйцм 
бу дурбини Азярбайъанын ян ъясур, ян иэид дюйцшчцляриндян бириня чатдырмаьнызы 
сиздян хайиш едирям. 
Мяндя сордум-сорагладым, бу бюлэядя сизи иснад вердиляр. Она эюря дя бу 
щядиййяни сизя тягдим етмяк истяйирям. 
Мян дедим: 
--Беля бир щядиййяни мяня лайин эюрцрсцнцзся, чорх саь олун! Хайиш едирям ки, 
мяним ян сямими саламларымы Рамиз кишийя (инди о, рящмятя эедиб) чатдырарсыныз. 
Ону ямин един ки, щядиййя эюндярдийи дурбиндян Азярбайъан яскярляри дэйцшдя 
йетяринъя файдаланаъаглар. 
(Щямин дурбин дэйцшлярдя мяним чох ишимя йарады). 
О вахтлар Тцркийядя няшр олунан «Ярябляр», «Сабащ» вя диэяр гязетиндя дя мяним 
щаггымда йазылар дяръ олунду. «Сащил» гязетиндя ися мяним чаьрышымы сярлювщя 
сечмишдиляр: «щяр кяс Азярбайъан ъябщясиня гошулмалылыр!». 



HUCUM ƏMƏLİYYATLARI 
Индии исмайыл щямин дцрбинля Дранбон кяндиня тяряф бахырды. Щяр аьаъы, щяр колу, 
щяр дашы диггятля нязярдян кечиртди. Дцшмянляр бу кяндин чох уъа бир йцксякликдян 
мювге тутмушдулар. Щямля едиб оряни алмаг мцшкил бир мясяля иди. Мцшкцллцйц 
ермянилярин ялверишли дюйцш шяраити йарадырды. Бурда йалныз бир йол галырда—аз бир 
дястяйля онларын архасына кечиб башларыны гатмаг, щямин анда гаршыдан ися эцълц 
щцъума кечмяк. 
Нязярляр Вязир Оруъова, Исмайыл Тунъа вя Сцлиддин Йусифова дикилди.  
46 няфяр дэйцшчц йараланда. Рящбярлик Вязирля Исмайыла тапшырылды. Бу йерляря йахшы 
таныш олан Шакир бялядчи мцяййян едилди. 
Дястя Дарамбона тяряф 7 саат йол эетди. Долайы вя эизлин йолларла бязян яйыля-яйиля, 
бязян сцрцнц-сцрцня, дцшмянляря эюрцнмядян дяряйля, тяпяйля, кол-косун арасыйла 
щямин йцксяклийин архасына кечмяк чох язиййятли, тящлцкяли вяз ор иш иди. Щярадам 
эцнцн эцнорта чаьы щеч бир горху олмадан беля пийада эедиб о бири йцксяклийя чыха 
билмязди. Амма вятян ешги, дцшмяндян гисас алмаг мягсяди бизим иэидляри итэисиз 
мянзил башына чатдырды. Щисся бу уъа йцксякликдя икийя бюлцндц. Щярн йан бу уъа 
йцксякликдян айдын эюрцнцдц. 
Вязир эзцня бир Гайаны сянэяр сечди. Исмайыл да  «ПК»-сыны гайанын цстцндя гурду. 
Сцлиддин онун сол тяряфиндя, Илщам ися саь тяряфиндя мювге тутмушдулар. Исмайыл бу 
вязиййятдя йеня фотоапаратыны ишя салды. Ашаьыда олан щярби щиссямизя вязиййят 
щаггында мялумат верилди. Йолда йцклц бир «КАМАЗ» маркалы машын эюрцндц. 
Архасынъа бир «УАЗ» эялирди. Машынын сясиндян щисс олунурду ки, йцкц чох аьырдыр, 
демяли, щярби сусатдыр. 
Дястянин цзвляри Вязирля Исмайыла бахдылар. 
Вязир:  
-- Атяш!-ямрини Верди. 
Ямрля бярабяр Вязирин гумбараатаны эурулдады. «КАМАЗ» ода бялянди Исмайыл 
«УАЗ»-ыщядяф сечди. Эцлляляр машыны хялвиря дюндярди. Ики ермяни забити еля машынын 
ичиндя дещик-дешик олуб ъанларыны тапшырды. Сцрцъц ися машындан йеря атылыб колун 
дибиндя йатыр. О, гяфил атяш ачараг Мащири йаралайыр. Ушаглар ону дири тутмаг 
истяйирляр. Ермяни эяляъяк  агибятини фикирляшиб эцлляни юз башына чахыр. Илгар 
щиккясиндян онун синясиня бир нечя атяш ачdı. 
      «Lянкяран» вя «Гуртулуш» баталйонлары нядянся дюйцш зонасындан эери 
гайыдырдылар. Йолда «Тяртяр Баталйону» иля гаршылашдылар. Онлара гошулуб щцъум 
мювгейиня дюндцляр.  
            Вязирля Исмайылын 46 няфярлик дястяси дцшмянин архасында фыртына гопармышды. 
         Ирялидян танклар вя ъанлы гцввяляр щцъума кечмишдилр. Топлар эурулдайырды, 
Пулемйотлар, автоматлар ара вермядян шаггылдайырдылар. Ермяниляр сичовул кими ора- 
бура гачыб, ъанларыны гуртармаг тстяйирдяляр. Лакин эцлляляр онлары от кими 
бичирди.Вязирля Исмайыл архаларыны гайайа сюйкяйиб дцшмянлярин цстцня од 
йаьдырырдылар. Щавадан барыт гохусу эялирди. Тцстц щяр йаны бцрцмцшдц. Мярмилярин, 
эцллялярин сяси дярялярдя, гайаларда якс-сяда веряряк гулаг батырырды. Алям бир-бириня 
гарышмышды. 
Дцшмян тяряфдян бир танк эюрцнцрдц. О, атяш ача-ача ирялилямяйя башлады. Вязирля 
Исмайыл гумбараатанларла танкы нишан алырлар. 
Бир атяш, ики атяш… Танк тцстцляниб дайаныр. 
Майыл йаралы-йаралы дюйцшцр. Вязирля Исмайыл тутдуглары мювгелярини дяйиширляр. 
Бизимкилярин ики тяряфля щцъуму гаршысында ермяниляр дцрцш эятиря билмирляр. Онлар 



Драмбону тярэидиб Кочагот кяндиня тяряф гачырлар. Дцшмяни тум кими чыртлайан 
Вязирля Исмайыл онлардан ял чякмирляр. Онларын эцлляляри ермяниляри щяр йердя дцшмян 
ъясядляриля долур. Щейиф ки, мцщарибянин яввялиндян щямишя, щяр йердя гящряман 
кими вурушан аьыллы мяслящятляриля щамынын карына эялян вя бцтцн дюйцшчцлярин 
севимлиси олан Оруъ киши дя бу савашдан щялак олdu! 

 
Беляликля ян эцълц вя стратежи нюгтя сайылан 
Драмбон яля кечирилир. Гялябя чох вахт гурбан 
тяляб едир. Ягидя, мясляк йолунда щялак олмаг 
ися шяряфдир! 
Дюйцш бир аз сянэийир. Командирляр ятрафы эязиб 
юз ясэярлярини ахтарырлар. Юлян вя йаралананлар 
чохдур. Дцшмянин чякилдийи мювге йахын 
йерлярдя бунлар даща чохдур. Еля мейидляр вар 
ки, дцшмянин он метирлийиндя, щям дя ачыглыгда 
галыб. Щансы йолла олур-олсун, юлянлярин щамысы 

эютцрцлмялидир. Йеня Вязирля Исмайыл имдада чатыр. Онлар ялавя гцввя эютцряряк 
саьдан вя солдан гяфил эцълц щямляйля  ермяниляри чаш-баш салырлар. Бу дюйцшдя 
Сулиддин чох бюйцк щцняр эюстярир. Ермяни лешляри цст-цстя галаныр. 
Бу дюйцшдя йаралылара кюмяк эюстяряркян иэиб бир оьлан, йахшы бир дост вя эюзял 
инсан олан Камил щяким дя щялак олду! 
Мейидляр ачыг таладан эютцрцлдц. 
Драмбобда олан щярби щиссяляримиз нювбяти дюйцшя щазырлашырлар. Гаршыда Кочагат 
вя Погосагмер кяндляриня щцъум дурурду. Ямялиййата сабащ башланаъагдыр. 
Вязир вя Исмайыл 42 няфярлик кяшфиййат дястясини эютцрцб щямин кяндляря эедирляр. 
Ермяниляр горхуларындан Кочаготу бош гойуб гачмышдылар. 
Вязир дурбинля ятрафа бахырды. Эюрдц ки, Чылдырана эедян йолла сурсат апаран 
машынлар ирялиляйир. Рабитячи мювъуд вязиййяти архайа хябяр верир. Бизим щиссяляр 
щямин сямтя щцъума кечдиляр. 
Вязирин, Исмайылын вя Сулиддинин олдуьу дястя ися пусгу цчцн дярядя бир бяря сечиб 
ермяниляри эюзлямяйя башлады. Вязир командирлийи Исмайыла тапшырыб, Сулиддини вя 
Гочуну юзцйля эютцрярякбашга бир сямтя чякилди вя пулемйотуну орада гурду, 
гумбараатаны щазырлады. Ики дцшмян танкы щямин истигамятдя сцрятля эялмяйя 
башлады. Атяш мясафясиня чатанда Вязирин гумбараатанын ачылмасыйла танкын биринин 
олавланмасы бир олду. Сулиддинин атяши айаьыны сцрцйян бир ермянини торпаьа сярди. 
Обири танк йериндя фырланыб эери дюнмяк истяйяркян Исмайылын атяши ачылды, танк 
йанмаьа башлады.Танкдан чыхан ермяниляри эцлляляр гуш тяк дянляди. Вязир бир 
пийадылыларын дюйцш машыныны («БТР») да сырадан чыхарыр. Ермяниляр бу вязиййяти 
эюрцб архадан эялян «Пийадалыларын зирещлимашынындан»(«БМП»)тюкцляряк эери 
гачырлар. Онлар кянардан юз дюйцш машынларынын йандырмаг истяйирляр ки, бизимкиляря 
галмасын. Исмайылын юляни юлцр, саь галаны башыны эютцрцб гачыр.Бу дюйцшдя Вязирин 
щям кянлисиЩафиз шящид олду. Вязир ися сол будундан аьыр йаралынмышды… 
 
                                  ERMƏNİLƏR HAQQINDA DEYİLƏNLƏR 
Ермяниляр даим гана ъан атмыш, ихтилафларйаратмыш, гырьынлара сябяб олмуш, террорлар 
тюрятмиш. 
«Бюйцк Ермянистан»хцлйасы иля тцркляря гаршы щямишя сойгырым сийасятини щяйата 
кечирмиш вя нятиъя етибары иля юзляринин дя ганларынын тюкцлмясиня баис олмуш, 



гырылмышлар, щям юзляри цчцн, щям дя диэяр халглар цчцн фялакятляр, фаъияляр 
тюрятмишляр. Она эюря мяшщур адамлар онларын ич цзцнц ейбяъярлийини эюстярян 
фикирляр сюйлямишляр. 
 
                                    ИSMAYILIN DEDİKLƏRİNDƏN 
Атамын бир вясиййяти щямишя мяним цчцн мцгяддяс олубдур: «Оьул сяни бюйцтмцшям, 
бойа баша чатдырмышам ки, Тцрк дювлятиня хидмят етдийин кими эедиб мяним анна 
вятяним Азярбайъанында кешийиндя дурасан». Вя мяндя эялиб ата вясиййятийля 
бойнума гойулмуш вязифяни йериня йетирярям. 
Торпаг щеч кясин шяхси мцлкц дейил. Халгын юзцня мяхсуз олан о торпаг !!о намус о 
гейрят бир эцн азадлыьа чыхарыг. 
Аллащ улу юндяр Ататцркя рящмят елясин! Дейиб ки, бир тцрк дцнйайа бяляддир. Яксини 
иддиа еляйян варса, эялсин сцбцут едим. «Тцркцн тцркдян башга досту йохдур». Буну 
да тцрк халгынын хиласкары Мустафа Камал Ататцрк дейиб. 
Инди икилли юлчцйля бцтцн мцнасибятляря бахан дцнйанын юзц бу сюзлярин 
мющтяшямлийиня дялилдир. Еля бир дцнйа ики гцтбя бюлцнцбдцр. Бунларын бириндя щямишя 
эцнащы олмадан эцнащкар сайылан вя гырьынлара  сцрцклянян мцсялман дцнйасыдыр. 
 Эюзяэюрцнмяз Улу Танры бизим кюмяйимиз олсун! 
«Тцркцн тцркдян башга досту олмадыьыны Чанаггала дюйцшчцляри дя тясдиг етди. Бу 
дюйцшлярдя азяри тцркляри тцрк гардашлары иля бирликдя вурушурдулар, ган тюкцрдцляр, 
шящид олурдулар,амма юз сойдашларыны тяк бурахмырдылар. 
Бакыда «Шящидляр хийабаны»нда Азярбайъан уьрунда шящид олан тцрк ордусунун 
яскярляриня уъалдылмыш язямятли абидя бу гардашлыьын, бу достлуьун ябяди вя язяли 
абидяси дейилми? Вя нящайят, мяни вя мяним кими нечя-нечя тцрк оьлуну юзцмцзя 
доьма вятян сандыьымыз Азярбайъан уьрунда дюйцшляря гатан тяяссцбя, истяйя 
достлугдан, гардашлыгдан айры ня ад вермяк олар? 
        Бу йолу бизя дядя-бабаларымыз вясиййят еляйиб, бу йолу бизя тцрк дцнйасынын 
шющрятли вя эюркямли ювладлары мусафа Камал Ататцрк вя Мямм Ядямин Рясулзадя 
гойуб эедибляр. 
Тцркийядя ордуйа дюйцшя ясэяр йола саланда дейярляр ки, оьлум, цзцнцн аьы иля йа 
шящид ол, йа гази ол вя гайытсан, цзцнцн аьы иля дя эери гайыт. 
Гурбан Байрамы Эцнц кясиляъяк гурбанлыг гочларын башына хына гойарлар. Биз тяряфдя 
дюйцшя эедян ясэярлярин дя башына хына гойарлар. Йяни «Гязан мцбаряк олсун!». 
Азярбайъанын, икинъи анна вятянинин уьрунда ганымын ахмасыны мяним ябяди, ахирят 
дцнйамда Аллащым гиймятляндиряъяк вя иншаллащ яэяр эцнащларым варса, онлары 
йцнэцлляшдирмяк цчцн «саваб дяфтяриня» йазылаъаг. 
Мяним фикримъя бцтцн Тцркийя азяриляри дя, Авропада, Америкада, бир сюзля, 
дцнйанын щяр йериндя йашайан азяри тцркляринин щяр бири дя Азярбайъанын гядрини 
билмялидир. Вятяндян узагда йашайанлар вятянин гиймятини даща чох анлайыр. 
Мян Тцркийядя йашайырам. Юмрц бойу Азярбайъан щаггында атам-анам данышыб, 
мян динлямишям. Онлар мяндя бу мянлятя гаршы еля цлви мящяббят, еля саф вя пак истяк 
йарадыблар ки, Азярбайъаны эюрмяк ян бюйцк арзум, диляйим олуб. Щямишя Аллащыма 
йалвармышам ки, мяня о торпаьа эетмяйи, о вятяни зийарят етмяйи нясиб еля! Тцркийядя 
йашамаг да мяним цчцн шяряфлидир, Азярбайъанда йашамаг да. Амма бура дядямин, 
нянямин, бабамын, улу яъдадымын вятянидир, бу торпагларда мяним доьмаларымын 
гябирляри уйуйур, онларын рущлары Азярбайъан адлы бир вятянин сямасында долшыр. 
Дцздцр, бу йурдда чох миллятлярин нцмайяндяляри—лязэиляри, талышлар, аваралар, 
йящудиляр, руслар—йашайырлар. Бунларын щяряси бир етник группа мянсуб олса дя 



Азярбайъанын вятяндашыдырлар, онлар дя эяряк буй урду тцркляр кими севсинляр, бу 
торпаьы эюз бябяйи кими горусунлар. Даща ермяниляр кими нанкорлуг етмясинляр. 
    Бир азяри тцркц вя Тцркийя азяриси кими мян чох миллятчи Адамам вя щяр заман щяр 
ики торпаьа бюйцк севэим олуб. Вятян олмайан йердя миллят дя олмур. Вятяни биринъи 
севмяйи баъармалысан ки, миллятини севясян, дцнйанын щарасында олсан да миллятиндян 
оланын ян писини беля башгасынын айаьына вермяйяъяксян. Яэяр сян юз халгына щюрмят 
бяслямирсянся, щеч Ким сяня щюрмят бяслямяйяъяк, щеч доьма баъы-гардашын да. 
Тцркийядя дя бу цздянираг ермянилярдян йашайаны чохдур. Еля Истанбулун юзцндя 100 
миня йахын ермяни вар. Онларын дядя-бабалары да Тцркийядя йашайыблар. Амма чох 
Хаин вя сатгын миллятин нцмайяндяляри олдугларына эюря бязян юз ермяниликлярин даныб. 
«Тцркям»-дейирляр. 
    Горхалг миллят олдугларына эюря онлар Гарабаьы ала билмяздиляр, щавадарларынын 
щесабына алдылар. Ермянистан щазырда Америкада, Франсада, Инэилтярядя, цмумиййятля 
дцнйада йашайан имканлы ермянилярин мадди кюмяйи щесабына йашайыр. 
       Беля бир шей ешитмишям ки, тарихян онларын дцнйадакы сайы цч милйону кечяндя еля 
бил гашынма тутур бу бядбяхтляри, эяряк азалсынлар ки, юзляриня эялсинляр. Тцркцн ким 
олдуьуну ермяниляр йахшы билир. Онлары силмяк лазымсдыр, бунун вахты чатыб. Бюйцк 
дювлятлярин чалдыглары зурнайа ойнадыгларына бахмайын. 
      Бир ящдим вар----Аллащ –тяала мяня имдад версин, Гарабаьа Азярбайъан байраьыны 
санъым, сонра юлсямдя ящтим олмаз. Ону да дейим ки, мцщарибя эюрцндцйц кими дейил 
мцщарибя чохлу гурбанлар тяляб едир. Йашамаг цчцн юлдцрмялисян. Юлдцрмяк ися асан 
иш дейил. Мцщарибянин ня олдуьуну билмяк цчцн мцщарибя эцнлярини йашамалысан, 
юлцмц, ганы-гаданы юз йанында щисс етмялисян. Буна щяр адам дюзя билмир. Мясялян, 
«Ъямдя мянимля эялмишдир, 3-5эцнлцк галыб эетди. Сонра ондан щеч бир хябяр олмады. 
Саьолсун, йеня о эялмишди! Аллащ онун ишлярини раст эятирсин! О вахт 3-5эцндя олса 
црякдян дюйцшян щяр бир кяси мян гящраман щесаб едирям. 
           Мяним варлыьым ики гцтбдян ибарятдир—бирини ады Азярбайъандыр о биринин Ады 
Тцркиййядир. Бизим «Тунълар» сой кюкц Азяри Тцрклцйцйля фяхр едир. Бизим 
Короьлумуз,Бабякимиз, Ъаванширимиз вар. Бизим улу сяркярдяляримиз олуб. Она 
эюрядя биз мцтляг галыб эяляъяйик! Йолумуз мцгяддяс йолду. Чцн ки, щагг йолудур, 
вятян торпагларынын йары тапдаьындан азад олунмасына эедян йолдур. Бизим айры 
халгларын, айры дювлятлярин торпагларына эюз тикмямишик. Бцтцн халгларла гардаш кими 
йашамаг истяйирик. Лакин щеч замн разы ола билмярик ки, о бойда нящянэ Османлы 
имперйасындан бир тикя галан Тцркяййянин вя ъями йцз сякксян ил яввял 410мин 
квадрат клометр яразисиндян индии ъями он йедди фаизи галан Азярбайъанын бир овуъ 
торпагларынын дцшмянляр йеня зябт еляйиб юз торпагларына чевирсинляр. Биз бу амал, бу 
ягидя уьрунда вурушуруг вя фяхр едирим ки, мяндя мцгяддяс савашда бир ясэяр кими юз 
боръуму йеаиня йетирирям Она эюрядя юлцм беля мяни горхутмур. Юмрцмцн сонуна 
гядярдя бу мцбаризяни щяйатымын ясас гайяси щесаб едяъяйям!  

Севэи 
Инсани доьулур йашайыр вя щяйатдан эедир. Бунлар та йаранышдан щяйат фялсяфясинин 
низамланмыш вя щеч кясин ирадясиня табе олмайан ганунларыдыр. Бу дцнйа дурдугъа 
позулмайаъаг, бу цчбцъаг дцтуру идракыйла дуйуб анлайанлар агил инсанлардылар вя 
онларын гялдиндя щеч вахт, щеч заман пис дейилян бир шей ола билмяз. Нийя дя олсун 
ки?! Ахы, бу дцнйанын фанилийини анлайырлар о инсанлар Фаниликдя ися ябядилик йохдур, 
ютярилик вар вя бу юмцр ютяридирся, йахшылыг вя мящяббятдян бир ямял кимя лазымдыр?! 
Киминся пис ямялиня эюря йахшы ямялляриниздян ял чякмяйин! Дцшмяниниз мярддися, 
она да йахшылыг еляйин! Бунун явязи сизя чатмаса да, ювладларыныза чатаъаг. Бцтцн 



инсанлары, варлыьы Севин ки, сиз дя севилясиниз, сиз идя севсинляр.севэи цчцн йашайы, 
йашамаг цчцн севмяйин! Юмрцнцзц щюрмят газанмаьа щяср един, газанмаг цчцн 
щюрмятя йох! Цряйиниз даь чичяйи кими тямиз, булаг суйу кими дуру олсун! Онда 
дейя билярсиниз ки, йашадым. Мянасыз йашамагданса мяналы юлцм йахшыдыр! Севэисиз 
юмцр-бир зярря тоз вя… кцляк. 
Инсана щяйатда щяйат йолдашы лазымдыр щям дя она эюря ки, бири-бириня щяйан 
олсунлар, бу дцйанын гайьыларыны бюйцлдцрцб чяксинляр, севинъ вя кядярлярини 
бюлцшдцрдцкляри кими. 
Аиля гурмаг щяйати зярурятдир вя бу зярурят реаллыьа чевирмяк о заман хошбяхтлийя 
сябяб олур ки, орада гаршылыглы севэи вя мящяббят олсун. Онда аиля бяхтявярлийя 
говушур. 
Исмайылын Расим адлы бир досту варды, Шамахыдан иди, Бакыда йашайырды. Шящяря чатан 
кими Исмайыл онунла эюрцшдц. Бирликдя Расимэиля эетдиляр. Бир аз дярдляшдиляр, чай-
чюряк сцфрясиндян сонра Исмайыл шякил албомуна бахмаьа башлады. Нязярляри бир гыз 
шяклинин цстцндя илишиб галды. Онун чющрясиндян бир мясумлуг, бир доьмалыг йаьырды. 
Шякля хейли бахандан сонра исмайыл Расимдян сорушду: 
--Бу гыз кимдир? 
Расим онун эюстярдийи шякля бахыб ъаваб Верди: 
--Халам гызыдыр, институтда охуйур. 
Исмайыл бир дя гызын шяклиня бахды. Онун эюзляриндян цряйиня бир нур сцзцлдц. Бу 
нурда бир мещр, бир исти дуйьу варды. Бцтцн валыьыны бир хош овгат бцрцдц. Санки бу 
гызла чохдан иди ки, танышыйды. Онун бахышларынын сещриндян, тябяссцмцнцн 
овсунундан нязярлярини йайындыра билмирди. 
Расим Исмайылдакы щейранлыьы щисс едиб деди: 
-- Щяля аиля шяйаты гурмаг фикриндя дейил. 
Исмайыл юзцндян асылы олмайараг аз гала достуна йалварды: 
-- Ня олар, бу гызы мяня эюстяр! 
Расим тярся дцшцб разылашмырды, инадындан дюнмцрдц ки, дюнмцрдц. «Олмаз!»-
дейиб дурмушду. Исмайыл ися хащишиндя исрар едирди. Бу сющбят Расимин щяйат йолдашы 
Азадя ханым шитди. О да Расимдян хащиш етмяйя башлады: 
-- Ня олаъаг ки? Апар эюстяряр дя. Достунун хащишини йеря салма. Онсуз да щяр шей 
гисмятдян асылыдыр. 
Расим ,нящайят ки, йары зор, йары хош разылашды. Гярара эялдиляр ки, бирликдя халасыэиля 
эетсинляр. 
Исмайыл артыг гызыг адыны да юйрянмишди. – Мятанят. Бу ад да кюнлцня  йатмышды. 
Исмайыл йол бойу юзцнц Мятанятин йанында неъя апараъаьыны, орада данышасы олса ня 
дейяъяйини эютцр-гой едирди. Фикирляшдикъя ону бир щяйаъан бцрцйцрдц. Ян аьыр 
дюйцшлярдя беля беля юзцнц итирмяйян, юлцмдян пящсинмяйян Исмайыл Мятанятля 
гаршылашанда юзцнц итирмяйяъяйиня ямин дейилди. О, бир-ики эцнлцйя иъазя алыб, Бакыйа 
эялмишди. Щяля дя дюйцшцрдц. Дюйцшчц Исмайылын гардашыны сябирсизликля эюзляйирдиляр.  
Расимэилдя юйрянмишди ки, Мятанят Абшерон Район Иъра Щакимиййятиндя ишляйир. Бир 
цниверситет гуртарыб, индися икинъи али тящсил алыр—Игтисадиййат Университетинин 3-ъц 
курсунда охуйур 

      ИSMAYILIN DEDİKLƏRİNDƏN 
Расимля бярабяр эетдик онун халасыэиля. Мятанят ханымы эюрдцм. Еля бил цряйимя бир 
ешг долду, она еля орадаъа ашиг олдум. Демяк, гисмятим, алын йазым беляймиш ки, 
Тцркийядян, Игдырын Щагвейисиндян эялиб бурада, ата-баба вятянимдя юз азяри 
тцркцмцн гызына вурулум. Дейясян, о да мяня биэаня дейилди, дуйурдум ки,бири-



биринизи бяйянмишик. Варлыьымы хош бир ящвал-рущиййя сармышды. Билирсиз, мящяббят чох 
эениш мяна кясб едян бир мявщумдур. Бу щиссин чювщяриндя дцнйада инсанлыьа шамил 
олунан йахшы ня варса, щамысы уйуйуб, мцрэцдядир. Ойатсан, варлыьында бир чалханма, 
бир Алов пцскцртцсц, бир пярвяриш щисс едяъяксян. Мяним дя бцтцн бядяними беля 
дуйьулар бцрцмцшдц. Мяним Мятанятля эюрцшмяйимя сябяб едян о фотошякля вя бир дя 
Расим ня гядяр миннятдар идим! Бир тясадцф бизи растлашдырды вя тясадцфян зярурят 
доьулдуьуну бир даща щяйат тясдиг етди. 
Дейясян, доьрудан да бири-бирмизя ямялли-башлы вурулмушдуг вя еля севэи дя бу иdi 
 

Yenidən qan iy 
Щаваны ган гохусу бцрцмцшдц. Торпагдан ган ийи эялирди. Сулар ган рянэиндя 
ахырды. Эцняшин ишыьы да Гана бойанмышды. Дцнйа ган ичиндя иди. Вя бу ган 
дцнйасында инсанлар бири-биринин ганыны ичирди. Юлцм чох адиляшмишди. Чцнки адамлар 
юлцм вя юлдцрмяйя вярдиш етмишдир. Инсан юлцмц щяр шейин юлцмцндян уъуз олмушду 
еля бил. 
Дцнйанын бу чаьында Исмайыл Гана бялянмишди. Бядяниндян, башындан ган 
фышгыгыды. Кяфян дедийи ясэяр палтар бцсбцтцн ган ичиндя иди. Онун Ганы ахыб 
торпаьын да рянэини дяйишдирмишся-яввялъя ал гырмызы, сонра гапгара. Санки торпаг 
Гана йериклямишди—еля ган ичирди. 
Инсанлар бурада щяр эцн юлдцрмякля мяшщуруйдулар вя буну гящряманлыг 
сайырдылар. Даща фикирляшмирдиляр ки, онсуз да щяр эцн минлярля инсан кючцб эедир бу 
дцнйадан вя онларын юзлярини дя юлдцряъякляр, ня фярги вармыш йа Язрайыл юлдцрдц, йа 
инсан? Йяни юляъяклярми? 
Исмайылы юлцм аьушуна алыб апаранда достлары онун габаьыны кясибляр, гоймадылар 
ки, яъял бир иэиди дя йесин. 
Эюрцнцр, Аллащы Исмайылы чох истяйирмиш, онун вахтсыз юлцмцня гоймамышды. 
Йарадан бяндясинин цряйини юзцндян йахшы билир. Ялбятдя, билирди ки, Исмайылын цряйи 
тязя гар кими тямиз вя пакдыр, орада мящяббятдян юзэя щеч ня йохдур. 
Юлцм Исмайылын эюзля гашынын арасындайды, эирявя эязирди. 
 Дейирляр ки, инсан анна бятининдя оланда онун юмрц програмлашыр. Гисмятиня  нечя 
ил йазылырса, ян чох бир о гядяр йашайа билярсян, бундан узун ола билмяз. Гысалтмаг 
ися олар. Бу да ки, инсанын юз ялиндян вя Йараданын ихтийарындадыр. Йеня дя дейирляр 
ки, инсанын цряйи бир суткада тон 800 кг Ганы чякиб вурур дамарлара. Юзц дя ъями 5 
литир Ганы вя инсанын юмрц бойу. Яэяр бу, юмцрля юлчцлся, йазыг йумруг бойда ят 
парчасынын йцкцня эюрясян айры ня дюзя биляр? Бир йандан да инсан аьылсызлыьы зцлмя 
салыр ону-сигарет, ички, стрессляр, гайьылар, ган, гада, вурулан йаралар. 
Исмайылын бу йаралардан вя сел кими ахан ганындан сонра нябзинин вурмасы мюъцзя 
иди. 
Онун йараланмасыны Щагвейисдя атасы «Дядяъан Аббас» ешитмишди. Еля бил дцнйасы 
даьылмышды, йурду виран олмушду, еви бярбад едилмишди. Эюзцнцн ишыьы оьлунун 
йаралы вязиййятини тясяввцрцня эятиряндя аз галырды дяли олсун. Азярбайъанаъан атырды. 
Амма бу, щеч дя йцнэцл мясяля дейилди. Ня гядяр каьыз йыьыны щазырламаг лазым 
иди!.. 
Бцтцн гощум-яграбайа хябяр чатмышды. Щамы сарсылмышды. Исмайылын эюзял цряйи вя 
тямиз яхлагы ону бцтцн таныйанлара севдирмишди. Доьмалары вя йахынлары онун 
хятрини чох истяйирдиляр. Истамбулда йашайан баъылары Эцлчцн, Сейран вя Ъейран, 
гардашы Абдуллащ, анталийада йашайан вя орада банк мцдцрц ишляйян о бири гардашы 



Гязянфяр бяй? Ямиси ушаглары вя диэяр йахын гощумлары онун цчцн ъидди наращатлыг 
кечирирдиляр. 
Исмайыл ися мцалиъя олунурду. 
Онун цряйинин парасы Тцркийядя, парасы ися дюйцшчц достларынын йанында галмышды. 
Атасы Аббас эялиб Исмайылы Азярбайъанда тапа билмишди. Оьлунун йаралы щалы кишийя 
чох пис тясир етмишди. Бу дярд Тцркийяйя гайыданан сонра «Дядяъан Аббасы»ы 
йашамаьа гоймады… 
                                                                    Тярхис  
О дювр Азярбайъан рящбярлийнин сяриштясизлийи вя интисамсызлыьы  уъбатындан орду дя 
пяракяндялик, юзбашыналыг вя «мяням-мяням»лик баш алыб эедирди. Зяр район юзц 
цчцн бир щярби дястя йаратмышды вя щярясинин дя юзцнцн юз «гайда-ганунлар» варды. 
Бу щиссяляр йалныз кюнцллцлярдян тяшкил олунмуш дюйцш тяърцбяси олмайан, щярбин 
сирлярини билмяйян нашы, лакин вятянини севян адамлар иди. Онларын башы цзяриндя 
командирлик едянлярдян чохунун дя бу сащядя гяабилиййяти йохду. Бязиляри щеч 
щярби хидмятдя дя олмамышдылар. Техниканы идяр едя билянляр чох азыйды. Бязи 
кбнцлллцляр щеч силащ атмаьы да баъармырдылар. Йевлах Йун Заводунун директору 
Сурят Щцсейнов юзцня бир полк йаратмышды, Талыш-Лянкяран Зонасында Яликрам 
Щцмбятов юзц цчцн бир щярби щисся дцзялтмишди, тяшкил етмишди, Эоранбойда бири 
варды, аьдам, Бярдя, Минэячевир… Цмумиййятля, щяр бир районун юзцнцн айрыъа 
щярби дястяси варды вя бунлар, яслиндя дювлятя табе олмайан гцввятляр иди, щамысында 
цмуми нязарятдян чыхмышды. Вя диэяр сябяблярля йанашы, бцтцн бунлара эюря дя 
Азярбайъанын ермяниляря гаршы апардыьы мцшарибя низамсыз, башыпозуг вя чох вахт 
уьурсузлугла нятиъялянян бир мцщарибя иди. 
Фаъиялярдян бири дя орасындайды ки, тамамиля айры бир сащянин Адамы олан, 
мцщарибядян башы чыхмайан, щеч данышыьына нязарят етмяйи баъармайан Рящим 
Газыйев адлы бирисини Азярбайъанын Мцдафия назири тяйин етмишдиляр. 
Щансы бюлэядя вязиййят кяскинляшдирдися, ора тяърцбяли щярбчиляри дейил, йалныз пафосла 
данышмаьы йахшы баъаран, рящбярлийя кцчялярдян эялмиш мягсядли адамлары 
эюндярирдиляр. Буна эюря дя щям дюйцшянляр арасында, щям дя мцлки вятяндашлар 
арасында, итэин чох олурду, бир-биринин ардынъа эялян уьурсузлуглар бизи изляйирди. Вя 
ачыьыны дейим ки, бу мяьлубиййятлярдя щям дя тахт-таъ щярислийи, тамащ, сатгынлыг вя 
хяйанят дя аз рол ойнамырды. Заман щяр шейи хялбирляйиб цзя чыхараъаг. Эяляъякдя 
эцн кими айдын олаъагдыр ки, бу тарихи лякя кимлярин щесабына вя ня цчцн Азярбайъан 
тарихинин гара сящифяляриня пярчимлянди. 
Артыг аьыллы адамлар баша дцшцрдцляр ки, йухарыларда ойунлар эедир вя касыб балалары 
бу ойунларын гурбанлары кими дюйцшлярдя шящид олурлар. О вахтын вязифя 
сащяилляриндян вя имканлы адамларындан щеч биринин ювлады дцшмянля цз-цзя олан 
дюйцшлярдя иштирак етмямиш, бязиляри адларыны йа арха ъябщянин сийащысына, йа да еля-
беля сийащылара салдырараг орда-ьурда кеф чякир, бязиляри ися Азярбайъандан узаглара 
эюндярилиб эизлядилирди. Дюйцшян дя, юлян дя касыбларын гейрятли ушаглары иди.  
Исмайыл Тяртяр бюлэясиндя эедян мцщарибядя ясил тцрк оьлу тцрк олдуьуну (ня фярги 
вар ки, йа азяри тцркц, йа да Тцркийя азяриси) юз иэидлийи ъясаряти, дюйцш баъарыьы вя 
вятянпярвярлийиля сцбут етди. О, аьыллы тядбирляриля нечя-нечя достуну юлцмцн 
аьзындан хилас етди. Бцтцн  тящлцкяли кяшфиййатлара юзцня гардаш  билдийи гящряман 
Вязир Оруъовла бирликдя рящбярлик етди, ян дягиг мялуматлар ялдя едиб, щцъумларын 
Зяфярля баша чатмасына зямин йаратды. Бу бюлэялярин  ян аьыр вя ян дящшятли 
дюйцшляриндя иштирак едирди, шяхсян юзц душмянин ъанлы гцввяси вя щярби техникасыны 
аьыр итэиляря мяруз гойурду. Щятта онун да башына ермяниляр Вязирин башы кими 



гиймят гойдулар. Исмайылын Ады дилляр язбяри олду, щаггында яфсаняляря бянзяр 
ящвалатлар данышылырды, эюстярдийи иэидликляр аьыздан-аьыза эязирди, бцтцн Азярбайъана 
йайылды.  
Дюйцшдя эюстярдийи сцъаятя вя иэидлийя эюря Республиканын о вахткы Презиленти 
Ябцлфяз Елчибяй Тунъ Исмайыл Аббас оьлуна «Азярбайъанын Милли Гящряманы» Ады 
верилмяси щаггында Фярман имзаланды.  
Нящайят, Исмайыл ордудан, юзц дя истямядян, тярхис олунду, даща доьрусу онун 
тярхис олунмасы цчцн мяъбури шяраит йаратдылар. О, дюйцшлярдян араланмасайды, кими 
билир, башына щансы ойунлары эятиряъяйдиляр?!  
О, дюйцш йолдашларындан аьлайа-аьлайа айрылды. Деди ки, мцтляг йеня дюйцшяъякдир, 
мянфур ермяниляр сон няфяринядяк мцгяддяс Азярбайъан торпагалындан 
тямизляняня гядяр вятяниндян ютрц даим бир ясэяр олараг галаъаг. Щарда олур олсун 
цряйи Азярбайъанла, онун мярд, иэид оьуллары иля бирликдя дюйцшяъякдир. 
                                                    Исмайылын сонракы талейи 
Исмайылын  Азярбайъанда гощумларындан щеч кими йох иди. Мятанятэиля достларыны 
елчи эюндярди, Айдын, Расими, Расимин юзцнц… 
Рящмятлик Расим халасынын гызы олан Мятанятя елчи эетмяк истямирди. Бунун 
адятдян кянар бир шей сайырды.  Ама йеня йолдашы Азадянин хаишляри Расимин инадыны 
йумушалтды. 
Лакин Мятанятин атасы вя анасы Исмайылын елчиляриня «йох» дейиб, онлыры пярт щалда 
эери гайтармышлар. Вя конкрет олараг демишдиляр ки, бу иш баш тутмасы севда дейил. 
Бир йоллуг чякилиб фараьат отурсун йериндя. 
Исмайыл Мятанятля эизли эюрцшлярини йеня давам етлирмишди. Атасынын-анасынын щеч 
вахт йумушалмайаъагларына инанан Мятанят Исмайылын тяклифиля разылашмыш вя онлар 
гяти гярара эялмишляр. Бундан сонра Исмайылла Мятанят щеч кими хябяри оламадан 
«ЗАКС»-а эетмиш вя кябинлярини кясдирмишдиляр. Бу «юзбашыналыьы» ешидяндя 
Мятанятин атасы Яшряф киши вя анасы Ядиля мющкям ясябляшмишдиляр.  
1993-ъц илин августунда онларын тойу олду. Той олан эцнц йцксяк рцтбяли мямур 
мяълисдя Исмайыл йахынлашыб деди:  
-- Гарабаьда гящряман кими дюйцшмцсян бюйцк щцнярляр эюстярмисян. Мян сяня 
той щядиййяси олараг Бакынын мяркязиндя бир йашайыш мянзили баьышлайырам, эедин 
йашайын.  
Исмайыл тяклифдян чох нязакятля имтина едяряк деди: 
-- Аллащын рызасы иля вятянимя хидмят етмишям, кешийиндя дурмушам онун гиймятини 
Аллащ веря биляр. 
Тяклиф ики-цч дяфя тякрар олунса да юз инадында галыб исрар етди, разылыг вермяди, деди: 
-- Щаггым олмайан бир шейи мян гябул едя билмярям!  
Исмайыл бу щярякятни беля ясасландырырды: «Вятяним уьрунда тюкцлян бир дамъы 
ганымын явязиня щеч бир дцнйа малы мцкафат ола билмяз. Мян щансыса мягсядя эюря 
доьма Азярбайъаныма эялиб, бурда дцшмянля вурушмамышам. Нуру Пашанын ювлады 
щеч вахт юз йурдуна тямянналыг мягсядля хидмят етмяз!». 
Сонра долстларына цз тутду:  
-- Мян Исмайыл Тунъ мцщарибя мейданында юз сюзцмц демишям. Ювладларымы да 
беля тярбийя едяъям. Кябин кясдирмяйя эедяркян Исмайылын тутдуьу бир иш ширин сюз-
сющбятя сябяб олмушдур. Мятанятя эцл явязиня банан алмышды. Ичиндян беля эялмишди. 
Фикирляшмишди ки, банан йахшыдыр, чцнкц йемялидир. Вя бу, мятанятя чох ляззят 
вермишдир. О, хейли эцлмцшдц:  
-- Исмайыл сонралар дейирди: 



-- Йахшы ки, ятрафда щеч Ким йохуйду, икимизийдик! 
Исмайылла мятанят о вахт ниэащ цчцн шащид тапа билмямишдиляр. Мятанят юз баъысы 
Сцрайяни Исмайыл ися «Тцрк Мяммяд» адлы достуну шащид «тутмушдулар»  
Мятанятин атасы Яшряф киши язийяткеш бир адам олуб, Бюйцк Вятян Мцщарибясинин 
иштиракчысыдыр. Исмайыл щямишя дейир ки, анамдан сонра Мятанятин анасы Ядиля 
халанын чох бюйцк севэисини вя мещрибанлыьыны щисс етмишям. Онад сайаэялмяз 
йахшылыглар эюрмцшям. Мяним йолумда Ядиля халанын унудулмаз ямяйи олуб. 
Исмайылын лент йазысындан: 
Диэяр иэид дюйцшчцляр кими мян дя Милли Азярбайъанын Гящряманы Ады верилди, 
Президенти Фярманы иля. Лакин ня сясбдянся, щансы «техники гцсурлара»эюря 
гящряманлыьыны тясдиг едян сянядляри ала билмирям. Иншаллащ, имакан веряъякляр ки, 
сясим ъянаб Президентя эедиб чатсын. Ондан сонра инанырам ки, бу мясяля мцтляг 
щялл олунаъагдыр. 

İSMAYILIN DEDİKLƏRİNDƏN 
Мян Мятанят ханымла аиля гуранда сюз вермишдим ки, галыб Бакыда йашайаъам. 
Чцнки, дяфялярля дедийим кими, Тцркийядя Азярбайъанда мяним цчцн ики яразидя 
йерляшян бир доьма вятяндир. 
Тойдан сонра онунла Игдыра эетдик. Йашадыьым еви эюряндян сонра мятанят ханым 
деди.  
-- Еля бурада Азярбайъан кимиджир. Бурада Тцрк лящъясиндя йох, азяри тцркц 
лящъясиндя данышырлар вя Азярбайъан дилини тямиз билирляр биз йашадыьымыз йердя юз 
халгымызын адят ян-янялярини горуйуб сахлайырыг. Новруз байрамыны, «Хыдыр»ы, 
новруздан габагкы «чяршянбяляри гейд едирик, Мящяррямлийи «матям айы» ны йаддан 
чыхармырыг. Цмумиййятля, Азярбайъан халгыны инанълары Игдырлыларын да инанъыдыр.  
Орада оларкян биз азяри тцркъясиня данышырдыг. Ону да гейд едирям ки игдырлылар 
дцнйанын бцтцн юлкяляриндя йашайырлар, чоху ися Авропа дювлятляриндя мяскунлашыб.  
Дцнйа Азярбайъанлыфларын Гурултайында иштирак едян нцмайяндялрин яксяриййяти айры-
айры юлкялярдя йашайан Игдырлы азяри тцркляри иди. Онлар Алманийадан, Исвечрядян 
белчикадан вя диэяр Авропа юлякляриндян эялян азярбайъанлылар идиляр вя чоху мяни 
таныйырыды.  
Тцркийядя оларкян доьмаларыны мяндян чох мятанятя  гайьйла, севэийля, диггят вя 
мящяббятля йанашырдылар. Мятанят, щягигятян дя еля истяйя лайиг ханымдыр. О мяним ян 
аьыр эцнляринмдя, дюйцшдя ола-ола, бурда кимсясиз олдуьум щалда гябул едиб. Буна 
эюря дя юмрцм бойу мян арха вя дайаг щяйатымын сядагятидир, етибарлы досту, йолдашы 
кими она чох йцксяк мяртябядян щюрмят-иззят бяслямяк мяним мяняви боръум, онун 
ися бу, юз севэиси иля газандыьы щаггыдыр. Бу боръ, о бири борълардан дейил, цряйини 
мящяббятиля йоьрулмуш щяйаты вя щалал боръудур. Чцнки, о байаг дедийми кими, ян 
кешмякешли вя язаблы эцнляриндя йанымда олуб.  
Мятанят ханымла мян Тцркиййянин бир чох шящярини—Истанбулу,Анталийаны,Бодруму, 
Игдыры, Анкараны, Измири, Биш адасыны вя диэяр йерляри эяздик. 
Дяфялярля демишям, индидя дейирям, мяним цчцн Тцркиййя дя вятянимдир, Азярбайъан 
да. Щяр ики вятяндя йашамаг мяним цчцн чох хошдур.Азярбайъан да галыб йашамаьы 
гят етмяйим ися, Щаъы Исмяйыл кими, Мятанят ханыма дцзцнц сюз сябяб олду. Бялкя 
мяня бурда йашамаг Тцркиййядя йашамагдан даща чох чятиндир. Соруша билярсининиз 
ки, нийя? Чцн ки, щяр шей эцзарандан асылы дейилдир. Азярбайъанда олаг бир милли ящвал-
рущиййя ойатмаг лазым эялирди.Инсанларда милли Шур формалашдырмаьа,вятянпярвярлик 
щиссялярини эцъляндирмяйя, цмумихалг мянафейи шяхси мянафейдян йцксяк тутмаг 
цчцн писихоложи мадди мцщцд йаратмаьа ещтийаъ вардыр. Инсан аляминя даща чох 



диггятля йанашмаг, сивилл стандартлара уйьун ганунлар ишляйиб щазырламаг вя щяйатата 
тятбиг етмяк лазым эялирди. Инсанлар арасында да Тцрклцйц щяр йердя даща чох 
анлатмаг, щалаллыг щарамдан аид етмяйин ваъиблийини онлара баша салмаг тяляб 
олунурду. 
Азярбайъан чох эюзял вя гядим вятянимиздир. Азярбайъан халгы ися юз гцрурула иля, 
гцдрятийля, мадди- мяняви дяйярлярийля юлмяйя лайиг оланг бир халгдыр. Лакин йазыглар 
олсун ки, 70иллик совет режими чох шейи онун ялиндян алыб, вя чох шейи она гадаьан едиб.  
Билирсиниз, Лелин Щязряти Мящяммяд Салавтыларым бир чох дейимлярини вя бир чох 
фикирлярини юзцнцнкиляшдириб. Бир аз айры формада, айры бирляшмядя дейиб, амма мянтиг 
вя нятиъя ейни олуб. Язиз Пейьямбяримиз дейиб: «Инсан щяршейдян яввял юз зяманясинин 
ювладыдыр». Лелин ися бу фикри беля ифадя едиб: «Инсанын шцруну дцшдцйц мцщит 
формалашдырыр». Ейни «Логика» дейилми. Демяк истяйирям ки, Азярбайъанда узун илляр 
бойу щюкцм сцрян совет писихолоэийасы инсанлары дцнйадан  тяърид едиб, ъямиййяти 
тамамийля айры йюндя тярбийяляндириб, онларын шцруну щямин мцщитя уйьун 
формалашдырыб. Индийся бцтюв бир халгын йени дцнйайа тез бир заманда адабтасийасы, 
йяни уйьунлашмасы мцмкцн олан бир шей дейил. Ону иззащ етмяк истяйирям ки, о заман 
Азярбайъанда иътимаи вя сийаси аура вя абу-щава лазым олан сявиййядя дейилдир, паклыг, 
шяффяфлыг, горунмурдур, ачыьыны десяк бир хаус бир анахийа, бир ъязасызлыг мцщити 
щюкцм сцрцрдц.Бунлар ися бир миллятчи Азяри Тцркц кими мяни наращат едирди. 
                                                    Исмайылла цз-цзя 
Адыны ешидиб цзцнц эюрмямишдим.Таныш олмаьы ися чох арзуламышдым. Мягсядим 
няйся йазмаг дейилдир, садяъя олараг щаггында рявайятляря бянзяр сюз-сющбят 
долашан бу гящраман оьланла истяйирдим. 
Достум шаир Сярраф Шируййя Бярдянин Дашкянд кяндиндяки евиндян зянэ етди 
мяня.Деди ки, арзусунда олдуьун Исмайыл Тунъ биздядир, ода сяни эюрмяк истяйир, 
дур эял.  
Гапыдан ичяри эиряндя илк нязярдян мяня хош тясир баьышлайан бахышларла гаршылышдым. 
Йанында бир ъаван оьланда отурмушдур. Шируййя бизи таныш етди. Мя нону диггятля 
сцздцм Исмайылы ади адамлардан фяргляндирян няйся вардыр, ама няйди билмирдим. 
Дейясян, эюзлярийди, дянизя охшайырдыр. Чох ширин лящчяйнян данышырды. Азярбайъан 
дилини Бакыда йашайан азярбайъанлыларын чохуна юрняк ола биляъяк бир тямизликля вя 
сярисликля билдирди. Бойлу-бухунлуйдур. Щисс олунурду ки, эцълц нитгя малик пак 
мюмин бир инсандыр, йяни Аллащ адамыдыр. Онунула сющбят етмяк мяни йормады, 
цнсиййяти вахта аьырлыг эятирмяди, яксиня чох мараглы олду. Сющбятимиз, мцсащибя 
йюнцнц алды, яслиндя мян беля фикирляшмямишдим, юз-юзцня бу мяъарайа дцшдц вя 
ялбятдя,бундан ня мян, нядя Исмайыл наразы галмадыг. Бялкядя еля бу йахшыйды. 
Мяним суалларымдан о чох тямкинля ъаваб верирдир. Щисс едирди ки, онун юмцр 
йолунун щяр дюнцмц-дюнэяси мяним цчцн мараглыдыр, она эюря дя щявясля сющбятини 
давам етдирирди вя щямин сющбятин бязи мягамлары индидя йадымдадыр. 
Сорушдум: 
--Достларымсыз дцнйа неъядир? 
Деди: 
--Дюйцшчц силащдашларымдан биринъи Вязири юзцмя гардаш билирдим. Нечя дяфя мяни 
юлцмдян хилас елямишди. Иэид оьул иди, ъясур бир гящряман иди. Азярбайъанын беля 
ъясур оьуллары чох олсайды, торпагларыны итириб йазыг эцнляря галмазды. 
Вязир Оруъовдан саатларла, эцнлярля данышсам, гуртаран дейил. Бу андан яр оьлу яр 
кими дцнйажа да йашады, сюзцн эениш мянасынды киши кими дюйцшдц вя киши кимидя 
дцнйадан эетди.  Бязиляри кими архасындан вурулмады, Анасындан чох севдийи вятян 



йолунда эцлляни алнынын ортасындан гябул еляди. Бу халг Вязир кими оэуллары 
дяйяринъя гиймятляндирмяйи баъармалыдыр. Йохса гара эцнлц олар. 
«Гурани- Кярим»ин «Бягяря» сцрясиндя буйуруб ки, сиз шящидляря юлдц демяйин, 
онлар йашайырлар вя ахыра гядяр бизимля бярабрдиляр.  
Аллащын рызасы иля шящид олан щяр кяс йашайыр.  
Вязир Оруъов мяним гялбимдя йашайыр вя мян онун щямишядя йашадаъаьам! 
Ащсета? Тцркц варыйды, «Топчу Исэяндяр».Аллащ она  рящмят елясин. О мяним ясил 
дюйцшчц йолдашым иди. Эядябяй бюлэясиндя топчулуг едярдир. Чох бюйцк 
гящраманлыглар эюстярмишди. Топу иля щяр бир щядяфи дягиг вурурду. О, ермянилярин 
ян горхулу рюйасыдыр. О, иэидликля шящид олса да щямишя йашайыр. Эядябяйдя дяфн 
олунуб.  
Мятанят ханым «Тяртяр Баталйону»на тибб баъысы кими эялмишди. Сонра да ялиня 
автомат алыб чардаглы дюйцшцндя иштирак еляди. Дюйцшцн гызьын чаьыдыр, мян атырам. 
Бир дя эюрдцм ки, бир гыз мяним автоматымын «магазин» лярини долдурур.  
О, мяним аннам-баъымды. Мян ону щяр щердя киши кими эюрмцшям. Сулиддини,  
Яляддинин, Елманын, Оруъ кишини иэид яр кими  неъя таныйырдыса, Мялащятидя еля 
таныйырдым, намуслу , виъданлы, вя гейрятли бир киши кими.  
Суал: 
--Тящсилин еля Тцркиййядя охудуьунду? 
Ъаваб: --Йох. Эянъя Мяишят Техникомуну битириб, Ибтидаи синиф мцяллимлийи 
ихтисасыны алдым. Сонра Полис Академийасына гябул олундум… 
Суал:--Вятя тяяссцбцйнян Тцркиййядян эялиб бурда щям юз ганымы щямдя 
дцшмянимин ганыны ахытмаьын сяня ня Верди? 
Ъаваб:--Ня умурдум ки, нядя версин?! Мяни дядя-баба йурдуна чякиб эятирян ата 
вясиййяти вя вятян, вя торпаг гейряти олду. Мян щеч бир явяз дцшцнмядян дюйцшдцм 
вя сабащ да дюйцшмяйя щазырам. Тяки вятян йашасын. Сиз шаирляр билярсинин, Щцсейн 
Ъавид дейиб ки: 
Торпаглары Ватан йапан цстцндяки гандыр, 
Торпаг уьрунда юлян варса Ватандыр. 
Щягигятян, торпаг вятян дейил, ади торпагдыр, цстцня ган тюкцляндян сонра вятян 
олур. 
Ня гядяр ки, Азярбайъан торпаглары дардадыр, бизим щамымыз йохдур ки, ращат няфяс 
алаг. Дюйцш ящвал рущиййяси юмрцмцз бойу ъанымыздан ганымыздан чыхмамалыдыр. 
Мцбаризя рущу щямишя ьизимля йашамалыдар.  
Тцрк дцнйасынын Ататцркдян сонракы лидери, Мцстягил Азярбайъан Республикасынын 
гуруъусу Щейдяр Ялийевин (Аллащ она рящмят елясин!) шяхсян юзу мяня «Иэидлийя 
эюря» медалыны тягдим етмишдир. Бу бюйцк шяхсиййятля илк дяфя 1993 ъц илдя 
Нахчыванда эюрцшдцм.Мяня мцраъиятля демишди: 
--Ювладым,сян иннян беля мяним оьлумсан мянимля мцтляг ялагя сахла.  
(Эюрцнцр Гарабаэ Мцщарибясиндя дюйцшдцйцмц она дейибляр). Дяфялярля онун 
гябулуна эетмяк  истядим,  анъаг ялим чатмады. 
Цлц юндяр эюрцшцмцз заманы демишди: 
--Сян Азярбайъан мцстягиллийи цчцн чох шей елямисян.  
Вя бундан сонра улу юндяр мяни юпмцшду. Вя щаггымда хейли хош сюзляр демишди. 
Онда Нахчыванда Али Мяълисин сядри ишляйирди.  
Беля бир дащи шяхсиййятин шяхсян юз ялиндян медал алмаг щяр бир адама нясиб олмады. 
Мян фяхр едирям ки, Щейдяр Ялийевин медалыны эяздирирям. 



Октйабр эеъясиндя мярщум улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин тапшырыьыйла мяни 
Президент Апаратына чаьырдылар. Евимдя идим, саат 12 оларды. Эялдим Президент 
Игамятэащына. Бу, о вахтлар иди ки, Сцрят Щцсейнов дöвлят ялейщиня гийам 
тюрятмишдир. 
Президент Сарайынын гаршы тяряфиндя Азярбайъан телевизийасы бир гящгяман кими 
мяндян мцсащибя алды. Щямин ленти индии дя тез-тез эюстярирляи вя цмуммилли 
лидеримиз Щейдяр Ялийевин юзц мяня медалы тягдим етди. 
Мян бцтцн дцнйада, о ъцмлядя Азярбайъанда йашайан бцтцн азярбайъанлылары даща 
сых бирляшмяйя чаьырырам! Чцнки онун бизим цчцн, Азярбайъан халгы цчцн ишыглы 
йолду, мцгяддяс йолду. 
Бундан яввял гейд олунан кими рящмятлик Ябцлфяз Елчибяй дя юз фярманыйла мяни 
«Милли Гящряман» Ады вермишди. Амма индийя гядяр ону ала билмямишям. Лакин 
мяни Азярбайъанда да Тцркийядя дя бир Милли Гящраман кими таныйырлар. Бцтцн 
дцнйа азярбайъанлылары буну билир. Президентин фярманы иля мяня «Милли Гящряман» 
Ады верилибдир, ня олсун ки, сянядими ала билмирям. 
Щеч нядян аслы олмайараг мян доьма Азярбайъаныма юмрцмцн ахырына кими 
хидмят едяъяйям, бурада да йашайыб-йашамаьымдан асылы олмайараг. 
Суал:--Сийасятля арааныз неъядил? 
Ъаваб:--Валлащ, мян щеч бир сийаси партийанын цзвц олмамышам. Амма билирям ки, 
дцнйанын щяр йериндя сийаси ойунлар эедир, оланлара вя олаъаглара ъцрбяъцр гиймятляр 
веририлир. 
Азярбайъанда щеч бир сийаси фяалиййятим олмайыб. Щеч бир сийаси груплашмайла 
ялагям йохдур. Анъаг мцстягил Азярбайъан халгын вя Азярбайъан дювлятиня хидмят 
етмишям. Мян бир Азярбайъан вятяндашы кими, бир забит кими щямишя вятяним 
уьрунда дюйцшя щазырам, мубаризя ящвар-рущиййясиля йашайырам, Али Баш 
Команданын ямрини эюзляйирям. 
Мцнафат верилян мянзили дя ки,гябул етмямишдин. 
Суал:--Бакыда Евин йох, ешийин йох иди.Ишин-эцъцн дя ки, еля фярли дейилди. Бяс неъя 
йашайырдын, щарда йашайырдын, няъцр доланырдын? 
Ъаваб:--Ящмядли гясябясиндя кирада йашайырдыг. Щяйатын аьрылы-аъылы вя кешмякешли 
эцнляри бцрцмцшдц мяни. Доланмаг цчцн алве едирдим. Сонра дювлят ишиндя 
чалышмаьа башладым. Гяпик-гяпик йыьыб юзцмцзя бир ев тикдирдик. Бу язаблы 
эцнляримдя щяйатымын садиг досту, вяфалы юмцр-эцн йолдашым Мятанят ханым щямишя 
йанымда олуб, севинъи дя, гями дя бирликдя йашамышыг. Мятанят ханым олмасайды 
мян индики мян дейилдим.  
Лакин аьыр эцнляр мцщарибянин йаралары артыг юз сюзцнц дейиб-сящятим там нормал 
дейил, гара ъийяримдя, мядямдя, юд кисямдя проблемляр вар. Башымдан алдыьым 
йаралардан индии дя чох язиййят чякирям, илдя 3-4 дяфя мцалиъя алырам. 
Бизим аиляйя ян чох кюмяйи дяйян, биздян юирц щямишя црякдян ъан йандыран, 
эюстярдийи али йахшылыглары щеч вахт йадымдан чыхмайан Адиля ханымдыр,--Мятанятин 
анасы. Онун мещрини, онун нявазишини, онун исти гайьы вя мящяббятини щямишя юз 
цстцмдя щисс елямишям. Аллащ Адиля ханымдан щямишя разы олсун! 
Гарабаь мцщарибясиндян сонра да мцбаризяни дайандырмамышым. Чох чятин вя 
шяряфли бир вязифядя-полисдя ишлямишям. Бу сащядя дя ялимдян эяляни елямяйя 
чалышмышам, халгыма сядагятли хидмят етмяе амалы иля йашамышам, щалал олмушам. 
Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя апармышам, наркотик маддялярин истифадяси, алвери вя 
сахланмасы кими ъинаййят ямялляринин ашкар олунмасында бутун баъарыьымы сярф 



етмишям. Чцнки билирям, «аь юлцм» адланан наркотик маддяляр ъямиййятин бяласыдыр. 
Наркоманлыг щяр йердя ъидди тящлцкя сайылыр, о, фялакятлярин вя фаъиялярин мяняйидир. 
10-15 клограмларла накотиклярин тутулуб тящвил верилмяси ямялиййатларында иштирак 
етмишям, ганунсуз силащлар ашкар етмишик. 
Мцсятягил Азярбайъанын, дювлятчилийимизя гясд етмяк  истяйян дахили 
дцшмянляримизщя, сийаси амбиссийалы хаинляря гаршы кечирилян ямялиййатларада 
йахындан фяалиййят эюстярмишям. 
20 октйабр щадисяляри заманы мящрум прездентимиз Щейдяр Ялийевин юлкямизин 
вятяндашларына юлкямизя мцраъияти заманы бир баша Президент Сарайынын гарщысында 
бцтцн дцнйа азярбайъанлыларын Щейдяр Ялийевин ятрафында сых бирляшмяйя, щямряйлийя 
чаьырмышам. Щямин чаьырышын лент йазысы «АзТВ» -нин архивиндя сахланынлыр.Бу эцн 
дцнйа азярбайъанлылары мяни бир гящраман кими таныйырлар. Чцн ки мян щаггымда 
Сярраф Шируйянин йаздыьы «Ъясурлар» китибыны ал щамы охуйур. 
Бундан 5 ил яввял гатарларын тящлцкясизлийи цзря юз хидмяти вязифями йериня йетиряркян 
талыш гардашларымызын зямбилляри мяня шцбщяли эюрцндц вя ахтарыша башладым. Бирт 
намялум гара яшйа тапдым. Ахтарышы давам етдиряркян 13 килограм тирйяк ашкар 
олунду. Онлар мяня бу  ишин ачылмамасы цчцн кцллц мигдарда пул тяклиф етдиляр. Бир 
Аллащым шащитдир ки, мян юмцр бойу мян кянди мянфяятимя эюря щеч вахт 
инанъларымын зиддиня эетмямишям, щеч вахт няфсимин гаршысында аъиз галмамышам вя 
щеч вахт щарама ял узатмамышам, щямишя щалал йашамышам. 
Бир дяфя Растова эедяндя гатарда Чеченлярдя эизли йолла апарылан автомат силащ 
ашкар етмишдир. 
Беля щалда цстцмцзя бычаг чякянляр, бизя ъуманлар вя щятта гумбара атанлар да 
олуб. Бу ъцр щадисялярля чох гаршылашмышам. 
Минвода яли автоматлы гатар апармышам. Русийа щярбчиляри мяни тутублар. Щалбуки 
Азярбайъан дювлятинин адындан гатар апарырдым. (Еля мяхфиликляр вар ки, онлары 
ачмаг дцзэцн дейил). Онда щяля мцщарибя гутармамышдыр.  
Бир нечя ай бундан яввял мяним тялиматландырмаьым нятиъясиндя гатарда 13 
 килограмм тирйяк ашкар олунуб. ( Еля ишлярнян мяшьул оланлар билирляр ки, бу, ня 
демякдир).  
Ил ярзиндя бизим шяхси щеййятин ян азы 10-15 наркотик маддя топлумуз олур. 
--Суал:--Бир дягигя, цзр истяйирям, бир зийалы кими юлкямизин бу кечид дюврцндяки, 
иътимаи-сийаси щцгуги, вя криминоэен дурумдан мянимдя аз-чох хябярим вар. Йяни 
эюйдян зямбилля дцшмямишям. Инана билмирям ки, бу эцн полис ишляйясян, сиз Аллащ 
хятринизя дяймясин, амма щеч вахт пул эютцрмяйясян. Бу, индики вахтда бир аз 
абсурд эюрцнцр. Айдындыр ки, мянимля разылашмайаъагсыныз вя юз дедейинизин 
цстцндя дураъагсаныз, дейилми? Щяля бялкя  дя дейяъяксиниз ки, Азярбайъанын полис 
системиндя  юз вязифясини виъданла йериня йетирянляр чохдур. Дцз фикирляширянми? 
Ъаваб:-- Билирсининз, мцяллим, биринъиси, мян юзцмя ъавабдещям вя сизин мяним 
дедикляримя инаныб- инанмайаъаьыныз шяхси ишиниздир. Мян инамлы бир адамам. Щяъъ 
зийарятинядя олмушам вя «Гурани-Кярим» дя буйурдуьу кими, йаланы ян бюйцк 
эцнащ щесаб еляйирям. Щям дя бурда ня мяъбуриййят вар ки,? Мяним цряйимдя ня 
вар дилимдядир, дилимдя ня вар цряйимдядир. Цряйим дя, дилим дя Алллащнан дцздцр.  
Мян щеч вахт дцнйа малына эюря мянявиййатыма кюлэя сала билмярям вя щамыйа да 
мяслящят билирям ки, беля олсунлар. Мян табечилийимдя олан шяхси щяйатын цзвляриня дя 
щямишя дейирям: Щямишя халгынызын кешийиндя сядагятля дурун, дювлятин ганунларына 
дцзэцн ямял един, виъданынызы няинки мадди мараьа, щеч няйя гурбан вермяйин. 
Онларын щяр бириня Азярбайъанын Дювлят Щиммини язбяр юйрятмишям, диэяр дювлят 



рямзлярини изащ етмишям,  онлара чох уъа щюрмятля йанашмаг вярдишини ашыламышам. 
Буну онларын вятяндашлыг боръу олдуьуну анлатмышам. 
Суал:--Йахшы, гардашым, дейясян сюзлярим хятринизя дяйди. «Юз аршымызла юлчдцм»  
сизи. Баьышлайын. Сющбятимизи давам етдирякми?  
Ъаваб:-- Полис Академийасында охуйу-охуйа Азярбайъан дювляти мяни эюндярди 
Америкайа. Орда Нйумексино Штатында терроризмя гаршы мцбаризя иля ялагядар ай 
йарымлыг курсларда иштирак етдим. АБШ Департаментинин дцзянлядийи бу курслары 
фярглянмяйля битириб Диплом алдым. 
Сонра ися Мисиря эюндярилдим. Бурада Гащиря шящяриндя дцнйа терроризмля баьлы бир 
айлыг курс кечдим вя йеня дя « Фярглянмя Диплому» вердиляр. Дюрд-  беш 
Дипломум олса да, вятян гаршысында щямишя юзцмц  борълу щесаб едирям. 
Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин (Аллащ она рящмят елясин ) баниси олдуьу Мцстягил  
Азярбайъан дювляти эцнц-эцндян чичяклянир, сцрятли инкишаф йолу кечир вя бцтцн 
дцнйада танынмагда давам едир. 
Бу халгын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин лайыгли давамчысы, мющтярям президент 
ъянаб Илщам Ялийев Азярбайъан цчцн, онун халгыны фираванлыьы цчцн ъидди ишляр 
эюрцр.  
Суал:--Ишиниздян сонра йеня данышарыг, гардашым. Бир азда гощум-яграбаныздан…  
Ъаваб:-- Щя, олар гощумларымын щамысынын мяня вя щяйат йолдашым Мятанят 
ханыма мцнасибятляри чох йахшыдыр. Вятян гаршысында юз боръуму шяряфля йеримя 
йетирдийим цчцн шяхсян мяня бюйцк щюрмят бясляйирляр. Онлар билирляр ки, мян 
Азярбайъан торпаьы уьрунда эедян дюйцшлярдя ики дяфя йараланмышам, ганыб ахыб 
бу торпаьа ахыб, она эюря дя мяня гаршы чох диггятлидирляр. Мяним дя онлара бюйцк 
щюрмятим вар. Гардашымы вя баъылырымы, онларын ушагларыны щяддиндян артыг чох 
истяйирям вя буну тябии саймаг лазымдыр. О тяряфляря эедяркян онлар мяндян 
Азярбайъанла баьлы, мцьам йазылмыш «20 Йанвар» фаъиясини якс етдирян –видео 
касетляр, дискляр апармаьымы хащиш едирляр. Азярбайъанын тарихи щаггында китаблар 
истяйирляр. Эянъя, Шяки кяляьайыларыны чох хошлайырлар. Эедяндя онларын щамысындан 
онлара пай апарырам. 
Ямимин ушаглары намаз гыландыр, гардашым Щаъыдыр, о да намаз гылыр, мяним кими.  
Онлар да бизя мадди кюмяк эюстярирляр. Саь олсунлар! Гардашым, ямим ушаглары 
Абдулла, Щцмбят, Щясян, Молла Байрам, Алманийада йашайан ямим оьлу Щаъы 
Ясяд, щамысы бизя ял тутурлар. Баъыларым ев яшйалары, ушагларыма палтар пай гойурлар. 
Шцкцр Аллаща, Тцркийядя онларын щамысынын вязиййяти йахшыдыр. 
Ики оьлум вар, бир гызым вар—Аббас, Ялишащ вя Щясряти Дилбяр. Ялишащ гядирхун 
байрамы эцнц анадан олуб. Гядирхун байрамы 40 мин щаъынын гаршысында Щязряти 
Мящяммяд салаватуллащын Щязряти Ялини вали елан етдийи эцндцр. Шийяляр тарихян 
щямин эцнц байрам едирляр. Щямин эцнц дцнйайа эялдийиня эюря онун адыны Ялишащ 
гоймушам. Гызыма ися анам Дилбярин адыны гоймушам. «Щясряти Дилбяр» -- йяни 
анам Дилбяря щясрятям. 
Оьлум 17 йашына кечибди. О да мцбаризя ящвал-рущиййясиндя йашайыр. Щярдян 
мяндян сорушур: «Ата. Ня вахт биз эедиб Гарабаь торпагларыны азад едяъяйик?». 
Дейирям: 
--Оьлум, бизим рящбярляр чалышырлар ки, бу мясяляни сцлщ йолуйнан щялл етсинляр. Яэяр 
бу баш тутмаса, президентимиз ямр едяъяк, биз дя эедиб мцщарибя йолу иля 
торпагларымызы азад едяъяйик. 
Мян ювладларымы арзуладыьым кими эюрцрям, истяйирям ки, онлар Азярбайъанын лайигли 
вятяндашлары олсунлар, вятянин кешийиндя щямишя айыг-сайыг дурмаьы баъарсынлар. 



Онлара дейирям ки, щарада истяйирсиниз ишляйин, щарада олурсунуз олун Азярбайъанын 
вя Азярбайъан халгынын мянафейи цчцн чалышын. Дювлятимизи вя дювлятчилийимизи 
йашатмаг цчцн, лазым эялся, ъанынызы беля гурбан вермяйи баъарын. Неъя ки, мян беля 
амалларла йашайырам. Аллаща щямишя дуачыйам ки, мяня юмцр версин, мцбаризя 
етдийим о торпаглары азад эюрцм! Мятанятин анасы Адиля ханым бизим ушагларын  
бюйцмясиндя дя чох язиййят чякиб. 
Ушагларым Азярбайъаны о гядяр севирляр ки!.. Онлар бу мцщитдя йашайыб-бюйцйцбляр. 
Тцркийядя цчъя эцн галмыш Азярбайъан цчцн дарыхырлар, гайытмаг истяйирляр. Амма, 
дейясян, мяндян чох аналарына гаршы мящяббятляри вар. Нейняк, гой олсун, Мятанят 
ханым щяр ъцр йцксяк севэийя лайиг бир инсандыр. 
Мятанят ханым Азярбайъанын Шамахы бюлэясиндяндир—Мирзя Ялякбяр Сабирин, 
Сейид Язим Ширванинин Вятяниндяндир. Шамахынын чох гядим тарихи олуб. Бу 
бюлэянин инсанлары чох йцксяк мядяниййятя маликдирляр. Онларын мяня гаршы бюйцк 
диггят вя гайьылары вар. Мяним дя онлара щцснц ряьбятим чох-чохдур. 
Тцркийяйя эедяндя ян чох Гарабаь Мцщарибясиля баьлы суаллар верирляр: 
«Мцщарибядя вязиййят неъядир? 
Неъя олду ки, Азярбайъанын торпагларыны ермяниляр ишьал едя билдиляр?» 
Мян онлара бурадакы йашайыш тярзи, Азярбайъанын инкишафы щаггында данышырам, 
торпагларымызын тезликля  азад олунаъаьындан сющбят ачырам вя дейирям ки, яэяр 
лазым олса биз дя Азярбайъан вятяндашлары кими дюйцшя щазыр олмалыйыг! 
Билирсиниз, Тцркийядя йашайан бцтцн азяри тцркляринин арзусу одур ки, онлар да эялиб 
бу мцбаризяйя гошулсунлар вя Азярбайъан азад олсун. 
Тцркийя азяриляри Азярбайъанын дцнйайа олдуьу олдуьу кими танынмасы цчцн 
ялляриндян эялян хидмяти эюстярирляр. 
Суал:--Юз ана вятянин Тцркийяйя эедяндя щарда галырсан, кимляри зийарят едирсян? 
Цмумиййятля, Тцркийя сяфярин неъя кечир? 
Ъаваб:--Гощумларынын щяр бирини зийарят етмяйя чалышырам. Ямим оьлу Щаъы 
Щцмбятин, гардашым Абдуллащын, гардашым оьлу Ялинин, баъыларым Эцлчинин, 
Ъейранын, бюйцк ямимин оьлу Щясянин, Молла Байрамын евляриня эедиб гонаг 
галырам. Биринин евиня эедиб, о бирисиня эетмясям инъийирляр. 
Щямишя Игдыра эедиб анам  Дилбярин, Истанбулда ися атам Аббасын гябирлярини 
зийарят едирям. (Атам Истанбулда йашайан гардашым Абдуллащын йанында рящмятя 
эетдийиня эюря орада дяфн олунуб). Истанбулда Игдыр бир-бириндян чох аралыдырлар. 
Атамла анамын гябирляри дя орада бири-бириндян гяриб дцшцбляр. Сона  ханымын гябри 
ися Оба кяндиндя иди. Онларын талейиня юляндян сонра да гцрбят, айрылыг йазылыбмыш. 
Цмумиййятля, бизим нясил-кюк бир-бириндян пярян-пярян дцшцб, айры-айры йерляря 
сяпялянибди, щяр биримиз айрылыгда йашайырыг. Буна бахмайараг, мян Азярбайъанын 
щяр бир гарыш торпаьыны юзцмя доьма щесаб едирям. Губадлыны да, Гусары да, 
Лянкяраны да, Игдыры да юзцмя чох язиз билирям. 
Суал:--Тяртяри дя щямчинин, елями? 
Ъаваб:--Мян бялкя дя гяриблик чякярдим, атам, анам, гардаш, баъым бурада 
йохуйдулар, цмумиййятля, щеч кимим йох иди. Мяни Тяртяр вя тяртярлиляр баьрына 
басды, мян дя онларын етимадыны доьрултмаг цчцн ялимдян ня эялирся, ону етдим.  
Бу эцн дя юзцмц хошбяхт щесаб едирям ки, атамын вясиййятиля бура эялиб чыхдым, 
Тяртяр, Аьдяря, Левонарх, Лцлясаз, Чардаглы, Драмон вя диэяр стратежи мянтягяляр 
уьрунда эедян аьыр, чятин, ганлы-гадалы, лакин шяряфли вя сону гялябя иля битян 
дюйцшлярдя иштирак етдим. Аллащын мяня вермиш олдуьу ъясарятдян, аьылдан, биликдян 



истифадя едиб, чалышдым ки, Вятянин бойнумда олан щаггы-сайындан бялкя бир азыны 
гайтара билим. 
Мян щямишя азяри тцркц олмаьымла фяхр етмишям, Игдырда атамдан, анамдан 
вятянпярвярлик дярси алмышам. Вятян цчцн, намус цчцн юлмяк шяряфдир. «Гурани-
Кярим»дя дя буйрулур ки, яэяр торпагларынызы ишьал етмяк истяйянляр варса, ону 
мцдафия един.  
Бу эцндян сонра беш дяфя йеня дцнйайа эялсям, Вятян цчцн юлярям. Бизим кимиляри 
аналарымыз йенидян доьар, амма Вятян доьулмаз. Буна эюря дя ялимдя автомат 
оьланларым Ялишащ вя Аббасла вятян торпагларыны азад етмяк цчцн мцщарибяйя 
эетмяйя щазырыг. Билин ки, мяним бир дцшмяним вар, о да торпагларымы ишьал едян 
ермянидир. 
Мян ушагларыма аталарына, бабаларына—Ябдцлящяд бяйя, Аббас бяйя, Кялба 
Щцсейня, Аьялийя, Аьаммядя, Щейдяр кишийя лайиг ювладлар олмагларыны  
арзулайырам. 
Индися суалыныза ъаваб олараг билдирирям ки, мян Тяртяря «Гящряман Тяртяр» 
дейирям. Мяним дюйцшдцйцм бу бюлэянин инсанлары да, дашы да, торпаьы да, аьаъы да 
мцщарибянин дящшятлярини йашайыб, 308 шящид вериб, амма бир гарыш торпаьыны беля 
вермяйиб, яксиня ермяниляр йашайан онларла кянд алыб, торпагларыны азад едиб вя инди 
дя юз ялляриндя сахлайырлар. 
Суал:--Ислам дцнйасынын ганунлары щяссас, шяртляри дя чох вя аьырдыр. Иш-эцъ, ев-ешик 
вя ислами гайдалар… Неъя чатдырырсыныз? 
Ъаваб:--Аллащын буйруьу, йяни «Гурани-Кярим»ин айяляри инсанлыьы шяффафлыьа, 
щалаллыьа вя эюзял ишляр эюрмяйя чаьырыр. Щяр бир иманлы адам Аллащын буйурдуьу 
йолла эетмялидир. Бу, ишинин, аиля гайьыларынын чохлуьундан  вя азлыьындан асылы дейил. 
2000-2001-ъи иллярдя Аллащ мяня Мяккя зийарятини нясиб еляйибди. Кярбялада, 
Мяшщяддя олмушам. (Танры щяр бир мцсялмана бу мцгяддяс зийарятляри гисмят 
елясин!) 
Атам Аббас цч ай—Сяфяр, Шабан, Рамазан айлары оруъ тутурду. О, 12 йашындан 
ибадятля мяшьул иди. Щяр заман хумсуну, зякатыны верярди. Эюзцмц ачандан 
«Аллащу-Якбяр!» сядасы алтында бюйцмцшям. Артыг Сизя мялум олдуьу кими бабам 
Ябдцлящяд бяй дярин алим иди, ямим Молла Яли, Кялба Щцсейн ямимин оьлу Щаъы 
Байрамяли диндар адамлар. Йяни бизим сойкюкцмцздя ислами дяйярляря вя инанълара 
йцксяк щюрмят олубду. Мян беля бир мцщитдя тярбийя алмышам.  
Аллащ бизи щарамдан узаг елясин, юз щалалындан бизим рузимизи версин! Амин! 
Суал:--Дюйцшчц Исмайыл Тунъла полис Исмайыл Тунъ достлуг едя билирлярми? 
Араларында наразылыг-зад йохдур ки? 
Ъаваб:--Полис дя еля щярбчи демякдир. Ишлядийим иш шяряфлидир, аьырдыр, чятиндир. Полис 
ишчиси олсам да юзцмц щярбчи щисс едирям. Щярбчилик еля бил мяним рущумдадыр. 
Рцтбям майордур. Нювбяти рцтбямин дя вахтычатыб. Иншаллащ полковник-лейтенант 
рцтбясини дя алаъаьам. Бир дя ки, Аллащ йанында рцтбян олсун. 
Ишлядийим коллективдя миллятчилийи тяблиь етмишям. Онлара щямишя шяряфля хидмят 
етмяйи мяслящят билмишям. Онларын мяня, мяним дя онлара щюрмят вя мящяббятимиз 
вар. 
Щяйатда щямишя чалышмышам ки, юзцмя дцшмян газанмайым, газанмамышам да. 
15  илдир ки, полисдя ишляйирям. Щеч вахт мяним юз мараьым хидмяти мараьымдан 
цстцн олмайыб, дювлятин мянафейини  бцтцн мянафелярдян цстцн тутмушам. Ишимдя 
щямишя мясулиййятли олмаьа чалышырам, амма Аллащ олан боръуму да ибадятля 



вермяйи дя мцгяддяс вязифям щесаб едирям. Щядислярин бириндя буйрулур ки, бир эцн 
сянэярдя олмаг бир иллик ибадятя бярабярдир. 
Суал:--Гардашым,  ики вятянин арасында тяряддцд елядийим вахтлар олубму? Лап 
сямими олсаг, цряйиндя мейлинин даща чох йюнц бу гоша ганадын, ики гардашын 
щансынады? 
Ъаваб:--Биринъиси, мян хошбяхтям ки, тцркям. Бу бяхтявярлийи билмяйянляр 
папагларыны гойсунлар габагларына, фикирляшсинляр. 
Икинъиси, щеч бир вахт Тцркийядян эялмяйимя пешиман  олмамышам. Бир даща  
йарансам, мян йеня Азярбайъана эялиб, торпагларымызын азад  олунмасы уьрунда 
дюйцшярдим, Мятанят ханымла аиля гурардым. 
Мяним щямишя ян бюйцк арзум о олуб ки, Гярби Азярбайъаны—ата-бабамын 
йурдуну эюрцм, доьмаларымын гябирлярини зийарят едим. О торпаг, щягигятян дя, 
мяним цчцн чох мцгяддясдир. 
Ешгин, мящяббятин ян бюйцйц, ян цлвиси Вятян ешгидир, Вятян мящяббятидир. 
Дядяляримиз, бабаларымыз тарихдя еля цзгаралыьы гоймайыблар. Эяряк биз дя  эяляъяк 
нясилляря цзгаралыьы гоймайаг—Вятян торпагларыны  йаьы тапдаьындан щансы йолла 
олур-олсун, лап ганымыз бащасына азад едяк. Бу, щяр бир азяри тцркцнцн мцгяддяс 
боръу, щяйати амалы олмалыдыр. Бизим щамымыз бу дар эцнлярдя бирляшмялийик, 
йумруг кими бир олмалыйыг. Бцтцн дцнйа азярбайъанлыларына мцраъият едирям: 
«Щарада йашамаьыныздан  асылы олмайараг сизин бир вятяниниз вар—Азярбайъан! 
Азярбайъан эцляндя эцлцн, аьлайанда аьлайын! 
Щяр ил декабр айынын  31-и Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнцдцр. Тяк бу 
эцн йох, илин бцтцн эцнлярини щямряй олаг, бир олаг! Онда бизим торпагларымыз азад, 
Вятянимиз вя халгымыз хошбяхт олар!». 
Вятяни горумаг, намусу горумаг Танрынын бизя тапшырыьыдыр. Бизим щамымыз буну 
шяряфля йериня йетирмялийик! Торпагларымыза эюз дикян дцшмянляримизин эюзлярини  
чыхармалыйыг! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          XATİRƏLƏR 
 

          Азярбайъан вятян Мцщарибясинин ЫЫ групп 
ялили Йусибов Сулиддин Рящман оьлунун 
дедикляриндян 
  

      Мян 1992-ъи ил мялум Гарабаь мцщарибясиндя иштирак 
етмиш Тцркийяли Исмайыл Тунъ адлы бир иэид дюйцшчц щаггында 
хатирялярими данышмаг истяйирям.  

Мяним Исмайылла 1992-ъи илин август айынын 1-2-си 
танышлыьымыз башланыб. Онун щеч бир щярбичи кими йарлы-йараглы, 
папаьында тцрк байраьынын шяклини эюряндя щягигятян  
фярящляндим ки, бизя Тцркийядян юз гардашларымыз, 

сойдашларымыз кюмяйя эялиб. Йахынлашыб Исмайылла таныш олдум. 
Исмайыл тцрк щярбичиляринин формасында иди. Бизим яйнимиздя ися о заманкы рус 

формасы варды. Биз мцстягил юлкя кими щяля формалашмамышдыг. 
Палтары о Тцркийядян эятирмишди. Дейирди ки, бу палтар мяним кяфянимди. Бир дя 

дейирди ки, дюйцшя эедянляр-шящидляр йуйулмаса да онларын Ганы торпаьа булашырса, 
еля пак олурлар. Исмайылла илк эюрцшдя бир саата йахын сющбят етдик. Деди ки, 
Тцркийядян эялмишям, щярбичи олмушам, эялмишям ки, ермянилярдян бирликдя гисас 
алаг. Мяним цчцн Тцркийянин вя Азярбайъанын фярги йохдур, гардаш юлкядир, 



Тцркийя вя Азярбайъан. Мян сонралар чалышырдым ки, Исмайылдан  щярбинин сирлярини 
юйряним. Она эюря ки, мян рус ордусунда олмушдум, тикинти баталйонунда гуллуг 
етмишдим. 

Хейли сющбят етдик. Фикирляшдим ки, онунла каш дюйцшдя олум, ня ъцр щярякятляр 
етдийини эюрцм. 1992-ъи ил августун 6-да Кевонарх кяндиндян Акопкамари дейилян 
кяндя (Аьдяря районунун яразисидир) щцъум елийяси олдуг. Тяртярин вя Минэячевирин 
ики баталйону, бир дя Ляркяран кюнцллцляри иди. Эцнортадан, тягрибян саат 1-дян 
сонра щярякят елямяйя башладыг. 703-ъц щярби щиссянин 5-ъи ротасы «Тяртяр» 
Баталйону эедирди. Исмайыл Тунъ да бирбаша бизим ротайа эялди. Ешитмишди Ки, орада 
Вязир кими дюйцшян гейрятли оьланлар вар. «Тяртяр» Юзцнцмцдафия Баталйонунун 
яксяриййяти Тяртярдян олан ушаглары иди. Она эюря дя «Тяртяр» Баталйонуна эялмишди. 
Тяртярлилярля чийин-чийиня иди. Дедийим кими, августун 6-да щцъума кечдик. 

Мининакан? Дейилян кянд чох йцксякликдя иди. Щардаса Исмайыл 1 километр 
эедяндян сонра бизи чюкдц мювгели йеря ки, бурада ермяни бизи эюря билмясин. 

Йяни ки, яввялки йеримиз чынгыллыг иди, мяряни дцшся иди, гялпядян чох чынгыл бизя 
бяс еляйярди. 

Командиримиз Вязир иди. Исмайыл бизим арамызда эедирди, мяслящятляр верирди. 
Биз щярбичи олмамышдыг, ахы. Буна эюря дя онун мяслящятляри иля щярякят едирдик. Бир 
сюзля, тяърцбямиз йох иди. Демяк олар ки, биз щямин эцнц Акопкамари дейилян кянди 
щяля там эютцрмямишдик. Бир аз, 5-10 дягигя динъялмяйимиз лазым иди. Ондан сонра 
йенидян щцъума кечя билярдик. 

Исмайыл о эярэин анларда фотоапарат чыхарыб, ушагларын коллектив шякиллярини 
чякирди. Онда о гядяр вятянпярвярлик щисси вар иди ки, еля бил юз кяндини мцдафия 
едирди. Шякил чякяндя ермяни эцллясиндян горхуб елямядян айаг цстя дурурду. 
Ачыьыны дейим ки, бязи ушаглар ичи мян гарышыг отураглы шякил чякдирирдик. Дцшмян 
эцллясинин йаьыш кими йаьдыьы бир вахтда айаг цстя щяр оьул дура билмязди. Бяли, 
Исмайыл бунунла бизя цряк-диряк верирди. Фикирляширдик ки, яэяр бу адам Тцркийядян 
Гарабаь Мцщарибясиндя дюйцшмяк цчцн Тяртяр торпаьына эялиб чыхыбса вя щеч нядян 
гохмурса, биз нийя беля олмайаг? Она эюря дя биз горху щиссини унудурдуг. О 
щямишя бизя цряк-диряк верирди. О кянди айын 7-синдя алдыг. «1001 йцксяклик» дейилян 
йер варды, эеъя галдыг орда. Рящмятлик Вязир, Елман мцяллим, Исмайыл, мян еля бир 
йцксякликдя галдыг ки, ора чох горхулу мювге иди. Сящяр ачылмышды. Эюрдцк ки, 
кянддян тцстц галхыр. Вязир Исмайыл деди ки, о тцстц дейил, булуддур. Щягигятян дя 
булуд биздян ашаьыдайыйды. Биз беля бир йцксякликдя идик. Йаваш-йаваш йендик 
Лцлясар кяндиня. Рящмятлик Вязир Исмайыла деди ки, он няфяр сянинля эетсин, он няфяр 
ися мянимля. Яэяр кянддя щеч ким олмаса, бир шей йандырмаг лазымдыр. 

Демяли, биз он няфяр эетдик кяндин ашаьысындан эирдик ичиня. Бир аздан 
ермяниляр дуйуг дцшдцляр ки, биз эялиб кечмишик. Онларын башларынын цстцня. Она эюря 
дя онлар августун 6-дан 7-ня кечян эеъя Кцлясаз кяндиндян чыхмышдылар. Она эюря 
ки, сящяр онлары тута билярдик. 

Дястямиздя щардаса 45 няфяр «Тяртяр» Баталйонундан, 40 няфяр ися 
«Минэячевир» Баталйонундан вар иди. Вякилля мамед дя ( аллащ рящмят елясин, 
мцщарибядя онрадан юлдцляр) бизимляйдиляр. 

Августун 8-и, 9-у Чардахлы кяндиндя щцъум щазырланды. Рящмятлик Вязир, 
Елман вя Исмайыл мяслящятляшяряк план ъыздылар. Биз бу планла щярякят едяряк 
Лцлясазы эютцрдцк. Чардахлыда оъаг йандырдыг. Ушаглар билдиляр ки, кянд бошду, 
эялдиляр. Щямин эцнц тяййаряляр эялди, бизим солумузу бомбаладылар. Кяндин 
цстцндя булаг варыйды. Суйа чатачатда «Стрибител»ляр эялди бомбаны тюкдц. 



Булаг чюкякдяди. Онун цст тяряфи гябиристанлыгды, бир тяряфи ися тяпядир, гайадыр. 
Елман мцяллимля мян, «Газ 66» маркалы бир машын вурулмушду, эирдик онун алтына. 
Гялпяляр машынын цстцня тюкцлцрдц. Вязирля Исмайыл да эялиб бизим йанымыза чыхдылар. 
Сющбят етдик. Ушаглар кяшфиййата эетдиляр вя бир аз кечяндян сонра эялиб дедиляр ки, 
кянддя ермяни вар. Август айынын 6,7,8-и Чардахлы кяндиня щцъум елядик. Вязир бизи 
10 няфяри сечди. Дцшмянля лап йахфнлашдыг. Исмайыл да бизим арамызда иди. Сонра биз 
икимиз гайыдыб, гцввяни иряли апармалы олдуг. Гябристанлыьа чатанда эюрдцк Ки, 
ермянилярин бир «МАЗ» машыны вя бир «Нива»сы дайаныб. Фикирляшдик Ки, эюрясян 
бунларын пийада гцввяляри щарададыр, мцдафия мювгеляри щардадыр? Эюрдцк Ки, 4 
няфяр ермяни отуруб аьаъын дибиндя, ялляриндя силащ тямизляйирляр. Рящмятлик Вязир 
деди Ки, там кечмялийик бунларын архасына.  Онларын бир тяряфи дивара дцшцрдц, 
демяли, онлар мцщасиря вязиййятиндяйди, дири эютцря билярдик. Чох сяссиз-сямирсиз 
щярякят едирдик. Бу анда Мирзя адлы оьланын айаьы няйяся илишди вя ялиндя эцлля ачылды. 
О, шящид олду. Яслян ермянистанлы иди, гачгыныйды. Онун ялиндя эцлля ачылан кими 
щямин 4 ермяни айаьа галхды. Вязир бир анда «ПК»-йла онлара тяряф атяш ачды. 
Ермянилярин 4-ц дя кютцк кими йеря чырпылырыг йумаг кими чапалайыб галдылар йердя. 
Сян демя онларын пийада гцввяси лап йахынлыгда гябиристанлыгда имиш. Ратсийа иля 
данышдылар Ки, Елма мцяллимля бу истигамятя эцлля эялсин. Щямин эюйцшдя мян 
Исмайыл  Тунъун неъя иэид, горхмаз бир дюйцшчц олдуьуну юз эюзляримизля эюрдцм. 
О, ясл гящряман кими дюйцшцрдц. Щеч нядян горхмадан иряли атылараг бизи щцъума 
сясляйирди. Беля щярякятляри мян йалныз киноларда эюрмцшдцм. Эирмишик 
гябиристанлыьа, «шараг-шарагла» ермяни  гырырдыг. Бир дя эюрдцк Ки, ермянилярин бир 
танкы вя бир «БМП» си эизляндикляри йердян чыхыб бизя тяряф эялир. Онлары эюрян кими 
Исмайыл айаьа галхыб чыьырды. Гардашлар, иряли!!! Сонра «Аллащу-Якбяр!»-гышгыра-
гышгыра, атяш ача-ача ермянилярин цстцня ъумду. Пулемйотун, автоматын сяси мешядя 
якс-сяда вериб дящшятли бир уьулту, ващимя йарадырды. Исмайыл ня тяшяр чыьырырдыса 
дюйцш йадымдан чыхмышды, еля мян она бахырдым. Фикирляширдим Ки, бу, ня етмяк 
истяйир? 

-- Баталйон иряли!!!-дейя, бизи дюйцшя сясляйирди. Бари о щеч олмаса бир няфясини 
дяриб, сонра демирди. Ей иряли! Еля щей гышгырыр, эцлляни ермяни тяряфя йаьдырырды. Щеч 
нядян, щятта юлцмдян беля горхмурду. Мян юмрцмдя беля ъясур адам 
эюрмямишдим.  

Сонра Исмайыла дедим ки, айя щеч олмаса аьаъын далында дуруб гышгырайдын да 
«Иряли!!!» -десяйдин, ушаглар, иряли эетмязди, еля билярдиляр ки, мян горхурам. 

Ермяниляри танкы вя «БМП»-си эялиб аралыда грантамийот чатасы мясафядян 
узагда дайандылар. Гябиристанлыгдакылар ня тящяр атяшя тутдаларса, киши ня билим, еля 
бил ня ися улайырды, дцнйа лярзяйя эялирди. Онда эюрдцм ки, Исмайыл йеря сярилди вя ону 
ган эютцрдц. Бундан сонра «тарап»Мялащят ашды. 

Мирзя юлдц, баьырсаглары тюкцлмцшдц йеря йыьдыг ичиня ермяниляр имкан 
вермядиляр ки, онлары эютцряк 4 няфяр биздян-«Тяртяр»дян, ики няфяр Минэячевирдян 
юлдц. 

Щямин эцнц биз демяк олар ки, Чардахлыны ала билмядик. Галдыг 7-8 няфяр. 
Минэячевирдян мамед адлы гочаг бир оьлан вар иди. О, грантамийоту алыб, 
ермяниинин эялян техникасыны вурмаг истяйрди. Вязир деди ки, гардаш, эял бяри яэяр о 
техникадан бирини вурсаг, щамымыз бурада гырыласыйыг. Бизя ися щяля юлмяк лазым 
дейил. Чякилдик эери.  

Исмайыл щеч бир тяряфя госпиталда йатмады, бир дя эюрдцк, буду эялиб. О 
кцряйиндян вя башындан йараланмышды. «БМП» мярасиминин гялпяси тутмушду. 



… Сярсянэ Су Анбарындайдыг сяс йайылды ки, Исмайыл эялир, Исмайыл эялир! Ушаг 
щамысы тюкцлцшцб, севинъля Исмайылы гаршылады. «Тцрк Исмайыл» да дейирдин она, 
«Тунъ Исмайыл»да.  Мян она «Боз Гурд» дейирдим. Онун эюзляри дя гурд эюзляриня 
охшайырды. Вятянини, торпаьыны чох севян инсан иди. О, Азярбайъаны юз ъанындан 
ганындан чох севирди. Щейрятлянирдим. «Юзцн Тцркийядян эялясян вя Азярбайъана 
да бу гядяр мцгяддяс севэин ола!». 

Цч эцндян сонра ямялиййат щазырланды. «Турбаза» дейилян йер вар, сярсянэ Су 
Анбары истигамятиндян  ора 1 км йолду. Ня ися, сящв етмирямся, августун йа 14-ц, 
йа 15-ийди. Эцнортадан сонрайды. Юйрянирик Ки, йедди ермяни постда дайаныб. 
Рящмятлик Вязир деди. 

-- Биз бу 7 няфяри няйин бащасына олур-олсун, дири тутмалыйыг. Бяд айагда, 
юлдцрмяк йох, вурмаг вя эютцрмяк лазымдыр. 30 няфяр эетдик. 10 няфяр айрылдыг Ки, 
ирляри эедяк. Исмайыл да бизля иди. Вязир истямирди Исмайыл эетсин. Чцнки фикирляширди Ки, 
юлсям Исмайыл бурададыр, мяни явяз едя биляр. 

Яэяр икиси дя юлся, онда ушаглар башсыз галар. 
Исмайыл деди. Йох мян мцтляг эедяъяйям!  
О да ня ушаглары, ня дя Вязири тяк бурахмаг истямирди. Ня ися, эетдик 10 няфяр 

идик. 7 няфяр ермянинин 100 метр архасына кечдик. Сонра Вязир деди Ки, отурун, 
эялирям. О эетди.5 дягигядян сонра гайыдыб эялди вя деди Ки, о ермяниляря эцллц 
атылмасын, архада онларын техникасы вар, 50 метирлийимиздядир. Онлар мцдафиядя 
дуран бу 7 няфяря архайындылар Ки, бир щадися олса, хябяр веряъякляр.  Бу 7 няфяр 
онлардан тягрибян 200 метр ирялидядирляр. Бу 7 няфяр дя билмир Ки, биз дя онларла 
чийин-чийиняйик. Кабаб биширирдиляр. Чюряк олсайды,  кабабын ийиня биз дя йейярдик. 
«Мисто» дейилян бир командир Эоранбойданыйды. Онун ющдясиндя бир-ики техника 
вар иди. Биз пускуда фцрсят эюзляйяркян онлар бу техникалары гяфилдян ишя салдылар. 
Ермяниляр дуйуг дцшдц. 7 няфярдян бири гышгырды. 

-- Ара Камо, техника…(даща ня били мня?). Бизим дюйцш техникамыз атды, 
мярмиляр эялиб ниллярдян дя  кечди о тяряфя. Бу тяряфдян дя ермяни атмаьа башлады. 
Онлар артыг билирди биз щардайыг.  

Вязир эоранбойлулара демишди ки, эедирсиниз, эялин эедяк дюйцшя, эетмирсинизся 
биз эедирик, атмайын.  

Демяли ермяни дя атыр, бизимкиляр дя, галмышыг арада. Ня ися. Планымыз тямиз 
позулмушду. Индии ики юлцмцн арасында ня едяъяйимизи билмирдик. Бизим 20 няфярин 
цстцндя рящмятлик Ядалят командир кими иди. Вязир яввялъядян мягсяди бизя баша 
салмышды. Демишди ки, мян ишаря веряндя сиз о 7 няфярин бюйрцня-башына атын, онлар 
гачыб бизя тяряф эяляъякляр, биз дя онлары дири эютцряъяйик.  

Ара беля гарышандан сонра Вязир деди ки, атмыйын йеримизи билярляр, бизи гырарлар. 
Исмайыл бир аз аралыда тяк дайанмышды. Биз ися бюйцрткан колунун йанында 

дурмушдуг, ермяниляри эюзляйирдик. Ермяниляр башладылар «шапшап» бюйрцмцздян 
кечмяйя. Йахындан кечсйдиляр дя гундагла вуруб, эюрцрмяк оларды. Онларын аьлына 
да эялмязди ки, биз архаларына кечмишик. Ъыьыра эирмядян гачырдылар. Вязир 7 няфяр 
мцдафиячини эюряндян сонра силащ цчцн 2 няфяр эюндярмишди. 

Щямишя бу дюйцшц хатырлайанда Исмайыл Тунъла баьлы гярибя бир епизод 
эюзляримин юнцня эялир. Ермяниляр бизи эюрмядян йанымыздан сцрятля ютцб кечирдиляр. 
Биз 10 няфяр планымыз позуландан сонра ермянилярин архасында олдуьумуз йердян 
тящлцкясиз бир йеря чякилмяк истяйирдик. 



Бир дя эюрдцк ки, саггаллы, ъанлы бир ермяни дюйцшчцсц «Тцрк Исмайылын» арха 
тяряфиндян эедир. Онларын щеч бири диэярини эюрмцрдц. Бирдян Исмайыл щисс еляди ки, 
арха тяряфиндя кимся вар. Бу  мягамда ермяни дя гаршы тяряфдя Адам олдьуну  

Дуйду вя няся деди. Мян бир аз кянардан бу мянзяряини мцшащидя едирдим. 
Исмайыл еля баша дцшдц Ки, юз ушагларымызданды вя архадан онун ким олдуьуну 
сорушур. Буна эюря дя деди. 

-- Тцрк Исмайыл. 
Ермяни бу сюзлярдян щеч ня баша дцшмяди, карыхды вя, 
-- Парол?-дейя, сорушду. 
Исмайыл да юзцнц итирмяйиб ондан ейниля 
--Парол?-дейя, сорушду. Йяни сян «Паролу» де. 
Бу анда кюпяк оьлунун ермяниси Исмайыла тяряф атяш ачды. Исмайыл дайандыьы 

йердян ня тящяр йоха чыхдыса мян эюря билмядим. Еля билдим Ки, бу яълаф ермяни ону 
вурду. Бир ан кечмямиш бахдым Ки, Исмайыл саь тяряфдян ермяниляря тяряф эцлля 
йаьдырыр. Индии дя тяяъъцбцмц эизлядя билмирям Ки, Исмайыл о вязиййятдян неъя чыха 
билди, эцллянин габаьындан ня ъцр йайынды? Ялбяття, щеч Ким щямин реал юлцм 
мягамындан саь чыха билмязди. Бу, мяня бир мюъцзя кими эялди. Исмайылы саь 
тяряфдян атяш ачан эюряндя эюзляримя инанмадым. Ахы, ермяни 5 метрликдян 
автоматын дараьыны онун цстцня бошалтмышды. Рящмятлик Вязир Оруъов да атырды. 
Бахды Ки, щейрятиндян донуб галмышам, мяни ъыьыра тяряф итяляди, йяни йолу кяс. 
Кясдим, сонра вязир мяня деди ки, ондан габаг бир «Авчарка» Итин бизя тяряф 
эялдийини эюрмцшдцм. Фикирляшдим ки, онун архасынъа аьаъларын далында пийадалар 
эяля биляр. Она эюря сяни йола тяряф итялядим. Кечдим колун далындан бахдым ки, 
Исмайыл дурдуьун йерин арха тяряфиндя бир Адам узаныб. Сонра мялум олду ки, бу, 
Исмайылдан «Парол» сорушан щямин ермяни гулдурудур, Исмайыл вуруб.  

Йахынлашыб онун башына ики эцлля сыхдым. Она эюря Ки, билмирдим о юлцб, йохса 
саьдыр. Щям дя она эюря ки, Талыстан адлы бир йахшы дюйцшчц достумузу юлмцш билдийи 
бир ермяни кюпякоьлу дцз алнындан атмышды. Мян дя нишан  алыб, о йаралы ермянинин 
башына ики эцлля вурдум. 

Яввялдян билирдим ки, кефиндян узана билмяз, «ПК» онун ъаныны алмышды. 1964 
тявяллцдц ермяни иди. Гаровичкидян иди, Бакы ермянисийди. 

Рящмятлик Оруъ киши вар иди, Ъямилли кяндиндян Ермянинин паспортуну о 
эютцрдц ъибиндян. Еля она паспортстол дейирдим, аъыьы тутурду. Йыьдыьы ермяни 
паспортларыны Сярдар Щямидова вериб мцкафат алырды. Биз щяминэцнц «Пурбаза»нын 
яразисини э.тцрдцк. Орда ермянилярин техникасынын бири вурулду, о бирисиляри дя 
Кялбяъяр йолу иля «Рус булаьы»на тяряф гачдылар. Ордан йол вар иди. Биз онлары эюря 
билмядик. Вурулан «БМП»-ни йеня сцрдцляр, гачыртдылар. Архаларынъа эетсяйдик щям 
Касабет тяряфдян, щям Кялбяъяр истигамятиндян, щям дя «Рус булаьы» 
истигамятиндян бизи ермяниляр сыха билярди. Касабетдя ермянилярийди. «Эоранбой 
Баталйону» командир Расим иди йцксяклик уьрунда дюйцшцрдц. Биз «БМП»-нин 
цстцня йыьылыб нюмряйя эетдик. «Рус булаьы»на чатачатда Расим деди ки, чякилин эери, 
мярмимиз гуртарды. Ермяни билди ки, «Турбаза»ны алыб, чыхмышыг «Рус булаьы» 
йанына. Касабетдян онларчыхды Мещманлыйа йол вар. Онлар автоматлы тюкцлдцляр. 
Мещманлы кяндиня, биз сярбястляшдик. 

 
 
 
 



Сулиддинин хатиряляри 
Август айынын 22-си нювбяти щцъумумуз «Айы щейкяли»нин ятрафында олмалы иди. 

Кяндин сол тяряфи йцксяклик иди. Мялум олду ки, ермяниляр щямин йцксякликдя бянд 
алыблар. Кяшфиййата эетдик. Щардаса 1 километр йолу гача-гача гят етдик. Ора 
йахынлашмышдыг яввялъядян ермяниляря тяряф эцлля атмышдыг вя эюрмцшдцк ки, бизя 
ъаваб атяши щарадан атылыр. Инди Азярбайъанын Милли Гящряманлары олан рящмятликляр 
Вязир Оруъов, Елман Щцсейнов, «Тцрк Исмайыл» бизи кяшфиййата апарырдылар. «Тяртяр 
Баталйону»нун командири Елман Мцяллим Гычындан йараланды, дюйцшдя иштирак едя 
билмяди. Рящмятлик Ядалят Пашайев дя орада кцряйиндян йараланды. Вязир бизи 
галдырды щямин йцксяклийя «Айы щейкяли»нин ятрафына ермяни бизи ясас Сярсянэ эюлц 
тяряфдян эюзляйирди. Вязир деди ки, онларын аьлына эялямяз ки, биз бу тяряфдян эялирик. 
Ермянинин ясас эюзляйиди йер эюлцн гыраьыдыр. Бир дя ешитдик ки, машын сяси эялир «Айы 
щейкяли» тяряфдян. Биз йола чыхмамышдыг. Исмайыл деди ки, бу машын мярми эятирир, 
ярзаг машыны олмаз. Демяли, там кечдик онларын архасына, «КАМАЗ» эялиб 
кечяндя Вязир эюстяриш Верди ки, ону вурун. Биз машыны вурдуг, башлады йанмаьа. 
«КАМАЗ»ла бирликдя эялян «УАЗ» маркалы машын эери гайытды, Вязир «ПК» иля йолу 
кясди. «УАЗ»-ы да вурду. Машынын ичиндя юлян дыьанын ъибиндян сянядляри эютцрцб 
бахдыг, подполковник иди, мязуниййят вемишдиляр, Севана эедиб эялмишди. Демяли, 
Севандан имиш. Ушагларын Ады йадымлан чыхыб. Сящв елямирямся рящмятлик Сярвяр 
иди, Майыл иди… Сярвяр коланы кяндиндянйиди. Исмайылын ян йахын досту иди. Бир дя 
эюрдц ки, о тяряфдян ермянинин «БМП»-си чыхды. Сярвяр гыранаты туллады «БМП»нин 
цстцня, ачылмады. Сиз «БМП»нин цстцндякимлярин шансына бахын!  

Щямин эцн эедиб диряндик дранбон кяндинин эядийиня. Исмайыл Тунъ дюйцшлярдя 
ясл гящряманлыг эюстярирди. Онун ня гядяр ермяни, ня гядяр щярби техника мящв 
етдийинин дягиг сайыны дейя билмярям. Лакин бцтцн ямялиййатларда габаьа дцшцр, 
бизи щявясляндирир, ермянини чырпы кими гырырды. Тяртярин торпаьы онун кими, Вязир 
кими, Елман мцяллим кими оьулларын щесабына горунуб сахланды.  

Ня ися… «УАЗ»-ы эютцрдцк. Ахшам саат 10-11 радяляриндя района гайыдасы 
олдуг. Сцбщ тездян йеня дюйцшдцйцмцз йеря эялдик. Эюрдцк ки, «КАМАЗ» 
вурулан йердя бизим бир «БМП» дайаныб. Вязир сорушду: 

-- Я—ня эязирсян, нийя бурда дайанмысан?  
О ъаваб верди:  
-- Мювгейи ермяниляр алдылар. Мян дя нейлямяли идим? «БМП»-ни ермяниляря 

вермялийдим? Мяни дя вурдулар. 
Вязир машина диггятля бахды вя деди:  
-- Я, сяни гачанда вурублар. Онун ялиндя гаранатамйот варды. Вязир алды бахды 

ки, юз грантамйотудур, нюмярсиня эюря билди. 
Исмайыл деди:  
-- Яэяр ермяни о мювгейи алыбса, онда онлар башамызын цстцндядирляр. Тяъили 

бурадан чыхмаг лазымдыр. 
Вязир деди: бурадан чыхмаг артыг эеъ олаъаг. 
Исмайыл деди:   
--Йох, мцтляг чыхмалыйыг!  
8 няфяридик. Демяли, биз алтдан йухары даьа галхырыг мешянин ичиля. Йцксякликдя 

бизим тутдуьумуз щямин мювгейи ермяни алмышды. Биз хейли эетмишдик ки, гяфилдян 
ермянинин пулемйотлары автоматлары шаггылдатды. Еля билдим ки, мяндян башга щамы 
юлдц. Йягин мяня дяймяйиб эцлля, галан щамы гырылды. Сян демя ермяниляр бизи 
узагдан эюрцрмцш. Исмайыл бу тяряфдя о бириси ушаглар да маьазанын йанында 



эизляниб, шараг-шараг атырлар. Эетдик ки, бир кома силащлар гойуб гачыблар. 
Грантамйоту да Вязир эютцрцб. Онларын мярмиляринин архаларынъа эедирям, эери 
гайытмаг сющбяти йохдур. Адамын фикриня эялмяз ки, бизимкиляр тутдуьумуз 
мювгеляри гойуб гачыблар. Вязир мяни чаьырды: 

-- Айя, айя… 
Мян она бахмадан маьазанын йанына чюндцм эери мяня щирсля деди: 
-- Айя, йекябаш, сянням дейилям! Сюз мяни мющкям тутду. Дедим: 
Айя мяним адым вар, Сулиддиндир! 
Эцлдц, сонра деди: 
-- Щара гачырсан? Эюрмцрсян ермяниляр атырлар?! Фикир вер, бунлар отуруб 

атыллар. Еля эетмяк олмаз ахы вурарлар сяни! 
Мювгейи гойуб гачанлар тюкцлдцляр мешяашаьы, йоха чыхдылар. 
Щямин йцксяклийин цстцндян Исмайыл ялини мешяйя тяряф узадыб мяня деди: 
-- Эюрцрсян онлары гачырлар, бизимкилярди, онлар ермяни ола билмяз!.. 
Дайандыг, айаг сяси ешитдик. Эюрдцк ки, «Эянъя Баталйону»ндан бир оьландыр. 

Сорушдуг: 
-- Бизим ушаглар щаны?  
Деди:  
-- Йолдадырлар.  
Бир дя эюрдцк ки, Оруъ киши эялир. Ондан да сорушдуг ки, тутдуьумуз мювгеляри 

ермяниляр алды, йохса?..  
Деди: 
-- Щя, ермяниляр о мювгеляри тутду.  
Рящмятлик Вязир деди: 
Чякилин мешяйя. Артыг бурада дайанмаг олмаз.  
Щамы чякилди мешйя.  
Мян ися ня мешядя, ня дя йола идим. – Мешянин бир аддымлыьындайдым. 
Бир няфяр деди ки, мян эелмирям, бизим баталйон йохдур. Дедим:  
-- Я, бизим-сизин баталйон ня демякдир? Биз бирик, ермянийя гаршы бир мцбаризя 

апарырыг. Бурада ъянэавяр кими оьланлар вар. Горхма деди:  
-- Йох, эетмирям. Бу оьланын архасы мяня тяряф иди, Вязирля цзцзяйди. Вязир 

бунун автоматыны алды. Ямрля деди: 
-- Эир мешяйя! Бу вахт автоматдан эцлля ачылды. О йыхылды. Бизимля бирликдя ики-

цч няфяр ермянистанлы вар иди, кюмяйя эялмишдиляр. Бакыда йашайырдылар, Тяртяр 
уьрунда дюйцшцрдцляр. Вязир онлара деди: 

-- Дюнэядя машын вар, буну эютцрцн, чатдырын госпитала. 
Сонра мяня деди: 
Йазыхды, каш юлмяйя, тез чатдыралар!..  
Ня ися… Йухары чыхасы олмадыг. 
Вязир Оруъов мяня тяряф дюнцб деди: 
-- Машын сцря билирсян? Дедим ки, щя. 
Деди:  
-- Отур о «КАМАЗ»-ы арадан чыхарт. Сонра мялум олду ки, Вязир бизи 

кяшфиййата апарыр. Исмайыл да бизимляйийди. Дцшдцк йолун аьына. Бир аз ирялилядик. 
Бирдян Исмайыл деди ки, «Позисийа»да Азярбайъан дилиндя данышырлар. Арамызда 500 
метр мясафя варыйды. Онда эюрдцк ки, «ПК» ишляди. Дедиляр ки бизимкилярди. Таныдым 
ки, Майылын, закирин ишидир, бир оьлу варды Аллащ рящмят елясин, шящид олду, онун да 
сяси эялирди. Мялум олду ки, ермяни щеч бир мювге-зад алмайыб. 12 няфяр Тяртяр 



ушаьы галыб орда. Танк вурулуб, мярми дцшцб. Гачан ушаглар йалнадан дейирмишляр 
ки, мювгеляри ермяниляр алыб, машынлар вурулуб, даьылыб. .. демяйясян щямин нюгтяляр 
биздядир, ушаглар да каваб биширирмишляр.  

Биз ики эцн щямин стратежи мювгедя галдыг. Исмайыл, Вязир Оруъ киши, Яййуб, 
Майыл, Яли, Салещ, Чинэиз, 45-50 няфяр идик. 

Сонра йеня дюйцшчц эялмишди, 80-90 няфяр олмушдуг. Сящяриси «Гарабаь 
шикястяси» охуйа-охуйа Драмбона йелляндик. Муров варды, о да гачгыныйды сящв 
елямирямся, «Гарабаь шикястяси»ни о охуйурду. Рящмятлик Вязир онун адыны 
«Хохол» гоймушду. Шямил вар иди, о да шящид олду. Ъямилли, Борсунлу кяндляриндян 
дя ушаглар варды. Щамы Тяртярли иди. Йалныз Исмайылла Бакыда йашайан 
ермянистанлылар узаг йерлярдян идиляр. Амма онлар еля вурушурдулар ки,щеч 
Тяртярлиляр о щцнярля, о ъясарятля дюйцшя билмирдиляр.  

Драныбон кяндинин ичиня эирдик. Мювгейи тутдуг. Ермяни силащлары иля бизим 
арамыз 400-500 метр оларды. Онларла гаршы-гаршыйа олан бир йцксякликдяйдик. Биз 3 
эцн бу мювге иля олдуг. 

Августун 25-26-сы иди. Кяндя су эятирмяк цчцн эетмяк лазым иди. Эяряк ялля 
дашыйайдыг, машын эедя билмязди ермяниляр эюрярдиляр. Ушаглар сусуз иди, цст башлары 
Кирин ичиндя  батырды. Онлар йуйунмалыйдылар. Ня ися, бу арада «Тяртяр-2» дейилян 
рота варды, онлардан бизя 30 няфяр кюмяйя эялди. 

Аптек Ялинин оьлу Рафиг Мяммядовда онларын ичиндя иди. Йахшы дюйцшян 
оьланйыды, рабитячийди. О бойда баталйонда бир дяняйди! Вязиря дейирдим ки, чалыш 
ону аддат бизим дястяйя. Бизя беля йахшы оьланлар щава-су кими лазымды… 

Ня ися.. 
Бунлар бир эеъя галдылар. Онлары «Тяртяр-2» бизи ися «Тяртяр-1» чаьырырдылар.  
Еля билин ки, даьды, йаны-йана. Бу Даьла о даьын арасы 100 метрди. Биз бу 

зирвядяйик, онлар о бири зирвядя. Чаьырырдыг, эялиб биздян сигарет, ярзаг апарырлар. 
Ахшам тяряфи иди. Ратсийа иля онлары чаьырдым, мяня ъаваб вермядиляр. Вязиря дедим:  

-- Онлар  ъаваб вермирляр, бялкя эедибляр?  
-- Ола билмяз!  
Вязир юзцйля 2 няфяр эютцрцб кечди о тяряфя. Бир аздан мяня зянэ  еляди ки, 8 

няфяр дя эютцр, эял. Биздян хябярсиз чыхыб эедибляр. 
Биз щямин йцксяклийя ялавя гцввя гойдуг. Онлар сящяр эялярляр «Турбаза»йа. 

Бурда 703 сайлы щярби щиссянин гярарэащы йарадылмышды. Сярдар Щямидов онларла 
гаршылашар. Башларына ня ойун ачарса, Аллащ билир. Онлары биабыр еляйяр. Дейяр ки, 
гайыдын дцз Вязирин йанына. Гой о юзц мянля ялагя йарадыб десин ки, онлар 
бурададырлар. Хошамтяряфи ратсийалар чаьырдылар бизи, ъаваб вердик. Щцмбят адлы бир 
оьлан иди, танкчыларын командирийди. Деди ки, «Тяртяр-2» эялир, бяс гябул едир.  

Дедим ки, эялсинляр. 
Бир аз кечди ратсийада бир дя чаьырдылар вязир дя о тяряфдян буну ешитди. Мяня 

тяряф деди: 
-- «Восток-52», молъат!  
Мян дедим:  
«Тяртяр-2» эялир, бялядчи истяйир. 
Вязир ясябляшди: 
-- «Тяртяр-2» бизя лазым дейил! Онлар бялядчийля эедибляр ки, бялядчи иля дя эери 

гайыдалар?! Щям дя ки, юзляри йолу гяшянэ таныйырлар. Цмумиййятля, онлар бизя лазым 
дейилляр! 

Бир аз кечди бир дя зянэ елядиляр. Мян йеня вязиря дедим: 



-- Эялмяк истяйирлярся гой эялсинляр. 
Вязир деди ки, онлар эялирлярся, бу ушаглар бурда бир щяфтядир ки, йуйунмурлар, 

«замен» олаъаг. 
Онлар разылашдылар вя эялдиляр. Биз дя щямин ушаглары «нозисийа»да ня тящяр 

лазымды йерляшдирдик вя орадан эеъя чыхдыг. 2 километр пийада эялдик. Сонра «ЗИЛ» 
машыныйла «Турбаза» дейилян гярарэаща чатдыг. Орада бизи бир аз лянэитдиляр. 
«Турбаза»да Щцмбятин танкситларыйды. Дящшятли щадисяляр олмушду. Бурада 
Танкчыны вурмушдулар, йараланмышды. Кюмяйя эялян «Тяъили йардым» машыныны да 
вурмушдулар. Танкчылар йанмышды. Дедиляр ки, Вязирин Халасы оьлу да йаныб. 
Онлардан хащиш елядим ки, айя, буну Вязиря демяйин.  

Индии машынла эялирик, Касабет йцксяклийиндя машынын ишыьында эюрдцк ки, кимся 
ял еляйир.  

Вязир деди:  
-- Щцмбят ня эязир бурада?  
 
О халасы оьлуну дейирди. 
Сорушдум: 
-- Щцмбятдир. О деди ки, щя. Йахынлашыб машыны сахладыг. Бахдыг ки, айры-айры ики 

пататкайа бцкцлмцш няся вар. Мян Щцмбяти эюрямямищдим, сясини ешитмишдим. 
Арамыз бир метр-зад оларды. Сорушдуг ки, онлар нядир еля? Дедиляр ки, танкчылардыр, 
йаныблар. Аьдярядя дцрцстдцк онлары, Аьдама апарыласы идиляр. 

Исмайыл бизимляйди. Эялди Тяртяря эеъя саат 2 оарды. Сярдар Щямидов хащиш еляди 
ки, сящяр гайыдын дюйцшя. Деди:  

Кимин ня проблеми варса десин щялл еляйим.  
Щеч Ким щеч ня демяди. Бир няфяр оьлан Яксипара кяндиндян «Уста Мамед»ин 

оьлу Елчин—деди ки, атам операсийа олунур, хястя баъым вар.. 
Сярдар Щямидов она деди ки, эялярсян, сяни йола саларам.  
Сонра машынлара эюстяриш Верди ки, бу ясэярляри евляриня апарын.  
Мян Драмбомдан эялдийимиз «ЗИЛ» машынла Сящлабад кяндинин йол айрыъында 

эялдим. Щяддиндян чох йорьун вя йухусуз идим. Щяйятимизя чатанда евя эирмяйя 
беля эцъцм галмамышды. Еля чюлдя, диванын цстцндя  йыхылыб йатдым. 

Сящяр-сящяр эюрдцм аннам дейир: 
-- Айя, бу эядя эюрцн щарда эялиб йатыб?! Анамэил сящяр тездян дуруб малы 

ачанда мяни эюрцбляр. Щеч дойунъу йата билмядим. Диванын цстцндян зорла 
дурдум. Еля дя чыхдым  йола эюрцм машын варса саллашым эедим. Бизимля бирликдя 
вурушанларын щамысы кюнцллцляриди. Исмайыл да Тцркийядян кюнцллц эялмишди. Кяндин 
ичиндя бир арвад чыхды гаршыма. Деди ки, ай бала, сян аллащ, эцлля атма, ушаг горхур. 

Дедим. Ай хала, кимляр бу кяндин ичиндя эцлля атырларса, онлар дюйцшдя 
олмайан ушагларды. Эюрцрсян, силащ да йцкдцр мяня, зорла апарырам. Эеъя эялмишик, 
сящяр дя эедирик. Мян бурада эцлля-зад атан дейилям. 

Эялдим шящяря. Бурда мяня чатдырдылар ки, Вязир дейиб Няъмядин Садыхов 
комбирг бизя 3 эцн истиращят Верди, динъялин. Эялдим ки, рящмятлик Вязир ялиндя 
снайпер, дайаныб бизи эюзляйир.  

Бурада Исмайыл деди ки, мян Минэячевиря эедирям, ахы, 3 эцн истиращят верибляр.  
Сящяриси эцн бир дя чыхдым шящяря. Эюрдцм ки, рящмятлик Вязир йеня  снайпер 

ялиндя бурадады. 
Дедим:  
-- Бяс сян нийя эедиб динъялмирсян?  



Дилхор щалда деди: 
-- Бяс «Тяртяр-2» Баталйону «нозисийа»ны вериб, 5 мейид галыб.  
Исэяндяр Щямидов о яряфялярдя эялмишди Тяртяря . биз нозисийаны алмалы 

мейидляри мцтляг орадан чыхартмалыйдыг. 1992- ъи илин август айында бурада йыьылдыг 
машина, эетдик. Илщам Яййуб, Щафиз, ондан сонра Майыл, йох Майыл йараланмышды, 
Яляддин, салещ, Гайытдыг ора. Индии биз щямин «позисийа»ны алмалыйыг ки, мейидляри 
эютцря Биляк. Ермянинин айаьынын алтындан мейид эютцрмяк еля-беля иш дейилди. Эяряк 
онлары юлдцрясян ки, сонра мейидляри эютцрясян.  

18 няфяр саьдан, 18 няфяр солдан ирялилямяйябашладыг. Исмайыл да бизимляйди, 
исмайыл сол тяряфдян, 10 няфяр дя ортадан эедирди. Яли киши дя бизя гошулмушду. 
Тяртярдя ня гядяр елядик, деди ки, йох ей, мян дя эедяъяйям. Оьлу Рафигя эюря 
эедирди. О да шящид олмушду. Байаг дедим ки, Рафиг чох эюзял оьлан иди.  

Эетдик щямин йцксяклийя 1000 метр галмыш эюрдцк ки, сяс-кцй йохдур. Исмайыла 
дедим.  

-- Бирдян гаршылашма олар  
Исмайыл деди:  
-- Вязири хябярдар етмяк лазымдыр ки, онлар йцксякликдядир биз ашаьыда, итки веря 

билярик 
Вязиййяти Вязиря  данышдыг вя мяслящят истядик. Деди ки, ня тящяр эюрцрсцнцз, еля 

дя щярякят един. 
Исмайыл ушаглары аьаъларын архаларына даьытды ки, ком дурмайаг. Сонра 

Исмайылын эюстяришийля Атяш ачдыг, эюрдцк ки, ермяни кющня «поезисийасы»ндан бизя 
чыхыб верир. 

Ня ися, Мейидляр галдыглары ачыглыг  йердян эютцрцлдц. Вязир бизя деди ки, орда 
бир дяня патрон, бир дяня из гоймадан щяр шейи эютцрцб чякилирсиниз щямин йола, 
Барларда Ермяни йохуйду. Сонра мялум олду ки, бурада галан ушаглара цч бир, беш 
бир щяря бир бящаня иля, бязиляри мярми эятирмяк Ады иля бязиляри чюряк Ады иля чыхыб 
эедибляр. Мювгедя ушаг аз галыб. Ермяниляр дя галанларыны эцлляборана тутуб, 4 
няфяр йараланыб, беш няфярин ися «Эянъя Баталйону»ндан йакрал галмышды. 

Биз эедяндя бир сяс эялмишди. Дедиляр ки, гайыданда ахтарарыг ону. Мейидляри 
орадан там чыхарандан сонра. 

 
Вязир бизи чаьырыб тякрарян деди ки, бир дяня патрон, силащ гоймайын, щамысыны 

йыьын, чякилин эери. 
Фикирляшдик ки, бу бизи нийя 1 километр эери чаьырыр? Мейидляри эютцрцб гайытдыг 

эери. 
Гарабала варды башга райондан иди, щятта 1-2 дяфя ачыг йерля ону сигарет, чюряк, 

йемяк эятирмяйя эюндярмишдиляр. Мян Тяртяр ушагларындан сорушдум ки, сиз бу 
ушаьы нийя эюндярирсиниз? Нийя юзцнцз эялмирсиниз? Хасай кишинин оьлу Едбарист деди 
ки, валлащ, юзц кюнцллц эедир. Ня ися, отурдуг, Исмайыл Вязир, мян, бир дя 
Гарадаьлыдан Ящяд варды, рота командирийди, о.  

Бизим 12 ушаг щяля Драмбомдан чыхмамышды. Онларын щяр бири цчцн 30 мин 
манат пул эялмишди. Щямин ушаглара, ичи Исмайыл гарышыг пул пайланды, ону Сярдар 
Щямидовла эюндярмишди. Исэяндяр Щямидовла да щярдян беля мцкафатлар 
эюндярирди. Биз Вязир дедийи йеря эери гайытдыг. Ог деди ки, сентйабрын 1-и биз 
кечмялийик ермянинин архасынъа. Ермяни еля баша дцшмялиди ки, биз ордан чякилмишик 
эери, щеч Ким йохдур, сакитчилик олмалыды. Дястямиз бир эцн галды орда. Щямин эцн 
эялиб мцкафат кими пул пайладылар. Дювлят дюйцшчцляря щеч бир гиймят вермирди. 



Ушагларын язиййятиня эюря бязян пул пайланырды. Дюйцшчцлярин балалары да йашамалы 
идиляр, ахы! 

Щямин эцнц рящмятлик Вязир мяня деди ки, сян бу эцндян флан «ВЗВОД»ун 
командирисян. Мян ъаваб вердим ки, бу силащла, башымы зорщярляйирям, мяндян 
«ВЗВОД» командири олмаз.  

Деди ки, ушаьы поста дцз, эял бура! 
Ушаьы дцздцм постлара, ян ахырынъы поста ушаг чатмады. Бир ямиоьлум вар, 

Мятляб, икимиз галдыг.  
Дедим:  
--Мятляб, сян бурда ол, мян Вязирин йанына дяйим, эялим. 
Эялдим, эюрдцм ки, бир постда ушаг чохдур, ордакы ушагларын бир нечясини 

ахырынъы поста эюндярдим ки, эедин, эялирям. 
Цмумиййятля, горхаглыьы щисс олунан ушаглар юлцрдцляр. Эцллядян горхмайан 

оьулун юлдцйцнц эюрмядим. Эюрдцм ей, мясялян, Даьыстан кими Вязир, Елман, Яли 
бяй кими эцллядян горхмайан оьланлар варды, еля эцлля дя онлары апарды. Амма 
гялпядян юлянлярин сайы даща чох иди. 

1 сентйабр иди. 5 няфярийдик. Вязир бизи тахыл зямисинин ичийля апарды. Кочагод 
тяряфдян ермянилярин архасына кечмяли идик. Вязир йеня он няфяр бизи сечди, йердя 
галана деди ки, нейлямяк лазымдырса, мян Сизя ратсийа иля дейяъяйям.  

Сонра сечдийи дястянин цзвляриня планы изащ  етди: 
--Биз даща архайа эедяъяйик, биринъиси, танклары тапаъаьыг (онларын техникасы 

даща йахшы ишляйирди). Драмбондан «позисийа» тутдуьумуз яфялярдя ермяни 
техникасындан атылан мярмиляр щядяфя дягиг тушланырды. Биз он няфяр чох чятинликля 
адладыг ермянилярин архаларына.  

Демяли, мешянин ичидир, чюкякликдир. Вязир, Исмайыл, Гоъу, мян, Яййуб, Фяган, 
сонра Мятлябийди. Мятляб архадан деди ки, биз «сеп» эедирик, бир сырайнан. Бу, 
горхулудур. Сонра ялавя етди: 

--Вязир, бурада ермяни вар. 
Саь тяряфимиз 30 метр ачыглыг иди. Бир аз дикдиря галхдыг, бурадан аьаълар 

эюрцндц, мешяйди. Мятляб Вязиря дейяндя ки, бурада ермяни вар, рящмятлик Вязир 
деди: 

--Я, бурада ермяниолмалыды дя, айры ня олмалыдыр?! Отурун ашаьы!  
Дцзц  яввял щяйяъанландым ки, ятрафымызда ермяни вар. Вязир еля дейяндян 

сонра фикирляшдим ки,  дцз дейир дя, бураларда о кюпякушаьы олмасайды биз ня 
эязирдик ки? «Тцрк Исмайыл» эятириб мод салмышды, мяним дя башымда онунку кими 
«бретка» варды, айпаралы. Бири дя Исмайылын башында иди. Исмайыла зарафатла дейирдим 
ки, бу айпара узагдан парылдайыр, бизи вурдураъаг! Дейирди: «Тярсиня гой».  

Щя, Вязир деди отурун, юзц эетди, ики дягигяйя гайытды.  
Деди: 
--Сяс елямяйин, танк бурдадыр. 
Байаг дедийим о 7-8 метр ачыглыгдан, сонракы мешялик демя чюкяклик имиш. 

Вязир гаранататаны гойду чийниня. Ушаглара бир дя деди ки, отурун, архада да 
ермяни вар. 

Биз даща да щяйяъанландыг. Бир кол да йохдур ки, эирясян далына. Кцряйимиз 
ачыг иди. От щардаса диздянийди. Эцнорта саат 2 оларды. Мян щямин эцнц 2 гумбара 
да эютцрмцшдцм, щеч вахт эютцрмяздим, патрону чох эютцрцрдцм, гумбара йох. 
«Веш-мешоьум»чох олурду. Бир дя ки, йеря узананда гумбара мане олурду она 
эюря эютцрмцрдцм. Горхуб елямирдик, «Вязир кими, Исмайыл кими оьланларымыз 



варыйды, ня веъимизя иди? Ермяни бизя нейляйя билярди ки?! Беля фикирляширдим Вязир 
гранататаны чийниня галдыранда мян дя гумбараны чыхартдым. Вязир атды. Мян дя 
гумбараны щазырламышдым ки, атам. Вязирин гранататанынын дальасы йеримдя мяни 
фырлатды. Папаьы чыхардыб гоймушдум йеря ки, онун парылйдайан айпарасыны эюрярляр. 
Мян бурулдум, гумбараны атдым, шарылты сяси эялди. Башлады танк йанмаьа. Бир 
ермяни гышгырды, сонра сюйцш сюйдц. Мян дя гышгырдым:  

--Я, о ня дейир?! 
Вязир деди ки, ат, гадан алым! Дизими йеря гоймушдум, автомат ялимдяйди. 

Дурдум айаьа вя башладым атмаьа. Вязир танкы сюндцрмяйя башлады. Мейид-зад 
йох иди. Демя Мятляб эюрдцйц ермяни бизя бахырмыш. Танкы сюндцрдцк. Ермяни 
архадан фяьан еляйирди.биз орадан 200 метр аралашдыг. Гранататан 600 метрапарыр. 
Башладыг патрон долдурмаьа. Онларда бир Камо варды, о да онларын гочаг оьланы 
иди. О Камо рус дилинд йазмышды ки, «Мян тяк ъанавар сизин щамынызы йейяъяйям». 

Мян индии ата-ата чаьырырдым: 
--Камо!!! 
Ермяниъя сюйцш сюйцрдцм, дейирдим:  
--Камо, кюпякоьлу, тез эял, эял эюряк щардасан?! Сонра бир гайайа сюйкяндим, 

йекя дашыйды. Гачан «дыьа»Лара ара-сыра эцлля атырыг, йеня ики гумбарам варды, 
гоймушдум йеря ки, ермяни эялся атым. Щяр шей юз гайдасында иди. Маьазинляри дя 
долдурдум.  

Бирдян йадыма дцшдц ки, папаьым галыб. Мятлябя дедим:  
--Я, мяним папаьым галыб орда.  
Тягрибян 20 метр эялмишдим. 
Мятляб дя деди ки, папаг вахты дюйцл, отур ашаьы. Исмайыл да деди ки, ядя, 

дурма!  
Дедим:  
--Я, киши папаьыны гойуб эетмяз. 
О эцлдц. Фикирляшдим ки, сюз аьзымдан чыхды, ону йериня йетирмялийям. Яйиля-

яйиля папаьын далынъа эетдим. Щямин йеря чатыб, ону эютцрдцм, эятирдим 
гойдумбашыма. «Бретка» башда бир аз яйри дурур ахы. Щям ону дцзялдирям, щям дя 
цзц о йана бахырам, автомат ялимдяди. Бирдян щай ейляйиб ермяни чыхды. Тятийи 
чякдим, тулланды, гумбараны атдым ки, щеч олмаса гялпяси тута буну. О байаг 
дедийим Камо иди. Онун юлдцсц-галдысы блинмяди. Вязир деди ки, няди, няолуб? 
Дедим ки, беля-беля.  

Гарадаьлы кяндиндян Ящяд варды.  
--Ящяд, истигамятини дцз эютцр, ушаглара да де, эялин бура. «Позисийа»дакы 

ермяниляри бунлар гырмышдылар. Эялиб бизим йанымыза чатанда Вязир онлара деди: 
--Мян цстдян Сизи горуйаъаьам. Сиз енин о йолу кясин. Ордан цзцашаьы 

эютцрцлдцк. 100 метр гачмышдыг ки, бир мярми эялди дцшдц бизим архамыза. Чыьырты 
ешитдик: 

--Кюмяк, кюмяк!!! Эери гайыда билярдик ки?!. Ушаг аз иди, чоху да архадайды. 
Дяряни еняня кими дедик ки, бизи гыраъаглар. Ири колларын цстцндян щоппана-щоппана 
еля гачырдыг ки, ня билим чемпионлар бялкя дя беля щоппана билмяздиляр. Дяряни 
ендик, дюшя йыьыланда, дедим ки, ушаглар та бизя юлцм йохдур. Сорушдулар ки, нийя? 
Дедим: 

--Ермяни кянддя йохду, олсайды, бизи дюйцшдя гырарды. Чыхдыг бир Евин бюйрцня, 
балаъа бир евийди, йахшы баь-баьаты варды. Исмайыл да бизнянди. Эавалы аьаълары 



бардан бурнун йеря гоймушду. Аллаща Анд олсун, ушаглар евя эириб «сок» 
чыхартдылар вя башладылар ичмяйя. Она кими Вязир эялди, олдуг 20 няфяр. Вязир деди: 

-- Йаман пис иш олду!  
Исмайыл щяйаъанла сорушду:  
-- Ня олуб?!  
-- Бизим кянддян Щафиз адлы бир оьлан варды, ону анасы мяня тапшырмышды, бяс о 

да шящид олду. Мярмидян 3 мейдимиз галыб орада. Йараланан чох олуб. Онлары 
апардылар, мейидляри апара билмядиляр. Гайыдаг, мейидляри эютцряк. Эери гайыдасы 
олдуг, гябиристанлыьын ичиля кянддя щеч кяс йох иди, лакин йахынлыгда ермянилярин сяси 
эялирди, бири-бириня чаьырырдылар, амма ъаваб вермирдиляр ки, атарлар.  

Орадан гайытдыг Гасамердляр Чылдыран йолунун айрыъы вар, ора чатмышдыг ки, 
эюрдцк мешядян тцстц галхыр. Вязир деди ки, ики няфяр гябиристанлыьа тяряф эетсин. 
Дедим ки, Вязир, мешядян тцстц галхыр Вязир бизи ики дястяйя бюлдц,  10 няфяр беля, 10 
няфяр беля щярякят елядик. Эетдик ки, ермяниляр о биринъи вурудмуш танкы ишя салыблар, 
сяси эялир. Бу бяс ермянилярин архасындан эялирди. 

Вязир сорушду: 
-- Эюрясян бу няйди? Исмайыл деди: ола билярми бунлар Эоранбой ушаглары олсун? 

Вязир деди ки, онлар бу тезликдя эяля билмязляр. Ермяни танкы олаъаг.  
Демяли, танк эялир, йеримизи бяркитмишик. Щара эялир, ня тящяр эялир, эюрмцрцк, 

анъаг сясиндян билирик ки, аз галыб чатса йанымыза. Демяйясян биз биринъи танкы 
яввялъядян эюмямяишик, эедиб архада 2-ъи танкы вурмушуг. 

Мяктябля йан-йанайам, танк эялди, бурулду цстцмцзя. Эюзляйирям, 
тяяъъцблянирям ки, Вязир нийя вурмур? Еля бу анда Вязир гумбараатаны ишя салды. 
Танк йериндя йатды. 2-ъи танкы ишя салдылар. Вязир бу танкы да вурду, танк дайанды. 
Гулдурлар танкын ичиндян тюкцлмяйя башладылар. Биз дя онлары дянлямяйя башладыг.  
Инди тцстц эялян истигамятдя эедирик. Чатыб эюрдцк  ермяниляр юзляринин «БМП» 2»-
сини йандырыблар ки, бизя галмасын, гачыблар. Бцтцн ярзагларын щяр шейлярини 
йандырмышдылар. Эялдим щямин о цч мейидин йанына. Эюрдцк ки, Щафизля Сары кишинин 
оьлу Яршаддыр. (онларын икиси дя чох пис парчаланмышдылар) биринин айаьы будар йох 
иди, еля бил гясдян кясилиб атылмышды башынын цстцня. Бир мейидин ися башындан ган 
чыхыб, додагларында гурумушду. Киши, бунун цряйи ишляся, ня тящярсян? О, юлмямишди. 
Бунлары эютцрдцк. О анда чякилиш апарылырды. Бялкя дя щямин лентляр индии дурар. 
Исмайыл мейидлярин вязиййятини эюряндя дюзмяйиб ермянилярин цнванларына аьыр сюйцш 
сюйдц. Щялак оланларын ъясядлярини эятирди Драмбон кяндинин ичиндя вердик 
машынлара, гайытдыг дала. 

Мешя йолудур, дяря, тяпя.. Тяпяни галхдыг, бахдыг ки, сакитликдир. Гайыданда 3 
няфяр идик, эюрдцк ки, 60-70 няфяр мешядя отуруб йейиб ичир. Сорушдуг: 

-- Я, гараш щансы баталйонсунуз? Дедиляр ки, «Эоранбой Баталйону»ндан. 
Дедик ки, а киши, 20-30 няфяр адам галыб, иряли эетмяк лазымдыр. Онлар да дедиляр 

ки, иряли эетмийин, архадан сизя эцлля атарлар. Йанымдакылар Яляддинля Сейдимлидян 
бир оьлан варды, ойду. 

Эоранбойлулара дедим: 
Щеч олмаса бир тяряфя чякилин, мювгейинизи мющкямляндирин, бура ачыглыгдыр, 

мярми дцшся, щамыныз юляъяксиниз. 
Мяни ешитмядиляр. Онлардан араландым. Дедиляр ки, чюряк йе. –саь олун!  
Ня ися, чякилдим сола. Еля бил мяня дедиляр ки, кеч аьаъын архасына. Мян аьаъын 

архасына кечдим. Онда эюрдцм ки, мярми алдылар. Еля баша дцшдцм ки, бунлар атды. 



Аллаща Анд олсун эюрдцм ки мярми партлайанда бунлар ня тящяр даьылды! Бири еля 
йердя галмышды, сол гылчасы эюйдяйди. Бу вязиййятдя о гышгырды: 

-- Йаша, Азярбайъан, йаша! 
Йцйцрдцм она тяряф айаг диздян ашаьы йох иди, сцмцк чюля чыхмышды. Резинля 

будуну баьлайа билмядим, дизиндян баьладым, жгут гызылды, бир-тящяр сыхдым. О бири 
йолдашлары гачырдылар. Чыьырыб-баьырыб, дюрд няфярини эери гайтардым. Онлара дедим:  

-- Щара гачырсыныз? Ахы, икини мярми дя дцшя биляр! Демяли дюрд няфяр онлар, бир 
няфяр мян беш дя йаралы ендик ашаьы, кяндя чатанда хябяр вердиляр ки, Вязир 
йараланыб, амма «Тяъили  йардым» эетмяк истямир. Мющкям ясябиляшдим, дедим: 

--Я, ня данышырсыныз? Неъя эетмяк истямир. Щаны о «Тяъили йардым?» 
Дедиляр: 
--Евин архасындадыр. 
Эетдим ки, «Тяъили йардым»ын сцрцъцсц отуруб, щяким дя бюйрцндя. 
Дедим: 
--Нийя эетмирсиниз?! 
Дедиляр ки, йол миналыдыр. Бунларын цстцня йеридим: 
--Дцшцн ашаьы, юзцм эедяъяйям! 
Эюрдцм ки, йох, бунлар йерляриндян тярпянмир, силащ чякдим: 
--Дцшцн машындан!—дейя гышгырдым. Мина-зад йохдур. Варса да ъящяннямя 

олсун! 
Отурдум машина вя сцрдцм. Эюрдцм ки, дюшля бир няфяр эялир, бахдым ки, 

Мятлябдир. «тяъили йардым» цчцн эялир. Аллаща анд олсун, о эяляндя ня 
вязиййятдяйдимся, фикирляширдим ки, ермяни мяни бу вязиййятдя эюрся, бялкя дя 
атмазды. Мян дя ермянини мяним щалымда эюрсяйдим, атмаздым. 

«Тяъили йардым»ы неъя сцрдцйцмц щисс етмирдим. Эялдим ки, Пасагаменля  
Чылдыранын айрыъында Вязири узадыблар йеря. О, архасы гатдадыр. 

Вязирин айаьы сарыглы иди, юзц сарымышды. Щафиз дя бурадайды, рянэи гачмышды. 
Защид адлы бир оьлан да бурадайды.ондан сорушдум ки, сян щара эедирсян? 

О, Вязиря ня демишдися, Вязир мяня деди:  
--Сулиддин, гой мяннян эетсин. 
Галхдыг Чылдыран йцксяклийиня, будундан йараланмышды, эцлля бир тяряфдян дяйиб 

о бири тяряфдян чыхмышды,  артерийа дамарыны гырмышды, она эюря Ганы ахырды, кясмяк 
билмирди. Сящв елямирямся, Исмайылла эетди Вязир. Исмайыл деди ки, Вязири тяк йола 
салмаг олмаз.  

Эеъя галдыг йцксякликдя.  
Сентйабрын 3-ндя Исмайылы «Тяртяр Баталйону»на командир тяйин елямишдиляр. 

Исмайыл эялди. Бизим ичимиздя дя сарсаг адамлар варды. Онларын эюзц Исмайылы 
эютцрмцрдц. Чцнки, Исмайыл  щяр бир ямялиййатда еля гящряманлыглар эюстярирди ки,  
буну щяр дюйцшчц баъармырды. Иэидлийи она гыса заман кясийиндя йцксяк ад-сан 
газандырмышды. Щяр йердя Вязирля онун гочаглыьындан данышырдылар. Буну 
эюзцэютцрмяйянляр бизим ичяримиздя дя варды (Адларыны юзцм гясдян чякмирям ки,  
онлардан юляни дя вар, саь галаны да. Вахт эяляр, адларыны дейярям). Онлардан бири 
щятта мяним йанымда деди: «Бизим юзцмцзя ня олуб ки, бир тцрк эялиб башымызын 
цстцндя командирлик етсин?». Исмайыл да буну ешитди. Мян щямин ушаьын ъавабыны 
версям дя, артыг эеъ иди, Исмайылын цряйи сынмышды. Щалбуки онун Тяртяр районунун 
ермяни гулдурларынын горунмасында чох язиййятляри олмушду. Ермянилярин ганыны 
исирди. Онун Ады дцшмянлярин ичиндя дя мяшщурлашмышды. Тяртяр онун цчцн чох 
доьмайды. О, дейирди ки, мян Тяртярлийям, о, Тяртярля вя тяртярлилярля мян дя еля 



билирдим ки, Исмайыл тяртярлидир, мяним гардашымдыр. Щягигятян дя еля цряк йейясиди. 
Онун гящряманлыьыны бизимкиляри чоху едя билмязди, йяни бурдан басыб эедиб 
Тцркийядя мцщарибяйя атылмазды. Эюр онда ня гядяр вятянпярвярлик, ня гядяр гейрят 
вар ки, о Игдырдан эялиб Тяртярдя дюйцшцрдц. Щалбу ки, юзцмцзцнкцлярин чоху гачыб 
эизлянирди ки, дюйцшя эетмясин.  

Демяли, онун эедиши щеч биримизя ляззят елямяди, дедим ки, каш Тяртярин 
мцдафиясиня эялянядя йанында ики няфяр дя варды, онлар 1-2 эцндян сонра йоха 
чыхдылар. Эетдиляр, амма Исмайыл Чардахлы дюйцшцндя аьыр йараландыса да, эетмяди, 
кцряйини башыны гялпяляр дешик-дешик елямишди. 

 Исмайыл ахыра кими бизля эетди дюйцшдц, юзц дя мцщарибянин ян гызьын 
вахтларында. Левонародан Чылдырана кими 30 еилометря гядяр иряли эетдик, ермяниляри 
дармадаьын елядик. Вязир рящмятя эедяндян сонра Исмайыл йеня галды, щеч йана 
эетмяди йеня дюйцш мусиги мяктяби дейилди ки ону ора  мцдцр гойалар. Бурда юлцм 
итим варды, ермянилярля мцщарибя вардыр.Исмайыл кяфянини эейиб эялмишди ки, дюйцшсцн, 
лазым эялярся бу йолда юлсцн. О, командир оланда ня оласыйды ки?  Командир щямишя     
ирялидя эедир, Исмайыл да ирялидя  эедирди. Эцлля дяйсяйди биринъи она дяйясийди. 
Атсайдылар Исмайылы биринъи атаъагдылар. Исмайыл пул газанмаьа эялмямишди ща. Она 
эюря дя Исмайыл инъимишди. Фикирляшди ки, бирдян урватсыз юляр—архадан вурарлар ону. 
 

 
Məmmədov Pənah Ağamalı oğlu 
 
1961-ci il mart ayının 13-də Tərtər rayonunun Balakəngərli 
kəndində anadan olub. 
Cəmilli kənd orta məktəbini bitirib. 
1977-1982-ci illərdə Azərbaycan Poltexnik İnstitutunda 
oxuyaraq ali təhsul alıb. 
1982-ci ildən 1984-cü ilədək Sovet Ordusu  sıralarında 
Belarusiyanın Bres şəhərində baş leytenant rütbəsində hərbi 
xidmətdə olub. 

1991-ci il dekabr ayının 13=dən Azərbaycan Respublikası medafiə nazirininəmrilə 
“Tərtər” Özünümüdafiə Batalyonuna qərargah rəisi təyin edilib. 
1994-cü il may ayının 12-nə (“Atəşkəs”ə) kimi müharibədə iştirak edib. 
3 dəfə yaralanıb. 
İsmayıl Tuncla döyüş yoldaşı olub. 
Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır. 
Üç övladı var– Pünhanə, Dilsuz və Pərviz. 
 
1961-ci il mart ayının 13-də Tərtər rayonunun Balakəngərli kəndində anadan olub.  
Cəmilli kənd orta məktəbini bitirib.  
1977-1982-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda oxuyaraq ali təhsil alıb.  
1982-ci ildən 1984-cü ilədək Sovet Ordusu sıralarında Belarusiyanın Brest şəhərində baş 
leytenant rütbəsində hərbi xidmətdə olub.  
1991-ci il dekabr ayının 13-dən Azərbaycan Müdafiə Nazirinin əmrilə «Tərtər» 
Özünümüdafiə Batalyonuna qərargah rəisi təyin edilib.  
1994-cü il may ayının 12-nə («Atəşkəs»ə)kimi müharibədə iştirak edib.  
3 dəfə yaralanıb. 



İsmayıl Tuncla döyüş yoldaşı olub.  
Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır. 
Üç övladı var—Pünhanə, Dilsuz və Pərviz. 
Mən tərtərliyəm. 
«Tərtər» Özünümüdafiə Batalyonunun yaranmasında iştirak etmişəm. Boris Zöhrabov 
hərbi komissar olan dövrdə Milli Qəhrəmanımız Elman Hüseynov batalyonu yaradarkən 
1991-ci il dekabrın 13-də qərargah rəisi təyin olunmuşam.  
Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə birbaşa iştirak etmişəm.  
Rəhbərlik etdiyimiz «Tərtər» Batalyonunun Ağdərəninin alınmasında xüsusi xidmətləri 
olub. Bu da rəhmətlik Elman müəllimin, Vəzir Orucovun hər ikisi Milli Qəhraman adına 
layiq görülüb, və digər igid oğlanların  hesabına baş verib.  
1994-cü ilin may ayının 12-nə kimi-atəşkəs dövrünə qədər 703 saylı hərbi hissədə 
xidmət eləmişəm. Və ehtiyat «vzvod»unun komandiri, sonra da hərbi komissar təyin 
olunmuşam. Xidmət elədiyim dövrdə döyüş əməliyyatlarında üç dəfə yaralanmışam.  
İsmayılla 1992-ci il, səhv eləmirəmsə, avqust ayının 3-ü, ya 4-ü Levonarxda tanış 
olmuşam. Mən yaralı idim. «Cem», bir də İsmayıl Tunc müraciət ediblər ki, bizi 
İsgəndər Həmidov göndərib., batalyona qəbul olunmaq istəyirik. Mən onların 
müraciətlərini dinlədim, əvvəl sınaq müddətində yoxladı, sonra qəbul elədik batalyona. 
Onda mən onlardan soruşdum ki, indiyə kimi hansı döyüşlərdə iştirak eləmisiniz? 
Gördüm ki, vətənpərvər insanlardır. «Cem» dedi ki, mən terrorizmə qarşı mübarizədə 
Türkiyə jandarmasının tərkibində iştirak etmişəm, bütün silahlardan da atmağı 
bacarıram.  
İsmayıldan da soruşdum ki, sən hansı döyüşlərdə iştirak etmisən? O dedi ki, bütün 
döyüşlərdə. Mən konkret müəyyənləşdirmək istəyirdim ki, Qarabağ döyüşlərində iştirak 
eləyib, yoxsa yox? O dedi ki, mən Bakı şəhərində müstəqilliyimizi, azadlığımız uğrunda 
gedən döyüşlərin iştirakçısıyam.  
1992-ci ilin əvvəllərində dövlətçiliyimizə qarşı törədilən sui-qəsdin qarşısının 
alınmasında, Ali sovetin azad ounmasında iştirak edib.  
Silahlardan istifadə etməyi, döyüş texnikasını bildiyi üçün İsmayılı da batalyona qəbul 
elədik. O, təxminən sentyabrın 4-5-nə kimi bizim batalyonda döyüşdü. O dövrdə Ağdərə 
uğrunda çox qızğın döyüş əməliyyatları gedirdi. İsmayıl döyüşə əsas Levonarx 
Akopkamari istiqamətində başlamışdı. Sonralar da bir neçə döyüşlərdə fəal iştirak edib.  
Bizim Milli Qəhrəmanımız Vəzir Orucovun qrupunda kəşfiyyatlara gedib, döyüşlər 
keçirib. O döyüşlərdə birbaşa düşmənin arxasına keçərək fikri yayındırır, əsas diqqəti 
özlərinə cəlb edirdilər. Bizim qoşunlar da hücum edib, həmin ərazini alırdılar. Həmin 
dövrdə Akopkamaridə biz düşmənin 3 texnikasını götürmüşdük. İsmayıl da bu hücumda 
iştirak etmişdi. Sonrakı dövrlərdə İsmayıl Sərsəng Su Anbarı istiqamətində gedən 
döyüşlərin də fəal iştirakçısı oldu.  
«Cem» batalyondan tez getdi. İsmayıl isə vətənpərvər bir oğlan kimi bizimlə olduğu 
müddətdə özünü yaxşı döyüşçü tək təsdiq etdi. Bilirsiniz, Türkiyədən gəib Azərbaycanın 
torpaqları uğrunda lap bir gün də olsa vuruşmağın özü həmin adamın necə bir qeyrətli 
oğul olduğunu göstərir. 
Mən İsmayılı belə bir vətənpərvər və qeyrətli oğlan kimi tanımışam. Bir var belə oğul 
olsa, bir də var… 
Bir dəfə, təxminən 1995-ci ilin,  ya da 1996-cı iln may ayında Şakir Şıxəliyev adında 
Bərdədə bir müstəntiq sual Verdi ki, Hüsənlidən Cəfərov Əliyar Bəhlul oğlu vardı, o 
fərari idimi?  



175 saylı hərbi hissə vardı, Güzdəkdə yerləşirdi. O həmin hərbi hissəni qoyub, Tərtərə 
müharibəyə gəlmişdi, mən də bizim batalyona qəbul eləmişdim. Sonrakı dövrdə dedilər 
ki, bu niyə ordan qaçıb? Fəraridir, tutub aparıb salıblar içəri. Halbuki o burda çox 
ciyərnən döyüşürdü.  
Müstəntiq dedi ki, bu Şakir Şıxəliyev niyə qaçıb? Mən də dedim ki, bu uşaq qəhrəman 
oğlandır, müharibədə iştirak edib. 7 nəfər göndərmişəm kəşfiyyata, onun 6-sı qalıb orda, 
şəhid olublar, yalnız bu yaralı çıxıb, gəlib, gözlədiyimiz yerdə qarşılamışıq, lazımi 
məlumatlar gətirib. Əlyar öz vətəninə layiqincə  xidmət edib. Bunu tutmaq olmaz, axı! 
Özü də bu Tərtəri müdafiə eləyən oğlanlardan biri olub.  
Müstəntiq mənə sual verdi ki, buna niyə silah verirdin? Fərari idi. 
Mən də cavab verdim ki, o dövrdə ermənidən başqa hansı millət Tərtərin müdafiəsilə 
bağlı mənə müraciət eliəsi idi, ona silah verərdim ki,  Vətəni qorusun,  bu da Vətəni 
qoruyanlardaqn biridir. Həmin müstəntiq həyasızcasına dedi: 
-- Səkkiz rayon gedibdi, cəhənnəmə ki!  
Tərtər getsə nə olasıydı?!  
Belə deyən də Bərdədə Qarabağ  Qarnizonunun bu müstəntiqinə babat bir qapaz 
vurdum. Onu az qala öldürürmüşəm, əlimdən zorla alıblar. Elə oradaca göstəriş verdi ki, 
məni  tutsunlar. Orada hərbi prokurorun əvəzi Zümrah Xudiyev vardı, mənim dostum 
idi. 
Dedi: 
-- Ə, bu qəhrəman oğlandır, onu hara tutursunuz? Bizi sakitləşdirəndən sonra apardı öz 
otağına. Deyirəm:  
Əşi, bu nə təhər müstəntiqdi, nə təhər adamdı? Özü də Şamaxılıdı, 55-56 yaşı var. Mən 
öz əsgərimi müdafiə etmək üçün belə deyirəm, bu da deyir ki, 8 rayon gedib, cəhənnəmə 
ki, Tərtər getsə nə olasıdı?! Bunun müqabilində mən bunu öldürməyim, bəs neyləyim? 
Sonra o, məni sakitləşdirib birtəhər yola saldı. Sonralar həmin müstəntiq məndən 
təqdimat yazdı Müdafiə Nazirliyində hərbi komissar Faiq Bağırov idi. Biləndə ki, mən 
bunu nə üstündə vurmuşam, dedi: 
-- Ə, sən kişi adamsan, lap yaxşı eləmişəm! Yaxşı ki, hələ öldürməmişəm, ermənidən 
başqa Kim olsa ona silah verəsi idim. Bizdə hollandiyalı vardı—Yohan. O «veş-
meşaokla», iynəsiylə-sapıyla, formada gəlmişdi ki, Qarabağ uğrunda vuruşacağam. 
Çeçnlər vardı, ruslar vardı ukraynalı Vitalik vardı. Bunlar hamısı bizim torpağımız 
uğrunda vuruşurdular. Mən onlara necə silah verməyə bilərdim? Ukraynalı Vitalik 
qəhrəmanlıq göstərirdi. O, şəhid olanda valideyinləri gəldilər, qəbrini götürdülər 
dəfnində iştirak etdilər. Dəfni dövlət səviyyəsində təşkil olundu. Belə epizodlar çox 
olub.belə cəsur oğullar gəlirdilər, qəbul edirdik. O cümlədən də İsmayılı qəbul etmişdik. 
İsmayıl hə o vətənpərvər idi, həm də döyüşçülər arasında ruh yüksəkliyi yaradırdı. Hamı 
bilirdi ki, o Türkiyədən gəlib bizdə döyüşlərdə iştirak edir. 5 nəfər-10 nəfər başa 
düşməsə də, əksəriyyət başa düşürdü ki, bu Türkiyənin köməyidir. Əslində Tərtər 
camaatının hamısı qəhrəmandır. Biz 100 metr o tərəfdə səngərdə idik, amma elə burada 
da mərmi camaatın təpəsinə tökülürdü də, müharibə elə burada da gedirdi. Yəni bu, 
danılmaz faktdır, bu mövzu elə mövzudur ki, saatlarla, günlərlə danışmaq olar.  
Müharibənin ən çətin günü mənim üçün Vəzirin ölüm günü olub. 1993-cü ilin mart 
ayının 22-si. Bu, mənim ən ağrılı günümdür. Mən onun ölmünü eşidəndə rabitə xəttində 
də ağladım. Onun meyidini vurulduğu yerdən götürmək bir az çətin idi. Mən Fəqan 
Qurbanova göstəriş verdim ki, bir başa döyüş yerinə gedib onun meyidinin çıxarılmasını 
təşkil etsin. 



Nizami Heydərov, Himayyət Qubadov, Rafiq Məmmədov kimi əsl döyüşən oğlanlar 
vardı. 
Fəqan mənə rabitədə dedi ki, Vəzir yoxdur. bütün müharibə dövrü ərzində eşitdiyim ən 
ağır söz idi bu  söz. Bəlkə heç indidə özümə gələ bilməmişəm. Çünki, Vəzir, Vəzir idi. 
Onun döyüş epizodları çox-çox olub. Müharibəni Ağdərə istiqamətində Vəzir aparırdı. 
«Tərtər» Batalyonunda Elman müəllimlə bir başa xidməti olan adam idi Vəzir.  
Tərtərlilərin hamısı döyüşüb. Bir başa döyüşün içərisində olan şəxslərin hamısı təsdiq 
edər ki, müharibə çox çətin işdir. Döyüşdən salamat çıxmağın özü də qəhrəmanlıqdır. O 
adamları qiymətləndirmək, sağ qalıbsa komandirlərin, sağ qalmıyıbsa silahdaşlarının 
mənəvi borcudur. Mən də özümə borc hesab edirəm ki, döyüş yoldaşlarımın xatirəmini 
həmişə hörmətlə yad edin. 
Müharibə dövründə çox şəhidlərimiz olub. Elman müəllim, Talıstan, Tahir, Rafiq,və s. 
Vəzirin ölümü isə bütün Azərbaycan ordusuna təsir etdi, eləcədə mənə. Ermənilərin bir 
Əfqanıstan qəhramanı  var idi, «Qoralisa» deyirdilər, o, Ermənistanın Müdafiə Nazirinin 
qardaşı idi. Onu bizimkilər vurmuşdular. Vəzir vurulanda onlar toy-bayram etmişdilər 
ki, qəhrəmanın intiqamını aldıq, yəni onlar öz milli qəhrəmanlarına uyğun bir adam 
öldürdüklərinə görə sevinirdilər. Vəzir mənim qardaşıma bərabər olan adam idi. Ona 
döyüşçülərin o qədər inamı, o qədər istəyi vardı ki, Vəzirin ölümünə heç kim inanmırdı. 
Yəni Vəzir öz qəhrəmanlığı ilə döyüş yoldaşlarının nəzərində öməzlik qazanmışdı. Ona 
görə də şəhid olanda uşaqların hamısı heyrətdən donub qalmışdı: «Yox, Vəzir ölə 
bilməz! O bizi qoyub, gedə bilməz!»  
Hər hansı bir şəxs müharibə dövründə deyə ki, mən qorxmamışam, yalan deyir, ya o 
xəstə adamdır, ya psixi cəhətdən zəifdir, yaxud normal adam deyil.  
Döyüşən əsgərlərə əsl komandirlik etməyin özü qəhrəmanlıqdır. Əgər mən şəxsi heyəti 
düzüb, anna-bacılarımızın qeyrətini qorumaqdan danışıb döyüş tapşırığı verəndən sonra 
hücuma keçərkən dala qaçıramsa, məndən komandir çıxmaz. Komandir həmişə öndə 
getməlidir ki, əsgərlərinin inamını qazansın. Məsələn, niyə mən daim qabaqda 
gəlmişəm, niyə dəfələrlə yaralanmışam, heç bir əməliyyatdan kənarda qalmamışam? 
Ona görə ki, sadəcə olaraq mən əsgəlrərimə verdiyim sözü yeyə bilməmişəm. Əgər mən 
həmin dövrdə geri qalsaydım, başqaları deyərdilər ki, bundan komandir olmaz. Hardasa 
Nizami Heydərov da belə olub, rəhmətlik İslam müəllim də, Ədalət paşayev də, mehrac 
Mahmudov da belə olublar. Onlar sözlərini deyəndən sonra üstündə durublar. Deyiblər 
ki, gedirik bu mövqeyi almağa, gediblər və alıblar. Əgər qorxaqlıq eləsə idilər, onda nə 
Vəzir Vəzir olardı, nə də Mehrac Mehrac olardı. Bu qorxu hissi kimdə varsa, ondan 
qəhrəman olmaz. Ona görə də qorxmazlar cəsarətli və qəhrəman olurlar. Məsələn, Pəviz 
İsmayılov kimi. Onun elədiyi bəlkə də misli görünməyən bir qəhrəmanlıqdır. Özün 
biləsən ki, sən burada öləcəksən və buna da razı olasan!  
Tank mərmi iri bir ağacı qırıb, Pərviz İsmayılovun üstünə salmışdı. Onun bel sümüyü 
sınmışdı. Mərminin «balvanka»sı isə Hüseynov İlqar Məcid oğlunun sinəsini batırmışdı. 
Rafiq Məmmədov tapşırıq aldı ki, Pərvizi ordan çıxartsın. Təsəvvür eləyin, Rafiq Pərvizi 
ağacın altından çıxarmaq istəyəndə ona söyüş də söyüb deyib  ki, məni tərpətmə, «PK» 
pulemyotu doldur qoy qabağıma, mən düşməni saxlayacağam, siz sağ-salamat geri 
çəkilin. Pərviz vəziyyətdə döyüşə-döyüşə də şəhid oldu, uşaqlar da sağ-salamat geri 
çəkildilər. İlk vaxtlar ermənilər imkan verməmişdilər ki, onun meyidini götürsünlər, 
sonra götürmüşdülər 
Bu, əsl qəhrəmanlıq epizodudur., «Tərtər» batalyonunun qəhrəmanlıq nümunəsiydi. O, 
Səhləbaddan idi, özü də babasının, nənəsinin himayəsində yaşamışdı. Eləcə də Şamil. 



«Malış» bir uşaqdı, rus ordusundan yarımçıq gəlmişdi, familyası yadımdan çıxıb., şəhid 
oldu, Düyərlidən idi. Üç dəfə yaralanmışdı, ancaq müharibədən geri çəkilməmişdi. 
Görün bu uşaqların qəlbi nəymiş! 
Seymur Ağayev, bizim o vaxt «vzvod» komandiri olub. İndii pensiyadadır, zabitdir.  
Bu yaxınlarda Şamilin anası ilə rastlaşanda məni qucaqlayıb öpdü və dedi:  
--Sağ ol, Pənah müəllim, siz vaxtıilə mənim oğluma yaxşılıq eləmisiniz. Toyunda da 
köməklik göstərmisiniz.  
Seymurla Şamil döyüş yoldaşı olublar. Əhd-peyman ediblər ki, oğlumuz olsa, hansımız 
ölsək, onun adını qoyaq övladımıza.  
Seymurun oğlu olur. O gedir Şamilgilə ki, bizim əhdimiz vardı, mən istəyirəm, oğlumun 
adını Şamil qoyam. Xahiş edirəm etiraz etməyin.  
Sonra çıxarıb zorla da olsa  Şamilin anasına nə qədərsə pul vermək istəyib. Ana bu 
maddi yardımı götürmək istəməyib.  
Bu hadisə mənə o qədər təsir göstərdi ki, zəng elədim Seymura, ona minnətdarlığımı 
bildirdim. Dedim: 
--Seymur, mən eşitmişdim ki, sənin həmişə onlara köməyin dəyib. Çox sağ ol! Sonuncu 
hərəkətin isə məni lap riqqətə gətirdi, qardaş!  
Belə insanlar da var.  
Seymur Tərtərin Əksipara kəndindəndir. Müharibə ilə bağlı çox ağır məqamlar, xatirələr 
var ki, danışsam, insanları dəhşətə gətirər.  
Bu, tarixdir.  
Bir jurnalist vardı, Söhbət Səfərli. «Azərbaycan» qəzetinin müxbiri olub, 1993-cü ilin 
mart ayının 5-də Sərsəng Su Anbarı əməliyyatında mənə müraciət elədi:  
--Sən komandirsən, bu geri çəkilməyin səbəbi nədir?  
Cavab verdim : 
--Dediyim kimi yazacaqsansa deyim yox, əgər aparıb qolun-qılçasını qırassansa, onda 
mənə lazım döyül. 
Çox dirəndi. Axırda dedim: 
--Əgər dediklərimi dəyişsən, səni sonra tapıb öldürəcəyəm!  
Müharibə başımı qatdı, qəzet elə o vaxtlar çıxar, bilmərəm. 1997-ci il iyunun 24-də 
həmin material «Azərbaycan» qəzetində çap olunar. Başlıqda belə yazılar: «Baş 
leytenant Pənah Məmmədovun 1993-cü ilin mart ayında dedikləri».  
Həmin qəzet məni türmədən qurtardı. 
Sürət Hüseynovun işini aparan müstəntiq məndən soruşdu ki, o vaxt hərbi hissələr niyə 
geri çəkildilər. Mən də izah etdimi ki, vəzifə üstündə. O mənə inanmadı. Mən bir daha 
təkrar etdim ki, vəzifə almaqla bağlı olaraq Sürət qoşunu geri çəkdi, ona görə də Ağdərə 
getdi. Bu yenə inanmadı. Səhər saat 10-dan axşam saat 6-ya kimi oturmuşuq belə qabaq-
qabağa, mən deyirəm, bu yazır, amma inanmır. İyunun 25-i günü idi, 24-ü  isə qəzet 
çıxıb.  
Dedi: 
--Səhər də gəlib izahat verməlisən.  
Dedim:  
--A qardaş, sən mənə inanmırsansa, mən neyləyə bilərəm?  Dediklərim faktdır. Məndə 
yalan söz yoxdur.  Vaxtilə bizi çox siyasi oyunlara qatmaq istəyiblər, ancaq «Tərtər» 
Batalyonu qatılmayıb. Sən niyə məni  bu oyunlara qatmaq istəyirsən? İndi  mənə 
inanmırsan?  
Dedi ki, yox. Qəzeti çıxarıb dedim:  



--Sənə bir sənəd göstərsəm ki, indi bu dediklərimi 1993-cü ilin martında demişəm və 
söylədiklərim təsdiqini taparsa, məni buraxarsanmı çıxıb gedim?  
Dedi ki, hə.  
Qəzeti ona verib dedim: 
Bu qəzeti oxu, «Azərbaycan» qəzetidir, dövlət qəzetidir. 
Götürdü qəzeti, oxudu, oxudu. Sonra  əl verərək məni qucaqlayıb öpdü ki, sən kişi 
adamsan. Dediklərin tamamilə düz imiş. Gedə bilərsən. Yazılardan gedir söhbət. Düz 
yazandan sonra, hansı dövr olur-olsun ortaya çıxanda görürlər həqiqəti yazmıham heç 
kəs incimir, hamının xohu gəlir. İndii Tofiq müəllim döyüş iştirakçılarının şəxsən 
özləriylə söhbət edib, onların dediklərini olduğu kimi qələm almağınız çox yaxşıdır. Çün 
ki, belə halda tarixi faktlar necə var elə yazılır. Vəzir Orucovu, Pərviz İsmayılovu, 
Mehrac Mahmudovu göstərə bilərəm.  Bir dəfə Mehrac o qədər «PK»-pulemyotundan 
güllə atmışdır ki, qıpqırmızı qızarmış lüləsi onun qolunun üstünə düşüb yandırmışdı, 
amma o bunu hiss etməmişdi.  
Nizami Heydərovun qəhramanlığını danışsaq bir kitab yazmaq olar. Suliddin Yusibov 
yaxşı döyüşürdü. Bu igidlərin çox döyüşləri olub. 
Sərsəng istiqamətində Suliddin yaralananda «BMP»-dən onu özüm çıxardıb qucağımda 
gətirib qoymuşdum «Təcili yardım»a, aparıblar. 
1992-ci ilin avqust ayında çox ağır döyüşlər oldu. Süliddin də həmin döyüşlərdə 
cəsarətlə iştirak edib. O, Vəzirlə irbaşa silahdaş idi. Hafiz Quliyevdə Vəzirlə birlikdə 
vuruşmalarda iştirak edib. O, qoçaq bir oğlandı, neçə əməliyyatda şücaət  göstərib. Habil 
Əliyev də igid oğlandı. O, döyüşlərin birində ağır yaralandı.  
Elman müəllim rəhmətə getdi. O vaxt mənim qolum işləmirdi, qıçım işləmirdi, 
yaralanmışdım. Amma Nəcməddin Sadıqovun göstərişi ilə gecəynən məni yataqdan 
qaldırıb gətirdilər. Bu olubdu iyunun 8-də, 1992-ci ildə. 
O vaxt Ağdərədərəni 2-ci dəfə erməni almışdı, bizim batalyonu da ləğv eləmişdilər. 
Batalyonu yenidən yığmaq lazım idi. 1992-ci il iyul ayının 28-də gəlib yığışdıq. Elman 
müəllim, Boris Zöhrabov, Fəqan Qurbanov, Ədalət Paşayev, Vəzir Orucov və başqaları 
səhərə kimi gözlədik ki, batalyonun uşaqları gəlsinlər, bunu nahaq dağıdıblar. Batalyonu 
bərpa etdik. Təkrar edirəm ki, iyulun 5-də Ağdərəni aldıq. Alan günün səhərisi «Tərtər» 
batalyonunu ləğv etmişdilər. İyul ayının 28-də erməni Ağdərəni alanda təzədən göstəriş 
verdilər ki, batalyon yığılsın.  
Nəcməddin Sadıqov mənim arxamca maşın göndərmişdi ki, yaralı vəziyyətdə olsa da, 
deyin gəlsin. Gəldim icra hakimiyyətinə. Ora-bura zəng eləməklə batalyonu yığdım. Bizi 
Levonarxa göndərdilər. Batalyonda 220-yə yaxın uşaq var idi. Qanuni, sənədli-zadlı. 
Mənə komaqndir olmağı təklif etdilər, amma mən çəliklə yeyriyirdim, qıçım işləmirdi.  
Müraciət elədim şəxsi heyətə ki, indiyənədək komandir olmuşam. (Elman müəllimi 
müəyyən səbəblərə görə komandir qoymamışdılar!. Təklif elədim ki, Vəzir Orucov sizin 
komandir olsun. Mən dözə bilmirəm, qolum, qıçım işləmir.  
Siz Vəzirdəki cəsarətə, qağiliyyətə, ürəyə baxın ki, dedi:  
-- Yox,  
Pənah müəllim, sən bizim komandirimizsən, mənə göstəriş ver, haranı lazımdır, 
alacağam. Sənə də dörd nəfər ayıracağam ki, xərəklə də olsa hara lazımdır, çiyinlərində 
ora aparacaqlar. Sən ancaq mənə gёstəriş ver. 
Bilirsiniz, döyüşə rəhbərlik, etmək  idarəetməni bilmək asa niş deyil. Vəzirin gözəl 
komandirlik bacarığı vardı. Lakin o mənim təcrübəli hərbçi olduğunu bildiyindən belə 
deyirdi.  



Vəzir rəhmətə gedəndən sonra  Nizami Heydərov batalyonu idarə elədi döyüşdü. Bunlar 
birbaşa məndən tapşırıq alırdılar və döyüşün içində olurdular.  
Vəziri bir istiqamətdə göndəriridim. Elman müəllim bir qrupla başqa səmtə gedirdi. 
Himayət ayrı bir qrupla Ədalət də bir qrupla.  
Bir dəfə ağır bir döyüş tapşırığı yerinə yetirilməsi  idi. Uşaqları yığıb dedim:  
-- Kim ölümə getmək istəyirsə bu əməliyyatda iştirak eləsin. Vəzir  uşaqları düzdü. 
Birinə dedi sən filan yerdə qoyub qaçmısan, mənlə döyüşə gedə bilməzsən.  
Mən deyəndə ki, Kim ölümə getmək istəyir? Səhlabaddan Dağıstan Əzizov vardı, qara 
oğlan idi, birici o çıxdı qabağa. Baxdım-bıxdım, fikirləşdim ki, nə ürəkli oğlanda bu öz 
ölümünə razıdır.  
Vəzir 27 nəfər seçdi.  
Əməliyyat bitdi. 35-ə yaxın erməni qırdıq, 3 zirehli texnika götürdük.  Kasetdə də var, o 
döyüşü çəkiblər.  
Dağıstan vurulmuş erməniyə tərəf yeriyir ki, onun avtomatını götürə, elə  bilir ki, 
öldürüb. O köpəkoğlu erməni deməyəsən ölməyibmiş. Dağıstanı düz alnından atmışdı. 
Həmin döyüşdə itkimiz Dağıstan olmuşdu  
Vəzir telekameranı yaxına qoymurdu. Jurnalist Abbas (o indii kinoda işləyir) döyüşü 
çəkirdi ki. Nə qədər dedim ki, Vəzir, döyüşü çəkirlər, onları mən göndərmişəm, bir söz 
de. 
Dedi:  
-- Pənah müəllim neynirsən? Gərək deyil.  
Bir kəlmə söz demədi. O belə oğlu idi. Mən belə hadisələrdən çox danışa bilərəm. 
Qəhrəmanlarımız çox olub. Oruc kişi var idi, hardasa sentyabrın 24-də rəhmətə getdi, 
1992-ci ildə Ağdərənin bütün kəndlərinin yollarını tanıyırdı, Sərsəngdə işləmişdi. O 
uşaqları elə aparırdı ki, erməni birdə ayılıb görürdülər təpələrinin üstündəyik. Bir dəfə 
150-yə yaxın erməni qırmışdıq, Elman müəllim özü şəxsən saymışdı. Onda 87 ovtomat 
qənimət götürüb təhvil vermişdik. Bu hadisə Kanalın üstündə olmuşdu. Sərsəng Su 
Anbarında da 80 nəfər «molodoy» erməni qırmışdıq. İnqilab gilin rotası da bu döyüşdə 
iştirak etmişdi. Suliddin də ordaydı. 
Ermənilərin hələ açılmamış təzə «veş-meşok»larında ağ «suxoy» spirtləri, diş pastaları, 
ümumiyyətlə, hər şey vardı. 
80 erməni meyidləri özüm ayaqlaya-ayaqlaya saymışam.  
Mən İsmayılın Türkiyədən bura döyüşməyə gəlməyini çox yüksək qiyğəmləndirirəm. O, 
gəlməyə də bilərdi, küncdə-bucaqda qala bilərdi. Amma o gəlmişdi, döyüşlərdə iştirak 
etmişdi, biz bunu qiymətləndiririk. 
 

 
Heydərov Nizami Firuddin oğlu 
1956-cı ilin aprel ayında Bərdə rayonunun Kətəlparaq kəndində 
anadan olub. Həmin kəndin orta məktəbini bitirib. Təhsilini 
Gəncə İnşaat Texnikumunda davam etdirərək ixtisas alıb. 
1974-1976-cı illərdə Sovet Ordusu sıralarında xidmət edib. 
1992-ci ilin yanvarından ermənuilərə qarşı aparılan mübarizəyə 
qoşulub. 1995-ci ilə kimi xidmətdə olub. Azərbaycanın Milli 
qəhrəmanları Vəzir Orucov və Elman Hüseynovla birgə 
döyüşlərdə iştirak edib. Leytenant rütbəsi alıb. 

İsmayıl Tuncla silahdaş olub. 



Döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə “Azərbaycan Bayrağı” ordeni alıb. 
İki dəfə yaralanıb. 
Birinci qrup Qarabağ Müharibəsi əlilidir. 
Ailəlidir. Beş övladı var– Günel, Nuriyyə, Firudun, Səbinə, Şəbnəm. 
Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır. 
 
1956-cı ilin aprel ayının Bərdə raylnunun Kətəlparaq kəndində anadan olub. Həmin 
kəndin orta məktəbini bitirib. Təhsilini Gəncə İnşaat Texnikumunda davam etdirərək 
ixtisas alıb. 
1974-1976-cı illərdə Sovet Ordusu sıralarında xidmət edab. 
1992-ci ilin yavarından ermənilərə qarşı aparılan mübarizəyə qoşulub. 1995-ci ilə kimi 
xidmətdə olub. Aəzrbaycanın Milli Qəhrəmanları Vəzir Orucov və Elman Hüseynovla 
birgə döyüşlərdə iştirak edib. Leytenant rütbəsi laıb. İsmayıl Tuncla silahdaş olub. 
Döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə «Azərbaycan bayrağı» ordeni alıb. 
İki dəfə yaralanıb. 
Birinci qrup Qarabağ Müharibəsi əlilidir. 
Ailəlidir. Beş övladı var—Günel, Nuriyyə, Firudin, Səbinə, Şəbnəm. 
Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır. 
Mən İsmayılla az vaxt bir yerdə olmuşam. Onu əvvəlcə bu rayona gələrkəq görmüşəm.  
Mən  10 il Sovet Ordusunda gizir kimi xidmət eləmişəm. Sonra könüllü olaraq Qarabağ 
Müharibəsinə qatılmışam. Əvvəlcə Qurtuluş Batalyonunda olmuşam, sonra gəlmişəm 
«Tərtər» Batalyonuna 1992-ci ilin sentyabr ayının 1-nə kimi «Qurtuluş» batalyonunda 
olmuşam. 
İlk komandirimiz Yevlaxdan Cabir idi. Allah  rəhmət eləsin! Sonra Şahin Tağıyev onun 
yerində qaldı. (Şahin sonralar Milli Qəhrəman adı aldı).  
«Tərtər» Batalyonu bir dəfə ləğv olundu, sonra bir də təkrar yarandı. Mən əvvəllər ərzaq 
xidməti rəisiydim. 
İsmayılı bir döyüşçü kimi tanıyırdım. Kənardan gələnlər tez nəzərə çarpır. Onu qorxmaz 
bir türk əsgəri kimi tanıdım. Danışığından, yerişindən-duruşundan bilinirdi ki, hərbi 
işdən gəlib. 
Döyüşlərdə birbaşa iştirak eləmirdim deyə onu yaxından dostluq edə bilmədim. Ancaq 
vətənpərvər oğlan idi. Çox gözəl təbliğatlar aparırdı, döyüşlərə gedirdi. Sonralar eşitdim 
ki, çıxıb gedib. Niyə getdiyini bilmədim.  
İsmayılın döyüşləri məhz Vəzirin rəhbərliyi altında olub. O vaxt döyüşən oğlanların 
hamısında cəsarət var idi, qəhrəmanlıq hünəri var idi. Biz əksər vaxtı döyüşüb qələbə 
çalmışıq, ermənini qırmışıq, deyilən yeri almışıq. 
1993-cü ilin mart ayının 22-də Vəzirlə döyüşə gedəsi idik. Paprəvəndin üstündə Ağdərə 
tərəfdə «Qlobus» deyilən yüksəkliyə hücum etməli idik. O vaxt iki batalyon vardı – 
«Babək-44» «(Qazax)». Onlar həmin yüksəkliyi verib düşmüşdülər. Yüksəkliyin ətrafı 
isə bizd idi. Orda dağın təpəsində böyük bir «Qlobus»a oxşar obyekt var idi, çox böyük 
idi. Vaxtilə orda hava məlumat bürosu yerləşirmiş. Bax, həmin «Qlobus»u almiaq 
uğrunda döyüşlər getməliydi. Vəzir bizim komandirimiz idi. Mən də bilavasitə rəhmətlik 
Elman müəllimlə birgə allah ona rəhmət eləsin , gedirdik döyüşə.  Uşaqları düzdük, 
qorxanları çıxartdıq Vəzir 40-a yaxın . yaxşı uşaq götürdü. Mən də onlarla bərabər. 
İşıqlaşanda erməninin başının üstünü kəsirdik. Lakin təpəni ala bilmədik. Orda mövqe 
tutmuşdular, gecə saat 3-də uşaqları götürüb çıxdıq həmin yerə. Vəzir dedi ki, sən 
uşaqlarla «pozisiya»nı saxla, qalan uşaqlar aşağıda yemək yesinlər. Neçə gün qaldıq 



orda.  Vəzir 1993-cü il mart ayının 22-də gəldi, uşaqlarla çıxdı yuxarı. Gözünün biri 
qıpqırmızı idi.  
-- Bu gecə avtobusda gecələmişəm.  
Gözləri şişmişdi.  
Dedim:  
-- İndi mən də gedib dincələ bilərəmmi?  
Dedi:  
-- «Qlobus»u 
Alaq, sonra gedib dincələrsən. Qabaqda piyada qüvvələr var, getdik onların yanına. 
Gəldik vahidin yanına, gördük «Qlobus»a çıxan yolda bir erməni maşını gəlir.  
Dedim: 
-- Vəzir, gəl hücumu başlayaq.  
Dedi:  
-- Gərək əvvəlcə yolu kəsək ki, onlara kömək gəlməsin. 
Həmin «KAMAZ» maşın xeyli canlı qüvvə gətirirdi. Maşının geri qaçmağı mümkün 
deyil. Vəzir «KAMAZ»-ı vurdu. Bir az keçdi, bir «QAZ-66» markalı maşın da gəldi. 
Onu da vurduq, yol kəsildi. İndi döyüşə gedə bilərik. 
Götürdüyümüz uşaqları böldük, yarısı mənlə sağ tərəfdə hücuma keçdi, yarısı Vəzirlə 
sol tərəfdən. Hardasa iki saat idi ki, döyüşə girmişdik, qırğın gedirdi. Vəzir tərəfdə nəsə 
sakitçilik hiss elədim. O vaxt icra hakimiyyətinin başçısı işləyən Sərdar Həmidov rabitə 
ilə dedi ki, Nizami, Vəzir haqqında mənə tez bir məlumat ver, gör nə olub orda? 
Himayətlə Rafiqi göndərdim ki, Vəzirgildən xəbər gətirsinlər.  
Himayət Vəzirin meyidilə getmişdi aşağı. Rafiq gəldi ki, Vəzir yoxdur. Mən də məcbur 
oldum döyüşü yarımçıq qoydum qayıtdım geri. 
Sonralar onun indi burda mağazada işləyir, ondan soruşdum ki, necə oldu, Vəzir şəhid 
oldu? 
Dedi: 
-- Ayaq üstə durub bir-neçə dəfə «qrantomyot»la ermənilərə tərəf atəş açdı və birdə 
ayağa qalxmaq istəyəndə alnından güllə dəydi. Ermənilər «Qlobus»da o qədər qəribə 
səngər qazmışdılar ki, adam məəttəl qalırdı. Təpədən yumru, qazılan səngər də yumrudu 
həm də çox dərindi. Bu səngərdə adam vurmaq mümkün deyildi. Səngərlə gedib-
gəlmək, bir-birindən xəbər tutmaq olurdu.  
-- uşaq Vəzirə o qədər inanırdı ki, deyirdilər. «Vəzir olan yerdə qələbə var, başqa söhbət 
yoxdur».   
Vəzirin ölümündən sonra hamı avtomatı tulladı ki, Vəzir yoxdusa biz gedirik, qələbə 
olmayacaq. Uşaqda belə inam vardı.  
Mən döyüüşçüləri sıraya düzüb dedim:  
-- Götürün avtomatınızı, mən bir-iki kəlmə söz deyim, sonra yenə öz bildiyinizi 
edərsiniz. 
Bunlar avtomatları götürdülər, düzüldülər sıraya. Dedim: 
-- Biz Vəziri itirmişik, indi gəlin belə fikirləşək, Vəzirin qanını almalıyıq, yoxsa qayıdıb 
getməliyik? 
Dedilər: 
--Qanını almalıyıq. 
Dedim:  
-- Onda silahları götürmək lazımdır. Vəzirin ölməyindən qoxmamalıyıq, əksinə, 
qəzəblənməliyik və torpaqlarımızı düşmənlərdən geri almalıyıq!  



İnsanların ki, biz on gün gecə-gündüz hücum elədik. Bu ayın 22-də olan hadisə idi. 
«Qoçu» yaralandı Çəsgər Əsədov yaralandı. Axırda ala bilmədik. 
Briqadanın o vaxtkı qərargah rəisi vardı. Koroğlu adlı oğlan idi. Mən, Himayət, Adil 
(Davud oğlu) gecə «Pojarnı»nın yanından kəşfiyyata getdik və aprelin 1-indən 2-nə 
keçən gecə idi. Ağdərənin yolu tərəfdən «Qlobus»a girdik. İlqar Həsənov, Vitalı (şəhid 
olublar), onları da yanınızda idilər. «Malış» vardı, o da bizimlə idi. Çox uşaqlar vardı. 
Həmin günü iki dəstəylə döyüşə getdik. Bir dəstəyə komandirlik Himayət elədi, o birinə 
mən. Rəhmətlik Rafiq Məmmədovda mənim yanımda idi. 
Bir oğlan vardı, Mübariz Süleymanov Böyükkişi oğlu, qoçaq oğlan idi. Həmin döyüşdə 
Pənah müəllim artileriya ilə bizə çox kömək elədi. Komarov da orda idi. Onun 
köməkçiləri vardı—Azər, Əmiraslan. Onlar çox bacarıqlı artilleriyaçı idilər. Bu dəyqə də 
nazirlikdə işləyirlər. Biri artileriyanın qərərgah rəisidir, biri də nazirlikdədir. Azərin 
familiyası Quliyevdir, Əmiraslanınkı İbrahimov. 
Demək, həmin günü ki, biz «Qlobus»u aldıq, «Babək-44» və «Bərdə» batalyonları da 
bizə kömək elədilər. Biz oranı alanda xeyli erməni qırdıq. O vaxt Daxili İşlər Naziri 
İskəndər Həmidov göstəriş vermişdi ki, ermənilərin içində başqa millətlərdən də var. O 
meyidləri göndərin bakıya. 
Biz iki maşın erməni meyidi yığıb göndərdik Bakıya. 
 O döyüşdən sonra mənə «Azərbaycan Bayrağı» ordeni yazdılar, Pənah müəllimə mayor 
rütbəsi verdilər.  
Marquşevanda bir erməni komandiri öldürmüşdük. Kapitan idi. Cibindən xeyli miqdarda 
rus pulu həm də erməni pulu çixmışdı, gətirdik təhvil verdik. 
Biz o təpəni alan günü Vitalini itirdik, başqa itkimiz olmadı. Vəzir Papavənddə şəhid 
oldu. 
Mən Elman müəllim haqqında da bir neçə söz demək istəyirəm. Mənə kədərdi ki, Vəzri 
də, o da şəhid oldular. Mənimçün fəxrdi ki onların hər ikisini də döyüşdə əvəz etmişəm, 
qanlarını almışam. Bir vəziri itirmişdik, 100 nəfərə yaxın erməni qırmışdıq. 
1993-cü ilin yanvar ayının 13-cü gecəsi idi, daha doğrusu 14-ü gününə keçən gecə idi, 
saast 12-i  ötmüşdü. Elman müəllim hamısını düzdü sıraya. Dedi ki, sabah «Qanlı 
təpə»ni almalıyıq. Sonra mənə sarı dönüb dedi: 
--Nizami, sən bir dəsiə ilə burada qalarsan lazım olsa sabah bizə köməyə gələrsən. 
Tezdən onlar hücuma keçdilər, mən həmin qüvvə ilə qaldım ehtiyyatda. «qanlı tərə»ni 
alanda Elman müəllim şəhid oldu. Onun meyidini götürdük. Deməyəsən ermənilər o 
təpni bizim üçün tələ qurmuşdular. Gedib alırdıq, sorna ermənilər mühasirəyə salıb bizi 
qırırdı. Elman müəllimin ölmüələ bağlı uşaqlardan soruşdum ki, niyə belə oldu? Dedilər 
ki, Elman müəllim təpəni alandan sonra tez-tez ayağa qalxıb haranı vurmaq lazımdırsa o 
səmti vurmağı əmr eliyirdi. Elə ayaq üstə snayperlə alnından vurmuşdular. Orda 
ölməmişdi, sonra öldü. 
Rəhmətlik Teyyub (Arifin oğlu) İlham, («Qarabala» deyirdilər), iki sərdar var idi, biri 
Qaradağlıdan, biri Sarovdan, hamısını tanıyırdım, 13 meyid idi, iki ay 7gün qarın altında 
qalmışdılar, hamısını mən çıxartdım, bəzisinin üzü torpağa düşmüşdü, amma bütöv 
hamısı dururdu, qarda donub qalmışdı. 
Sərdarların iksinin də ayaqlarını məftillə bağlayıb, başlarını kəsmişdilər. 
Vaqauzdakı yüksəkliyə «qanlı təpə» adı vermişdik, orda o qədər qırılmışdıq ki!... Ona 
görə.  
Elman müəllim şəhid olan günü axşam Nəcməddin Sadıqovla Sərdar Həmidov gəldilər 
ora, düz «pozisiya»ya. Bizi yığıb dedilər ki, səhər təpə alınmalıdı, başqa yol yoxdur, 



strateji əhəmiyyətlidir, əmr var. «Gəncə» Batalyonu da orada idi. Onlar da bir gün əvvəl 
bizimkilərlə döyüşə getmişdilər, amma köməkləri olmamışdı.   
İlham mustafayevi,  Himayəti Asimi, Rafiq Məmmədovu çağırdım, bəzi uşaqlar var idi, 
hansı ki, bizimlə döyüşdə olmuşdular onları çağırdım, soruşdum ki, bu təpəni nə təhər 
almaq olar hardan girmək olar? Bir sözlə vəziyyəti öyrəndim. Sonra getdim Nəcməddin 
Sadıqovun yanına. Dedim ki, səhər mən o təpəni gedib alaram. Amma bir şərtlə ki, 
«Gəncə» Batalyonu mənə tabe olub, mənlə getsin, ümumi rəhbərliyi mən edim.  
Bunlar razlaşdılar. Səhər saat 4-5-in yarısı hücuma keçdik. Çox uğurlu döyüşümüz oldu, 
«Qanlı təpə»ni aldıq. Mən həmin dəqiqə 10 nəfəri yola qoydum və postları 
möhkəmlətdik. Qabaq tərəf sıldırım yer idi, baş qaldıramq mümkün deyildi, erməni 
atırdı. Həmin gecə qaldıq orda. Uşaqların bütün qumbaralarını yığdım yanıma, hərdən-
bir yola tərəf bir qumbara atırdım, fikirləşirdim ki, bir qumbaranın hesabına 1 saat bu 
yola erməni gəlməz və burda oturmaq olar.  
Səhərə qədər təpəni bu qayda ilə saxlamışdıq. Ermənilər səhər o qədər böyük bir qüvvə 
ilə hücuma keçdi ki, inanırsınız, başımızın üstündə nə qədər acağ var idisə qırıldı, 
töküldü. Tanklar «BMP»-lər, «PK»-lar, qumbaraatanlar nə təhər döşəyirsə başımızı 
çıxara bilmirik. Mən orada bir qumbaraatandan atırdım. Bir az keçdi, o cür döyüşdən 
sonra bir ölüm sükutu çökdü. Sonra biz oradan qabağa getdik, vəngə tərəf. «Ferma» 
deyilən yer vardı, oranı götürdük. Ermənilərin xeyli silahını, maşınını ələ keçirdik. O 
vaxt televiziyadan da gəlmiqşdilər. Bir «ZHL» maşını, bir «BMP»-ni qənimət kimi 
götürdük.  
Fevralın 26-da onlar Xocalını qırmışdılar. Burda bizimkilər onların qanlarını aldı 87 
nəfər erməni quldurunu qırdı. 
Avtomatlarını götürüb gətirdilər. İkinci dəfə yaralanmağım belə olub. Mən yenə döyüş 
komandiri idim. Həmin döyüşdə Mehracla Şakir Bağırovla bir yerdə idik. Pənah 
müəllim bizi axşam yanına çağırıb dedi ki 3 nömrəli sovxozun altında bir dərə var 
(xəritədə göstərdi), səhər həmin dərə ilə gedirsiniz filan yerdə bir toyuq ferması var, onu 
keçəndən sonra orda erməni «post»ları var, onları qırmalısınız. Bu, Ağdam alınan günü 
idi. Mən başa düşdüm ki, bizi göndəriblər ki, orada baş qataq, bu tərəfdən bizimkilər 
Ağdamı geri alsınlar. İslam müəllim və Soltanın (Ağcəbədili idi) «rota»ları, bir də 
Mingəçevirdən bir oğlan var idi, onun «rota»sı (Mahir idi onun adı). Gəldik Pənah 
müəllimin dediyi yerə çıxdıq Şakir Bağırov, Mehrac mənlə birlikdə idilər. Və birdən 
ayağına məftillər dəydi. Baxdım ki, qarşıda daş hasar var, adam hündürlükdə. Uşaqlara 
dedim ki, toyuq ferması deyəsən buradı. Fermanı söküb aparmışdılar, bünövrəsi 
qalmışdı. Mən, Mehrac və Şakir qabağa getdik. Gördük ki, qarşıda təpələr var, ora çatıb 
oturdaq. Məhiyyədin müəllim, İslam müəllim, «M-1»in komandiri vardı o, («Kürd» 
deyirdilər), məsləhətlə şirin. Demə, başımızın üstündə, 5 metrlikdə erməni «postu» var, 
yatıblar, bizdən xəbərləri yoxdur. Səhər açılana yaxın (5-10 metr məsafəni görmək 
olurdu) bir erməni bizi gördü. O bir erməniyə uşaq nə təhər döşədisə, orda neçə 
«post»varıydısa, ölən öldü, qaçan qaçdı. Malyar İsmayılın oğlu rəhmətlik Rafiq, Şahin 
Səfərov, mftun və mən girdik erməninin «ako»puna, gördük ki, burada iki «baçok» suyu 
qoyub qaçıblar. Uşaqlar suyu içmək istəyirlər, amma qorxurlar ki, suyu zəhərləyərlər. 
Dedim:  
-- Ay uşaqlar, ermənilər bilirdi ki, biz qəfildən gələcəyik suyu zəhərləyəydilər?  
Orda Rafiq idi. Qoyun birinci mən içim. Mən idim, bir də məftun, dördüncü adam yox 
idi. Biz su içdik, oturduq. 



İslam müəllim qulağından yaralanmışdı. Demə hamı qayıdıb gedib, qalmışıq biz 
üçümüz. Mən də deyirəm ki, oturaq gözləyək.  Nişan alıb ermənilərin «post»u tərəfə 
atıram, özü də yaxşı atıram. 
Ermənilər su qabını vurdular. Rafiq dedi ki, burdan çıxmalıyıq, yoxsa bizi öldürəcəklər. 
Nə isə… gecə gəldik Sərdar Həmidovun yanına iclasa. Burada dedilər ki səhər hücuma 
keçib getdiyiniz yeri almalısınız. Rəhmətlik İnqilab, qaraqoyunlu Qamət var, onlar da 
burada idilər. Biz səhər tezdən döyüşə getdik. 
Pənah müəllim mənə dedi ki, bəlkə heç bu gün sən getməyəsən?  
Mən də həmin gecə pis yuxular görmüşdüm. Dedim ki, yox, bu gün də gedim, sonra 
getmərəm. 
Ermənilərin həmin «post»ları bir də tutmuşdular. Bu dəfə mənlə «İkinci Mingəçevir»in 
əvəzinə Malikin «rota»sını göndərdilər. Onlardan o tərəfə getmədi. Yenə təpəni aldıq, 
erməniləri qırdıq, o su qablarını götürdük, qabağa getdik, yenə ekrməniləri qırdıq. 
Akopkamariyə gedən yolu təmizlədik. Bizim tanklar gəldi. Orda dərin «akop»lar vardı, 
erməni qoyub qaçmışdılar. Girdik «akop»lara. Bizdən ölən də çox oldu, yaralananlar da. 
Tankın biri gəlib bizdən də qabağa keçdi. Həmin «akop»da 12 nəfər durmuşduq.  
Bir də gördüm ki, Qaraqoyunludan Adil vardı. O ağlayır. Soruşdum ki, niyə ağlayırsan? 
Dedi ki, qonşum ölüb qalıb qabaqda, mən evə nə təhər gedəcəyəm. Qonşumuza nə cavab 
verəcəyəm.  
Onunla həmin iki nəfərin meyidini çıxarıb gətirdik.  
Bizim yanımızda keçən  tank erməniləri də ötüb keçdi. Biz ermənilərin səsini eşidirik. 
Bilmədim, onların qumbaraatanı yox idi, ya nə idisə vurmurdular. Birdən həmin Tank 
yatdı, sonra ikinci dəfə yenə işə düşdü, dördü yavaş-yavaş, zarıya-zarıya qayıdıb getdi. 
Axşam düşmüşdü. Yaralıları da silah-sursatı da aparmışdılar. Qalmışdıq 8-10 nəfər. 
Qaranlıq düşəndə dedim ki, çıxaq biz də gedək. Təsəvvür edin ki, hər yer minalıdı. Cığır 
var, uşanqlar gedir, mən də bilirəm o cığırı. Dedim ki, heç kim cığırdan çıxmasın, çıxan 
adam öləcək. Deməli, 4 nəfər qabaqda gedir, 4-ü məndən arxada, 3-ü də yanımda. Bizim 
uşaqlar komandirlərini çox istiyirdilər. Uşaqlar tələsib dönmədən cığırı birbaşa keçdilər, 
düşdülər minaya. Parça-parça oldular. Hər yer minalı idi. Mən də ağır yaralandım. 
Gözümün biri töküldü, birini qan tutdu, heç nə görmədim. İndi iki nəfər mən tank gələn 
yolla aparın, kənara çıxmayın. (Tank gələn yolu minadan təmizlətmişik). Rafiq isə ayrı 
səmtlə apardı və qəfildən dayandı. Dedi: 
-- Nizami, ayağını minanın üstünə qoymusan. Dedim ki, tərpənmə, əlini ayağının yerinə 
qoy, ayağını qaytar geri.  
Nə isə… Bir də qayıtmışıq geri, tank yolu ilə gəlmişik. Məni «Təcili yardım» aparıb… 
Yaralanandan sonra təzədən xidmət eləmişəm, 1995-ci ilə kimi. 
Pənah müəllim xəstələnmişdi. Mənə onu əvəz eləmək qismət oldu. Onda gördüm ki, 
döyüşmək asandı, nəinki idarə eləmək. 
Bir söz var, deyirlər: «Sərkərdə xalqın həyatıdır». 
Hər bir əsgər qəhrəman ola bilər, komandir yox. Komandirlik ayrı şeydir. 
Döyüş epizodlarından daha çox ona görə danışdım ki, İsmayıl Tunc da belə ağır 
döyüşlərdə iştirak edib və mənim yaşadığım hisslər ona yaxşı tanışdır. 
 

                                                                                  

                 

 



                             VAQİF BORAN OĞLU ABDULLAYEV 

1949-cu il iyulun 25-də Tərtər rayonunun Söylən kəndində anadan olub. 

1967-ci ildə Evoğlu kənd orta məktəbini bitirib. 1971-ci ildə isə H.Zərdabi adına 

Gəncə (Kirovabad) Dövlət Pedaqoji İnstitutunun biologiya fakültəsini bitirib. 

1972-ci ildə Sovet Ordusu sıralarına çağırılıb, Dinepropetrovskda xidmət edib, 1973-

cü ildə leytenant rütbəsi ilə tərxis olunub. 

Məlum hadisələrlə bağlı 1989-1990-cı illərdə “Tərtər” Özünəmüdafiə batalyonunun 

təşkilində könüllü olaraq iştirak edib.  

1991-ci ildə şəxsi heyətlə iş üzrə komandirin müavini vəzifəsini daşıyıb. 

1996-cı il mart ayının 19-da tərxis olunub. 

Bir dəfə yaralanıb və “kantuziya” alıb. 

İsmayıl Tuncla döyüşlərdə iştirak edib.  

Qarabağ Müharibəsi veteranıdır. 

Ailəlidir, dörd övladı var– Vüqar, Zaur, Xaliq, Kəmalə. 

Hazırda Tərtər rayonunun Söylən kənd İƏV- də yaşayır.  

 

Səhv etmirəmsə, 1992-ci il iyul ayında İsmayıl və Cem adlı iki nəfər Türkiyə vətəndaşı 

bizim “Tərtər” batalyonuna gəldilər. 

Batalyonun komandiri Sərdar Həmidov məni telefona çağırıb dedi ki, iki türk oğlu 

gəlib, onları gəl apar. Yaxşı həyat yolu keçiblər. 

İsmayılla Sərdar Həmidovun yanında tanış olduq. Öyrəndim ki, onlar Türkiyənin İqdır 

vilayətindən gəlib, döyüşlərdə iştirak etmək istəyirlər.  

Cem kapitanıydımı, mayoruydumu bilmirəm. Hər ikisi mülki geyimdəydilər. İsmayıl 

elə ilk nəzərdən vətəndaş kimi, bir türk oğlu kimi mənə yaxşı təsir bağışladı. Onun ürəyi 

necə döyündüyünü, sanki hiss edirdim. Fikirləşdim ki, belə oğullar bizə, doğrudan da, 

çox lazımdır. Türk xalqı çox müharibələr görüb. Ona görə bu xalqın övladları qoçaq və 

qorxmazdılar. 

İsmayılın batalyonumuza gəlişi məni çox sevindirdi. Axşam saat 9-10 arası olardı. O 

vaxt İsmayılla və Cemlə qayıtdım Marquşevan deyilən kəndə. Bizim batalyon məktəbdə 

yerləşirdi. Elə həmin gecə də döyüşə getdik. 



İsmayıl Həsənqaya istiqamətində başladığımız vuruşmada özünü yaxşı göstərdi. Bu, 

hardasa üçüncü cəhd idi. Son cəhddə Marağa, Marquşevan alınmışdı. İyunun 5-6 –sı 

Həsənqayanı və Malakanlar deyilən kəndləri azad etdik. İsmayıl Tunc burada şücaət 

göstərdi. 

Ayın 11-də biz artıq Çardaqlı qəbiristanlığında döyüş aparırdıq.  

“Tərtər” batalyonunun özündə çox cəngavər oğlanlar var idi. Vəzir Orucov birinci dəfə 

batalyona gələndə 7 nəfərlə gəlmişdi. “Vzvod” komandiri təyin edildi. O vaxt 

batalyonumuzun komandiri rayonumuzun hərbi komissarı Boris Zöhrabov idi. O, 

rəhmətlik Elman Hüseynov (milli qəhrəmanımız), qərərgah rəisi Pənah Məmmədov və 

mən qərara gəldik ki, Vəzir Orucovu bizim batalyona götürək. Götürdük. 

Vəzir Orucov çox çevik hərəkətlərlə, yaxşı düşünülmüş əməliyyatlarla özünü tez bir 

zamanda tanıtdı. O, çox ürəkli oğlan idi. Rusiyada yaşamışdır. Azərbaycanın başı üzərini 

qara buludlar alanda oradan birbaşa döyüşə gəlmişdi. Gələn günü də bizim batalyonun 

üzvü oldu. 

Həsənqaya ilə Marquşevan kəndlərinin arasında Qarabağ kanalı adlanan bir kanal 

keçir. O kanalboyu gecə saat 12-də ilk kəşfiyyata getdik. Səhərə yaxın saat 4-5-də 

gəldik. İyul ayının 4-ü idi. Kəşfiyyata 4 nəfər getmişdik. Məlum oldu ki, ermənilər 100 

əsgəri bizim arxamıza keçirmək istəyirlər. 

“Uqolnik” deyilən yüksəklikdən ermənilər texnikadan istifadə edirdilər. Verdikləri 

kəndi geri almaq planları var idi. Bu, baş tutmadı. Vəzirin və kəşfiyyatçı yoldaşlarının 

səyi nəticəsində onların planları alt-üst oldu. Hava işıqlanırdı. Briqadanın kəşfiyyat rəisi 

polkovnik Qasımov, o da, gecə bizimlə Həsənqaya ilə Marquşevan arasındakı 

düzənlikdə yatmışdı. Bütün mövqelərimiz orada idi. Səhər duranda, gördük ki, 

ağçalmalılar (ermənilər) artıq kanalı keçiblər. O vaxtlar əlbəyaxa çox döyüşlər olurdu. 

Ona görə də seçilmək, tanınmaq üçün, bir gün qabaq onlar da, biz də “paqon”larımıza 

xüsusi rəngdə nişanələr bağlayırdıq. Orda başqa batalyonlardan da uşaqlar vardı.  

Kəsfiyyat rəisi Qasımov dedi ki, “ağçalmalılar” bizim arxamıza keçmək istəyirlər. 

Əmr verildi, üç tərəfdən hücuma keçdik. Gəncə batalyonu soldan, biz də sağdan onları 

mühasirəyə alıb qırdıq, bizim isə heç bir itkimiz olmadı, yaralananlarımız oldu. Həmin 

əməliyyatda 67 nəfər erməni qulduru məhv oldu, meyitləri sonra buldozerlə “dəfn 

etdik”.  



İsmayıl Tunc bu döyüşdə, sözün həqiqi mənasında, igidlik göstərdi.  

Həmin gecə tapşırıq aldıq ki, Maralyanı, Malakanları almalıyıq. Çünki ermənilərin 

əsas texnikası orda cəmləşirdi ( əvvəllər bu kəndin adı Göytəpə idi), yola düşdük. 

İsmayıl da bizimlə idi. Bu əməliyyatda “Tərtər” və “Mingəçevir” batalyonları iştirak 

edirdilər. Səhərə yaxın Maralyanı aldıq. Ədalət Paşayevin bölümü növbədə dayandı. 

“Qapanlı vzvodu” deyirdik, o da Ədalətin rəhbərliyi altında idi. Həmin gecə bir nəfər 

ermənini girov götürdük. Gecə saat 4-də onu mənə təhvil verdilər. “Mingəçevir” 

batalyonunda bir Vahid var idi, onunla erməninin əlini-ayağını bağlayaraq, gətirib 

qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqova təhvil verdik. Qərərgah onda Tərtər şəhərində 

yerləşirdi. Orada öyrəndim ki, bu, Karo Karoyan, ermənilərin Ağdərə üzrə kəşfiyyatının 

rəisi, general-mayordu. Sonra məlum oldu ki, kanalın üstündə 67 əsgərin qırılma 

xəbərini ona çatdıranda inanmayaraq dedi: 

– Siz yalan danışırsınız, orada türk yoxdur, oranı qoyub qaçmısınız. Bunu mən sizə 

sübut edərəm!  

Elə həmin gecə özünün iki nəfər cangüdənini götürüb bu əraziye gəldi. Özü xeyli 

irəlidə gedirmiş. Qabağına bizimkilər çixanda ermənicə çığırıb ki, mən tutuldum, siz 

qaçın!  

Həmin gündən bizim uğurlu döyüşlərimiz başladı. Lüləsaz, “Alma bağı”, Çardaqlı 

istiqamətində güclü döyüşlər oldu.  

Ağdərə- Sərsəng yolunda ermənilərin bir tankı və iki “BMP” –si vardı. Həmin “BMP”- 

lər bizim mövqeləri güclü atəşə tuturdu. Çardaqlı kəndi ətrafında gedən bu döyüşdə 

bizim 11 nəfərimiz o cümlədən İsmayıl da, Məlahət xanım da yaralandılar. Məlahət həm 

yaralılara yardım edir, həm də əlində avtomat döyüşürdü.  

Ermənilərin bir “NİVA”- sı, bir “MAZ” maşını içi dolu silah-sursat qaçmağa hazır 

vəziyyətdə dayanmışdı.  

Rəhmətlik Vəzir və onun kəşfiyyat dəstəsi ermənilərin arxasına keçmişdi. İsmayıl da 

Vəzirgillə getmişdi. Mən isə digər dəstələrlə  başqa tərəfdən irəliləyirdim. Cem, 

rəhmətlik Elman müəllim, Zakir Kərimov- biz dördümüz aşağıdan gedirdik. 

Vəzir Orucov kəşfiyyatda da çox gözüaçıq, peşəkar döyüşçü idi. Yuxarıdan bizə 

xəbərdarlıq etdi: 

–Üzərinizə “karobka” gəlir, hara gedirsiniz? (“karobka” şərti ad idi, yəni “BMP” gəlir).  



Təpəyə çıxıb baxdıq ki, “BMP” düz bizim üstümüzə şığıyır. Cemdə bir qumbaraatan 

vardı. Bu, bir dəfə atmaq üçün idi. Dedim:  

– Cem, ata bilirsən?  

– Yox.  

Bizimlə Qarağacı Qapanlısından bir oğlan vardı, sürücümüz idi. Özümüzə mövqe 

seçdik. Beləliklə, Vəzir bizi ölümdən qurtardı. 

Bizim artilleriyanın komandiri vardı, Komarov. Elman müəllim də artilleriyada xidmət 

etmişdi, mən də. Bir tank mövqeləri vururdu. Elman müəllim Komarova koordinatı 

verdi: 

– Burada bir tank var, bizə imkan vermir. Onu vurun. 

Birinci mərmi əlli metr fərq elədi, ikinci mərmi isə tankın düz üstünə düşdü. Elman 

müəllim çox dəqiq koordinat vermişdi, artilleriya komandiri Komarov da çox dəqiq 

vurmuşdu.  

Bundan sonra keçdik. 

Umudlunun özünün batalyonu var idi. Bizim şərti adımız “Vosxod- 52”, onlarınkı isə 

“Vosxod- 23” idi. “Platina” da onlarla birləşdik.  

Kəlbəcər yolu açılana qədər İsmayıl bizimlə birlikdə döyüşdü. O, həmişə uşaqların 

içində vətənə məhəbbət, xalqa məhəbbət mövzusunda söhbətlər aparırdı. Bu söhbətlər 

elə bil uşaqlara qol-qanad verirdi. Döyüşçülərin çoxu ailəsini-uşağını atıb gəlmişdi. 

Vətən üçün şəhid olurdu. İsmayıl Atatürkün bir sözünü tez-tez misal gətirirdi: “Hücum 

zamanı yaralının arxasınca qaçmaq lazım deyil, qoy keç irəliyə”. Avqustun 23-də 

Drambon istiqamətində hərəkətə başlandı. Bizdə texnika yox idi. “Goranboy” 

batalyonunun isə altı tankı, iki “BMP” –si vardı. Drambon döyüşündə yeganə sağ qalan, 

yaralanmayan zabit mən idim. Avqustun 21-də Ədalət yaralanmışdı. İkinci dəfə 

avqustun 31-də yaralandı və yaralı-yaralı da yenə döyüşə girdi. Ondan bir gün qabaq 

Elman müəllim yaralanmışdı, budunun arxa tərəfini “qranatomyot” aparmışdı. Vəzir 

axşam kəşfiyyatda olmuşdu, batalyona tapşırıq almağa getmişdi. O, geri qayıdıb gələndə 

artıq mən də yaralanmışdım. Yaralandığım yerdən çıxmaq isə mümkün deyildi, çox qan 

itirmişdim. 

Vəzirə məlumat verirlər ki, “minamyot” la bizim yolu “döyürlər”.  



Bir neçə xidməti maşınımız var idi, biri də mənimki idi, (“UAZ”), o da yandı. Daha 

maşın qalmamışdı. Yeganə çıxış yolu o oldu ki, Vəzir 7 nəfərlə sıldırım qayalıqla çıxıb, 

onların üzərinə “minamyot”la, avtomatla atəş açsın. Həmin “minamyot”u susdurandan 

sonra mənlə bərabər bir neçə yaralını ordan çıxarmaq mümkün oldu. 

Aşağıda “Bərdə” batalyonu yerləşmişdi.Əgər burdan keçə bilsəydik, onlar bizim 

yerimizə gəlməliydilər. 

Elçin Əliyev bizə kömək edəndə, çox agir “kontuziya”aldi. 

Orda ermənilərin bir tankı binanın arxasında gizlənmişdi, luləsini qabaq pəncərədən 

çıxarıb atırdı ki, nə tustu, nə də alov görünməsin. Burada üç gün döyüşdük. Avqustun 

23-də mən yaralandım. 

Drambon döyuşündə də ermənilər ağır itkilər verdilər. 

Onların bir xidməti “UAZ”maşını gəlib tapşırıq alıb qayıdanda,Vəzir yanında dayanan 

Akifdən (fəal döyuşçü idi, “Qaqaş”deyirdik) soruşdu: 

–“Qaqaş”, o “UAZ”-ı sürə bilərsən? 

“Qaqaş” zarafatla cavab verdi: 

–Xalx öz “UAZ”-ını sürür də.–Sonra dedi,–Amma alıb versən, sürə bilərəm. 

Bir də gördük Vəzir yoxa çıxdı. Deməyəsən, gedib düz asfaltın ortasında oturub, 

“UAZ” gecə geri qayıdanda gülləborana tutub. “UAZ”-ın içində olan dörd nəfərin (üçü 

zabit, biri sürücü) dördünü də cəhənnəmə vasil edib, meyitlərini maşından düşürüb, 

oturub sükanın arxasına. Bir də gördük ki, budur, Vəzir “UAZ”-ı  gətirir. Yanımıza çatıb 

maşını saxladı və aşağı düşüb, dedi:  

–“ Qaqaş”, ala sür. 

Ədalət ayın 1-də Bakıda rəhmətə getdi. Vəzir 29-da yaralandı, sonra sağaldı. 

Papravənd döyüşündə şəhid oldu. Sonra mən yaralandım, beş gün hospitalda yatdım. 

Bakıya dəvət etdilər, getmədim. İki qəlpə var idi, birini çıxartdılar, birini isə kürəyimin 

altında olduğu üçün çıxartmaq mümkün olmadı. Hələ də durur. Sağalandan sonra 

qayıtdım, istirahətə getmədim. Məni briqadaya siyasi iş üzrə rəhbər götürdülər.  

Müharibədən keçən bu müddət ərzində İsmayıl Tuncu həmişə xoş təəssüratla 

xatırlayıram. Onun kimi oğulların igidliyilə də fəxr edirəm. 



İLHAM ABBAS OĞLU MUSTAFAYEV 

1970-ci il sentyabrın 6-da Tərtər rayonunun Cəmilli kəndində 

anadan olub. Həmin kəndin orta məktəbini bitirib Moskva Yol 

İnstitutunda oxuyub. 

1988-ci ildə Sovet Ordusu sıralarına çağırılıb. Kalijski 

Vilaayətində xidmət edib. 1990-cı ildə tərxis olunub.  

1991-ci ilin sonuna yaxın könüllü olaraq “Tərtər” Özünümüdafiə Batalyonuna 

yazılıb. 1995-ci ilədək hərbi xidmətdə olub. 

İsmayıl Tuncla bir yerdə döyüşlərdə vuruşub.  

Üç dəfə yaralanıb. 

I qrup Qarabağ Müharibəsi əlilidir. 

Ailəlidir, iki övladı var- Ayişə və Nərmin. 

Hazırda Tərtər rayonunun Cəmilli kəndində yaşayır. 

 

İlk dəfə könüllü özünümüdafiə batalyonuna yazıldım, sonra özümüzün 703-cü 

briqadanın tərkibində “Tərtər” batalyonu yarandı. 1991-ci ildə onun tərkibinə daxil 

oldum. 

İlk döyüş əməliyyatlarımız Marquşevan və Marağadan başladı. “Torpaq təpə”nin 

altında idik. Elman müəllimgil gəlib bizdən 11 nəfər seçib gətirdilər bura– “Tərtər”ə. 

Onda “Qurtuluş” batalyonu da ( komandiri Şahin Tağıyev idi) döyüşürdü. İtki vermişdi, 

onların çıxarılmasında iştirak etdik. Kamil də onda qolundan yaralanmışdı. Marquşevan, 

Marağa istiqamətindəki ilk döyüşlərdə ermənilərə qalib gələ bilmədik, çünki onların 

qüvvələri bizdən çox idi. Polislər də kömək edirdilər, amma elə güclü deyildik. 

Sonradan ordu gücləndi. Kəşfiyyat bölükləri yarandı və onları kəşfiyyatlara göndərdilər. 

Bir qrupunu Şakirlə, bir qrupunu Vəzirlə göndərirdilər. Biz kəşfiyyat edib məlumatları 

öyrənirdik, qərərgah rəisi Pənah Məmmədova, komandirin müavini Elman Hüseynova 

xəbər verirdik, bundan sonra döyüş əməliyyatları başlanırdı. 

O vaxt artilleriyada Komarov, Vasyak, Vitali, Maqamed vardı. Onlara koordinatlar 

verilir, onlar da lazımi işlərini görürdülər. Bundan sonra biz hücuma keçir və əraziləri 

kənd-kənd quldurlardan azad edirdik. 



Levonarx istiqamətində gedən döyüş əməliyyatında bizim öz qüvvələrimizdən əlavə 

Şakir Həsənov da qüvvə gətirmişdi, xüsusi dəstə idi, yaxşı döyüşürdülər. Həmin vaxt 

düşməni mühasirəyə aldıq və 83 nəfər canlı qüvvəsini məhv etdik. 

Bu ərəfədə vuruşmaq üçün iki nəfər də türk gəlmişdi– biri Cem adlı mayor, digəri isə 

İsmayıl idi, o, leytenant idi. Onlar ən ağır və uğurlu döyüş əməliyyatlarında iştirak 

edirdilər. Məsələn, Levonarx istiqamətində ermənilərin bir nəşə plantasiyası vardı, oranı 

çox möhkəm müdafiə edirdilər, hətta qızlar da plantasiyanı qoruyurdular. 

İsmayılın şəxsən özü bu vuruşmada xüsusi fədakarlıq göstərdi. Orada İsmayıl bir 

erməninin qulağını da kəsdi. 

Biz tez-tez  kəşfiyyata gedirdik. Vəzir, İsmayıl, Mayıl, Əyyub, Suliddin, “Qoçu”, 

Sərvər, Vüqar, Mahir, Əliyar... – kəşfiyyatda olan uşaqlar əsas bunlar idi. 

Kəşfiyyatın üstünlüyü orasında idi ki, az qüvvə ilə ermənilərin arxasına keşir, güclərini 

biləndən sonra özümüz onları məhv edirdik, Çardaqlıda da, “Turbaza” da da belə oldu. 

Düşmən “KAMAZ”-nı , “BMP”-sini, canlı qüvvəsini məhv eliyəndən sonra. Elman 

müəllim, Rasim, “Mısto”gil və “Goranboy” batalyonunun texnikaları gəlib çıxdılar. 

Drambon, Poqosomer, Çıldıran istiqamətlərində gedəndə, “Babək-44”, “Goranboy”, 

“Xanlar” batalyonunun qüvvələri bizə kömək edirdilər. 

“Ayı heykəli”nin yanında Vəzir Orucov, Elman Hüseynov, Ədalət Paşayev durbinlə 

baxıb, erməni qüvvələrinin yerlərini öyrəndilər. Bu vaxt onlar artilleriyadan atəş açdılar. 

Ədalət Paşayev yaralandı. Onu Hafizgillə arxaya yola saldıq. Bundan sonra, əgər əvvəl 

15-20 nəfərlə gedirdiksə, indi bir rota idik, Elman müəllim də ordaydı, Vəzir, İsmayıl 

da. “Ayı heykəli”nin yanından meşəyə girdik, oraynan gedib keçdik erməninin arxasına. 

Gördük ki, ermənilər “KAMAZ” -dan “BMP”-yə mərmi yığmaq istəyirlər. Buna görə də 

pulemyotla “KAMAZ”-ı atəşə tutduq. Maşın yanmağa başlayanda, güllələr açılmağa 

başladı. “BMP”-dəkilər görəndə ki, vəziyyət ağırdı, qaçmaq istədilər.  Elə bu vaxt 

Elman müəllimin yanından Rafiq adlı bir oğlan, udin idi, “Goranboy” batalyonundan, 

qumbaraatanla atdı. Mərmi “BMP”-nin  üstündən keçdi, dəymədi. Qumbaraatanın arxa 

tərəfindən çıxan alov Elman müəllimin ayaqlarını zədələdi. Sərvər, “Qoçu”, Mahir, 

Vüqar, Vəzir, Türk İsmayıl da bu əməliyyatda iştirak edirdilər. 

Biz yalnız həmin vaxt “Goranboy” batalyonuna müraciət etdik ki, texnikayla köməyə 

gəlsinlər. Lakin onlar gələnə kimi, biz ermənilərin canlı qüvvəsini məhv etdik.  



Bu vaxt bir “Villis” gəldi. İki nəfər içindən düşüb qaçmaq istəyəndə, Vəzir birinin, 

komandirin, gözündən vurdu, sürücünü də mən vurdum.  

Burada Mahir ( Xoruzlu kəndindən) qılçından yaralandı, onu da arxaya yola saldıq. 

“Qoçu”, Sərvər və mən gedirdik ki, Oruc dayı ilə Türk İsmayıl da gəldilər. Pulemyot 

atanda qəsdən dedim ki, mən yaralandım. Sərvər ermənilərə tərəf qumbara atdı.  Bundan 

sonra gəldik erməni meyitlərinin yanına. Öldürdüklərimizin arasında “Qozbel Mişa”, 

Zaven adında döyüşçülər də vardı. Onların pulemyotunu mən götürdüm, o biri silahları 

da “Qoçu”, Sərvər, pasportlarını isə Oruc dayı götürdü. (Oruc dayı erməni pasportlarını 

batalyonda təhvil verib, mükafat alırdı).  

Əvəz Şükürovun oğlu və “Qozbel Mişa” Zavenonu öldürmüşdülər, biz də onları həmin 

yerdə öldürdük.  

Ermənilər “ratsiya”yla “Goranboy” batalyonuyla (“Misto”yla ) əlaqə saxlamışdılar, 

onlar da demişdilər ki, sizin “ermənilərinizdən” biri bu hücum planını çəkib verib bizə. 

Amma əslində belə deyildi, əksinə, Ədalət Paşayevi yaraladıqlarına görə biz ermənilərin 

arxalarına keçib, onları darmadağın eləmişdik. 

Goranboydan Maşallah və “Misto”gilin adamları ermənidən aldığımız “Villis”i 

aparmaq istədilər. Vəzir: 

– Qoyma aparsınlar, –mənə dedi. 

Mən də qoymadım, rabitə aparatını da vermədim. Onlar ordan bir pistolet götürdülər. 

O gözündən vurulan komandirin pistoleti idi. 

Qalan heç nəyə qoymadıq ki, əl vursunlar. 

Bizə məlumat verdilər ki, Drambon, Poqosomer və Çıldırandan ermənilər qaçır. Bu 

istiqamətdə beş batalyon cəmləşmişdi. Rabitəylə Kamarova və Vasyaka bu barədə xəbər 

verildi. Bundan sonra artilleriya ermənilərin mövqelərinə “döşədi”. Biz həmin mövqeləri 

alıb, güclü mühafizə yaratdıq. 

Ermənilər biz dayandığımız mövqeyə hər gün hücum edirdilər. Biz də onları geri 

oturtduq. Bizə  briqadadan hərbi sursatı “Ayı heykəli”nin yanına qədər gətirirdilər, biz 

də gecə ermənilərin “kalyaska”ları ilə gedib daşıyırdıq. Bir gecə Vəzir iki nəfərlə gedib 

gətirirdi, bir dəfə mən “qranatomyot”un mərmilərini, pulemyotun patronlarını 

daşıyırdıq. “Ayı heykəli”ylə bizim aramız 10 kilometrə yaxın yol idi. 



Sonradan bizim yerimizə “Tərtər-2” batalyonundan Vidadigili göndərmişdilər. Onlar 

da dörd nəfər şəhid verib mövqedən çıxmışdı. Həmin şəhidlərin meyitlərini də biz 

çıxartdıq. 

Bundan sonra ermənilər həmin istiqamətdə xeyli qüvvə tökmüşdülər, hətta “neqr”lər 

də, ruslar da vardı –“nayomnik”lər idilər. Bir tərəfdan də xüsusi qrupları “OMON”ları 

göndərmişdilər. Xüsusi qrupa Əziz müəllimin oğlu Vüsalgil (indi briqada komandiri, 

Göy-göl tərəfdə polkovnikdir, “Qırmızı Bayraq” ordenli) bizə yaxşı kömək elədilər. 

Onlar Levonarxda  da əla döyüşmüşdülər. Rövşən Cavadovun dəstəsi də oradaydı. 

Bizim uşaqlardan Bayramla Hafizi də “OMON”çularla kəşfiyyata göndərdik. 

Kəşfiyyatın rəisi yaralandı. 

Mən ona görə Türk İsmayılın adını tez-tez çəkmirəm ki, o, apardığımız əməliyyatların 

çoxunda bizimlə birlikdə döyüşürdü və ağır məqamlarda uşaqların köməyinə çatırdı. 

İsmayıl çox təcrübəli bir zabit idi və onun qoçaqlığı, qorxmazlığı uşaqlara bir nümunə 

kimi göstərilirdi. 

Erməni artilleriyası atanda, “OMON”çuların çoxu qaçırdı. Pulemyotu götürdüm, 

bunların başlarının üstündən atəş açdım. Atanda, Hacıqərvənddən Cavad gəlib dedi: 

– Ə səni vuracaqlar 

Cavabında: 

– Niyə? Şəhidlərini, yaralılarını qoyub qaçmasınlar, mən də atmayım, – dedim. 

Onlar “qranatomyot”u, pulemyotu götürüb mənimlə bərabər hücuma kecdilər. 

“OMON”çuların “ratsiya”sıyla xəbər verdik ermənilərin bir tankını “Faqot”la (raket 

(silah), 500 metrlikdən texnikanın istiliyinə tərəf uçur) vurub yandırdıq. 

Sonra Vaqavuz alınan vaxtı, Elçin Əmiraslanov da bizimlə idi (Sonra həbs olundu). O 

döyüşdə Səməddinin qıçı getdi. 13 meyitimiz Vaqavuzda qalmışdı. Lap əvvəl Oruc 

dayıyla Teyyubun meyitlərini çıxartdıq. 

Mənim “rota”mda 30 nəfər türmədən buraxılanlar vardi. Əvvəl Surətin dəstəsində  

olmuşdular. Əli bəy, Qubalı idi, şəhid oldu, Ədli yaralındı. Əlyar, Oruc dayının, Kamilin 

kəndçilərindən vardi, bizimlə onlar da getmişdilər meyitləri çıxartmağa. Meyitlərdən  

birinin başını kəsmişdilər.  Onu çıxaranda, əmisi gəlib məni öpdü. Ora heç kim “risk” 

eləmirdi getsin, beş nəfər getdik –Məlahət də bizimlə idi, meyiti tapıb gətirdik. Şərif 

dayı orada yaralı qalmışdı. 



Biz həmin 13 meyiti çıxarmağa gedəndə, anam məni buraxmırdı. “Patrul”lar  vardı – 

Əli Əliyev – Əli müəllimin qardaşı Hacıqərvənddən (bizdə “rayispolkom”un sədri 

işləyirdi), bir də Bakıdan bir kişi varıydı, onlar patrul gedirdi, mən də getdim Vaqavuzda 

qalan 13  meyiti çıxarmağa. 

Bu ərafələrdə Vəzir yoxuydu, yaralanıb getmişdi. Vaqavuz alınanda  o da gəlib çıxdı. 

Sonra komandirlər arasinda çəkişmə başlandı. Prezident Əbülfəz Elçibəy demişdi ki, 

“Xankəndinə hansı birinci girib bayraq sancsa, o hissənin komandiri  və generalı olacaq, 

çoxlu pul mükafatı alacaq”. Ona görə də Surət Hüseynovla Nəcməddin  Sadıqovun arası 

dəydi. Surət öz aviasiyasini qaldırdı və “Platina”da oturan Nəcməddin Sadıqovun 

tutduğu mövqeləri bombaladı. Surətgil hərbi texnikanı qəsdən Haterkdə ermənilərə 

qoyub çıxdılar. Surətin Yurası variydi, nə bilim Aslanovu, Həmzəyevi variydı. Aslanov 

Yura polkovnik idi. O, “ratsia”yla  üstümüzə qışqırdı: 

–Vaqavuzu verin, düşün. 

Onda Turk İsmayıl da, Suliddin, Kamran, Mətləb də yanımda idilər. Vəzirlə Rafiq 

vəziyyəti görüb aşağı enmişdilər. 

– Hələ burda döyüşürük, salamat çıxsam gəlib səninlə özüm haqq-hesab 

çəkəcəyəm. Polkovnik Həmzəyev – Nəcməddin Sadıqovun müavini (o, erməniyə də, 

Surətə də, ümumiyyətlə, hər tərəfə işləyirdi) – məni  18 nəfərlə “Babək-44” tərəfdən 

göndərdi ki, gedim mövqeyə. “Pozıvnoy”un adını da “İlham” qoydu ki, ermənilər 

mənim adımdan qorxur. Getdik ki, “Babək- 44”  “pozisiya”nı qoyub çıxıb. Ermənilər 

“ratsiya”yla:  

– Gəlin qəbiristanlığın yanına, orda atışaq, –dedilər. 

Mən də cavabında:  

–Yaxşı, gəlirik, –dedim. 

Dayımoğlugil buraxmadı. Gələndə “Babək-44”ün uşaqları meyxana deyib, könlümü 

almaq istədilər. Dedim: 

– Alçaqlar, elə meyxana demisiz ki, ermənilər də oranı alıb at oynadırlar. 

Sonra briqadadan xəbər verdilər: “Sizə polis qüvvələri köməyə gəlib” – Tərtərin, 

Bərdənin, Yevlaxın polisləri (Rasim Vəliyev, İsa Bağırov). Onları da Səfərov qoymur 

ki, yollar minalıdır. 

Səfərov mayor idi, mina təmizləyirdi. 



Mən bir neçə nəfər götürüb Tərtərə gəldim. Sərdar Həmidovdan soruşdum ki, bu nə 

məsələdir? 

Nə isə... Burda söyüş söydüm. Rotanın komandirliyindən imtina etdim. Qayıtdıq geri. 

Səhərə qədər həmin mövqedə qaldıq. Sabahısı polis qüvvələri gələndə, ermənilər qaçdı. 

Bu hadisələr Vaqavuzun ətrafında baş vermişdi. 

Biz tezdən getdik Madagizin üstünə, “post”u təhvil götürdük. Sarovdan rəhmətlik 

Tahir, Sarıcalıdan “Malış” (şəhid oldu), xeyli uşağıydıq. Gecə heç nə baş vermədi. 

Səhərisi endim ki, yanımıza bir texnika – “Ural”, ya “BRDM” çıxaraq. Bizim “rota”nın 

“ZİL-131”-i vardı, onu Vüqar sürürdü, o da anası xəstə olduğu üçün icazə almışdı. 

Ermənilərdən qalma bir sarı “Ural”ı və “BRDM”-dən birini götürdük. Birini də 

Qamətgil, İnqilabgil götürüb çıxıb getdilər (Sonra o texnikanı Qamət kanala salmışdı). 

Bizim texnikanı Sarıcalıdan Mehman, şəhərdən Doş sürürdü. Yol gedirdik ki, ermənilər 

bir raket atdılar, o da gəldi maşının qarşı tərəfindən dəydi, yandırdı, mənim də qolumu 

xış-xış elədi. Arxada oğlan vardı, onun qolunu pis günə qoydu. Mehmanla “Doşu”ya heç 

nə olmadı. Onlar düşüb getdilər. Gəlib batalyonda demişdilər ki, İlham öldü. Bunu da 

Pənah, dayım oğlu Adil eşidir, yığılıb gəlirlər mənim yanıma. Düyərli “Malış” onlara 

istiqaməti göstərir. Mənim üstümü ağac qırıqları ilə örtdüklərinə görə yanımdan ötüb 

gedirlər, ağır yaralı bir oğlan tapırlar, geri qayıdıb məni də tapırlar və ikimizi də götürüb 

gətirirlər. İnqilabın “rota”sı da qayıdıb gəlmişdi. 

Burada sol qolumu kökündən kəsirlər. Üç gündən sonra özümə gəlmişəm. Ayağım, 

üzüm, gözüm, hamısı yaralanmışdı. Sağ ayağımın-baş barmağını kəsdilər. Üzümdən 

qəlpəni Almaniyada çıxartdılar. Qəlpənin birini hələ də gəzdirirəm. Qəlpələr bütün 

bədənimə dolmuşdu.  

Himayət də qolundan yaralanmışdı. Bakıda bir palatada yatırdıq.  

Mən sonra yenə döyüşlərə qatıldım. Lakin o vaxtlar Türk İsmayıl bəzi səbəblərə görə 

ordudan getmişdi. Lakin həm bizimlə, yəni yuxarıda danışdığım əməliyyatların çoxunda, 

həm də digər döyüşlərdə İsmayıl ad-san çıxarmışdı, silah dostları həmişə onunla fəxr 

edirdi.  Biri qorxanda va yaxud irəli getmək istəməyəndə, Türk İsmayılı onlara misal 

çəkir, onun necə pələng kimi vuruşmasından danışırdılar. 

İsmayılla müharibədə də, sakit vaxtı da bir yerdə olmaq, söhbət etmək bizim üçün çox 

xoş idi. 



 

                            Süleymanov Vİdadi Həbib oğlu 
1948-ci il fevral ayının 1-də Göyçə Mahalının Basarkeçər 
rayonundakı Qaraiman kəndindəanadan olub. 1950-ci ildə ailələri  
departasiya edilib və onlar Tərtər rayonunun Seydimli kəndində 
köçüblər. 
1966-cı ildə Tərtər şəhər 1 saylı orta məktəbini bitirib. Həmin il 
Çingiz İldırım adına Politexnik İnstitutuna daxil olub, 1971-ci ildə 
oranı bitirərək rabitə mühəndisi ixtisasını alıb. 
1971-1973-cü illərdə Çita Vilayətində leytenant rütbəsində tabur 

komandiri kimi hərbçi xidmətdə olub. 
1992-ci il yanvar ayının 6-da öz kəndlərində (seydimli  ) 95 nəfərdən ibarət 
özünümüdafiə batalyonu yaradıb.  
1993-cü il mart ayının 10-da «2-ci Seydimli Batalyonu»nu təşkil edib. 
Tərtər rayonunun müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. 
1995-ci il iyul ayının 30-da ordudan tərxis olunub. 
İsmayıl Tuncla eyni vaxtda döyüşüb.  
Dörd övladı var—Müşfiq, Kəmalə, Vüsalə və Ələs. 
Hazırda Tərtər rayonunun Seydimli kəndində yaşayır. 
(«Seydimli» Batalyonunun şəkli) 
Türk İsmayılı mən də görmüşdüm. Vətənpərvər oğlan idi. Onun haqqında sonra 
danışacağam.  
Bizim Seydimli kəndi ermənilərin Çaylı kəndilə həmsərhəd olduğu üçün ağsaqqallarla 
məsləhətləşib, 1992-ci il yanvar ayının 6-da 95 nəfərdən ibarət könüllü batalyon 
yaratdıq. «Seydimli» Batalyonunu mən Müdafiə Nazirliyində qeydə aldırdım. Çünki 
bildirdim ki, yaranmış dəstlərin aqibəti müharibədən sonra necə olur. Bu işdə Nizami 
Heydərov, Elman Hüseynov (Allah rəhmət eləsin!) bizə yaxşı kömək elədilər.  
Batalyonumuz silahlandı. Komarov bizə döyüş tapşırıqları verirdi. Birinci döyüşə 1992-
ci il aprel ayının 10-da başladıq. Bizə Ağdərə rayonu istiqamətində Tərtər çayın içi ilə 
hərəkət etmək tapşırılmışdı. İşin öhdəsindən layiqincə gəldik.  
Yolda Tərtər-1 batalyonun qərargah rəisi Pənah Məmmədovla görüşdük, qabaqda bizim 
bir «BMP» atırdı. Ermənilər də atırdılar, baş qaldırmaq mümkün deyildi. Ermənilərin bir 
«BMP»-si tank əleyhinə özlərinin düzəltdikləri maneələrə ilişib çıxa bilmirdi, amma 
atırdı.  
Pənah müəllim dedi ki, nə təhər edək? Batalyon qaçır. Batalyon qaçırsa, bizimkilər də 
qaçacaq.  
Mən batalyonun qarşısına çıxdım, dedim: 
--Nədi, niyə qaçırsınız, hara qaçırsınız? Belə vaxtı adam qaçar?  
Sonra soruşdum ki, erməni nə ilə atır?  
Dedilər ki, avtomatla. 
Dedim:  
--Sizin əlinizdəki nədir? Dedilər ki, avtomat. 
Dedim: 
Bəs niyə qaçırsınız.? 
Bizdən başqa da batalyonlar var idi. Bu sözümdən sonra uşaq qayıtdı.  Döyüş 
sakitləşəndə o biri batalyonun komandiri mənə yaxınlaşıb dedi: 



--dayı, məni bədnamçılıqdan sən qurtardın, mən belə bədnam olmamışdım. Yaxşı ki, 
mənim döyüşçülərimi geri qaytardın! 
Həmin döyüş gününün axşam tərəfi idi. Nədənsə, bizimkilər topu ön tərəfdə qoyub, geri 
çəkilmişdilər. Maşının o o qoşulan yeri qırılmışdı. Pənah Məmmədov dedi ki, top qalıb 
orda, ermənilər aparacaq. 
Gecəylə gedək ki, topu gətirək. Bir nəfər şəhid oldu, Knyaz Qurbanov, komandir 
«vzvod» idi. Biz topu gətirdik hissəyə. Şəhid olan Fəqanın qardaşı idi. 
Mən baş leytnant rütbəsində sovetin vaxtında 57min zenit toplarının alayının komandiri 
olmuşdum. Burda da baş leytnant və komandir komandir batalyon idim. 
«Seydimli» Batalyonunun komandiri mən idim, rəsmi qeydiyyatdan keçmişdik. «Torpaq 
təpə» istiqamətində müdafiə mövqeyi tutmuşduq. 
Topu gətirdik, Nazim var idi, familyası yadımdan çıxıb, onu maşina qoşduq, gətirdik. 
İkinci döyüşümüz yenə Ağdərə istiqamətində oldu. Onda batalyonumuz çox itki 
vermədi. Amma ermənilər itki verdilər. Marquşavanda «Qara» deyilən sahənin yanında 
ikinci əmri  gözləyirdim. Bu vaxt qırmızı «NİVA» gəldi, Ələmşah idi. Dedi: 
--Nəcməddin Sadıqov əmr edir ki, geri qayıdım. 
Soruşdum ki, niyə? 
Dedi ki, hələ vaxtı deyil, qırğınlara yol verərik. 
Biz o əraziləri tanıyırdıq, o vaxt o sahələr boş örüşlər idi. Əməliyyatlanın gedişində 
hərbi müşavirələrdə əsas fikirlərin içində mənim də fikrimi qəbul etdilər. 
Sonra biz «Torpaq təpə» əməliyyatında iştirak elədik. Burada bir-iki nəfər itki verdik. 
Bu itkidən sonra əsgərlərimiz onların qanını almağa and içdilər.  
«Torpaq təpə» əməliyyatına 13 iyun 1992-ci il tarixdə getdik. İrəlilədik, sonra ayın 16-sı 
axşam saat 400 radələrində Çaylı istiqamətində erməni ekspedisiyasına qarşı hücuma 
keçdik. Çaylı alındı. Əməliyyat belə quruldu ki, Həsənqaya, Levonarx istiqamətində 
hücuma keçilsin. O gecə saat 5-7 radələrində biz Tərtər çayını keçməyə başladıq. 
Ermənilər Sərsəng Su Anbarından çayın suyunu həddən artıq çoxaltmışdılar. Biri-
birimizdən tutub keçdik. Həsənqayanı aldıq. «Qurtuluş», «Gəncə» «Tərtər-1» 
batalyonları birlikdə hücuma keçmişdilər.  
Vaqif Abdullayev (və bir ayrı oğlan) «Qaz-69» da gedirdi—«Tərtər» 
Batalyonundanıydı. Erməninin «BMP»-si biz tərəfə atırdı. Hiss etdim ki, Vaqifin 
maşınını vuracaqlar. Qışqırdım ki, maşından düş, səni vuracaqlar!  İkisi də düşdülər, 
qaçdılar. Aradan 2-cə dəqiqə keçməmiş-maşını nə təhər vurdularsa aşdı. 
Sonra Vaqif təşəkkür elədi mənə.  
Sonra Ağdərə, 3 nömrəli sovxoz, istiqamətində döyüşlərdə iştirak elədik. Mən həmişə 
Elman Hüseynovlaböyür-böyürə olmuşuq.  
Kəşfiyyat qurupları vardı, onların gƏtirdikləri məlumatdan biz yararlanırdıq.  
Marquşevandan Həsənqayaya qədər olan məsafəni Seydimli batalyonu qoruyurdu. 
Maqnit istiqamətində Ağdərə Qüvvələr də Həsənqayada yerləşirdi. Dedilər ki, bəs 
ermənilər hücum eləyir. Bizdə bir maşın vardı, üstündə Amerika pulemyotu 
quraşdırılmışdı. O, «Çapayev»dəki qız atır ey, elə bir şeydi. O pulemyotu bizə Səncədən 
vermiqdilər. Maşina  tərəf getdim, gördüm ki, doğrudan da, ermənilər gəlir. Mən təcili 
maşina mindim, getdim, iki dəqiqəyə çatdım ora. Bir az qalmış gördüm ki, ermnəilər 
mühasirəyə düşüblər, özləri biri-birini qırırlar. Orda bir erməni  polkovniki var idi. Onun 
papağı da, qılıncı da indi məndədir, hətta qəməsini də götürmüşdüm.  
Sonra gecəylə bir tank, bir «BMP» gəldi, həmin polkovnikin meyidini götürüb getdilər. 
100-ə yaxın erməni meyidi qaldı, Həsənqaya istiqamətində, kanalın üstündə.orada 



«Səncə» Batalyonundan bir komandiri həbs etdilər. Elə bildilər ki, düşmən qabağından 
qaçıb. 
Sonra 3 nömrəli sovxoz istiqamətində hərəkət edərək oranı aldıq.  
Ağdərə istiqamətində gedərkənbatalyoumuzdan iki şəhid verdik. Ümumiyyətlə, 15 nəfər 
şəhidimiz oldu batalyonumuzdan. Kəndimizdən isə 22 nəfər şəhidimiz var.  
1992-ci il avqustun 5-dən bizim batalyonun konsenvasiyası haqqında Müdafiə 
Nazirliyidən əmr gəldi. Batalyonu buraxdıq.  Sonar mən sərəncama verildim, 703 saylı 
hərbi hissədə qaldım, təxminən 1993-cü il mart ayının 12-də yenidən «Seydimli» 
Batalyonunu bərpa etdik. Artıq Ağdərə alınmışdı, orada yerləşirdik. Ermənilərin Ağdam, 
Papravənd, Qızılkəngərli istiqamətində hücumlarının qarşısını almaq bizim batalyonlara 
tapşırıldı. Biz bu tapşıfrığa əməl etdik, erməniləri o əraziləri çıxartdıq.  O vaxt komandir 
batalyon mən idim., başqa kəndlərdən də adamlar var idi, 120 nəfər idik.  
1994-cü ildə batalyonun buraxılması haqqında yenidən əmr gəldi, buraxdıq. Cavan 
uşaqları aparıb «Tərtər-1» batalylnuna təhvil verdik, təzədən bir də 1994-cü il aprel 
ayının 12-də ulu öndərmiz Heydər Əliyevin müraciətindən sonra könüllü batalyonların 
bir bir daha bərpa olunması zərurət yarandı. Tərtər camaatına müraciət etdik, 1 ay 
ərzində gecələr kəndləri  gəzdik. Elə olurdu ki, yazırdım: «Kim özünü kişi bilirsə Tərtərə 
gəlsin». 1200-ə yaxın adam yığıldı. 3 nömərəli məktəb vardı. Ağdərə istiqamətində, orda 
yerləşmişdik. Mən onların içində 230 nəfər seçdim. Müdafiə Naziri  Məmmədrəfi 
Məmmədov həmin batalyonu silahlandırmaq istəmirdi. Şəxsən onunla özüm söhbət 
eldəim, dedim ki, silahı başqa adamlara vermə mənə ver, məndən də tələb elə. 
Həmin gün yaxşı silahlar verdilər bizə. Silahlandıq, getdik cəbhəyə. Ermənilərin 
Borsunluya dəhşətli hücumları gözlənidlirdi. Gəncə-Bakı yolunu kəsmək fikirləri vardı. 
Həmin gecə biz ikinci eşalon düzəltdik. Ehtiyatda olan qurupsəngərlərdə yerləşdirildi. 
Həsənqaya kəndinin altında olarkən axşam (komandir biriqada onda Lənkəran  Əliyev 
idi,) əmr gəldi ki, kütləvi surətdə qabağa gedib atəş açın. Təxminən yarım kilometr 
irəliləyib atəş açmağa başladıq. Borsunlu tərəfdə olan ermənilər elə bildilər ki, onların 
arxasına keçirik, həmin o atəş erməni qüvvələrini geri çəkilməyə məcbur elədi.  
Döyüşlərimizin arasında çox yaxşı oğullar vardı. Orucov Fəxrəddin Fətullah oğlu 
qəhrəman döyüşçü idi. Ağdərəyə hücum vaxtı şəhid oldu. Sonra Aslanov Ziyadxan 
İslam oğlu, Ağdərə istiqamətində özünü tankın altına atıb onu partlatdı. Əlində tank 
əleyhinə qumbara vardı. 55 tank bizim əsgərləri əzirdi. Mərmisi yox idi, nəydi? 
Ziyadxan yüzlərlə adamın canını qurtardı.  
Sonra onun haqqında Milli Qəhrəmanlığa təqdimat yazdılar, lakin hələ də xəbər yoxdur?  
Sonra Vəliyev Əli Firudin oğlu, Məmmədov Raqub Aslan oğlu, Məmmdov Asif Əmir 
oğlu, Quliyev Sarvan Daşdəmir oğlu bizim batalyondan şəhid oldular öz canlarını 
qurban verdilər.  
Kənardan gələn adam diqqəti tez cəlb edir. Türk İsmayıl da bizim diqqətimizi cəlb 
etmişdi. Vətənpərvər oğlan idi, İqdırdan gəlmişdi. Gülə-gülə dedim ki, İqdırda 
azərbaycanlılardır, qara Osmanlı imperiyasında olub. Bilirsiniz hər kim isə 
Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqları uğrunda güllə atıbsa, çox sağ olsun! İsmayıl Tunc 
Azərbaycan ordusunun karifeyləri ilə—Vəzir Orucovla, Elman Hüseynovla bir yerdə 
vuruşub. Bunun özü çox şey deməkdir. Mən həmişə İsmayıl haqqında xoş sözlər 
eşidirdim, onun cəsur bir döyüşçü olduğu barədə danışırdılar.  
Bir dəfə mən, Pənah müəllim, Şikar Şükürov (iriqadanın qərargahı raisi idi, 
Şamaxıdanıydı). Söhbət elədim. Mən dedim ki, qalxıram yuxarı—döyüş yerinə. Bunlar 
isə maşında durublar. 500 metr aralanmışdım ki, həmin yerə Şikar Şükürov rəhmətə 



getdi, Pənah ağır yaralandı. o vaxt Vəliyev Əli Firudin oğlu da yaralandı, onu 
özümapardım Bərdə qospitalına. Sonra mən Bakıya getdim, Leytenant Şmit adına 
zavodda batalyona qumbara atan düzəltdim, gətirdim.  
Musayev Əli Firudin oğlunun qardaşı Vəli də bizim batalyonda komandir «Vzvod» idi.  
Müharibənin hər saatından, anından nə qədər danışmaq olar. Məsələn, Nizami Heydərov 
yaralı gətiriblər, mən də gəlib çıxmışam ora. «Tərtər» Batalyonuna onun yaralarına 
baxmışam, ürəyim çox pis olub. Üzü qapqara idi, gözü görünmürdü, qan tutmuşdu. 
Başladım onun yaralarını silməyə. Gördüm ki, gözünün biri yerində deyil.  
Belə ürəkağrıdan hadisələr çox olub. Ağdərə istiqamətində 150 nəfər 17 erməni 
qırılandan sonra məndə qorxu hissi olmuşdu. Onlar qorxaq idilər, Beynəlxalq 
ermənipərəst qüvvələrin köməyilə hərəkət edirdilər, Rus qoşunlarının hesabına 
vuruşurdular.  
Mən prezidentimizdən o qədər razıyam ki! bütün bəşəriyyəti bilir ki, Azərbaycan 
iqtisadi-siyasi sahədə, ordu quruculuğunda ermənidən 10 dəfə qüvvəlidir. Bunu Amerika 
da bilir, Rusiya da bilir. İqtisadiyyatın yüksəlişi zəmin yaradır ki, ordu güclənsin. 
Prezidentmiz  cənab İlham Əliyev idarəsini ortaya qoyub ki, işğal altında olan 
torpaqlarımızı sülh yolu ilə geri qaytarmaq lazımdır. Mən şəxsən bundan razıyam. 
Onsuz da son anda Azərbaycan Ordusu öz sözünü deyəcək.  
Müharibə elə-belə iş deyil, Müharibə onunla-ölümün oyunudur, bilmirsən kim qalib 
çıxacaq. 
 

ƏYYUB NƏRİMAN OĞLU ƏHMƏDOV 

 

1972-ci il sentyabr ayının 1-də Tərtər rayonunun Qaradağlı 

kəndində anadan olub. 

1990-cı ildə Tərtər rayon 96 saylı Peşə Texniki Məktəbini 

bitirib. Həmin il Sovet Ordusu sıralarına çagırılıb. 1992-ci ildə 

hərbi xidmətini yarımçıq qoyaraq Azərbaycanda gedən vətən 

müharibəsilə bağlı geri dönüb. Elə həmin ili könüllü olaraq 703 

saylı hərbi hissəyə yazılıb. 

İlk döyüş əmaliyyatları gedəndən Marquşevan kəndindən başlayaraq son 

əməliyytalara qədər – Vəngə kimi döyüş yollarını keçib. 

Bir neçə dəfə yaralanıb. 

İsmayılla birlikdə döyüşlərdə iştirak edib. 1994-cu ildə “Atəşkəs”dən sonra tərxis 

olunub. 

Ailəlidir, iki oğlu var – Müşfiq və Mehrac. 

Hazırda Tərtər rayonunun Qaradağlı kəndində yaşayır. 



Mən İsmayıl Tuncla 1992-ci il avqust ayının ya 1-i, ya da 2-si tanış olanda. Bəri başdan 

deyim ki, çox gözəl komandir və döyüşçü idi. 

“Tərtər-1” batalyonunda döyüşürdük. Komandirimiz Pənah Məmmədov idi. Rəhmətlik 

Vəzir Orucov da bu batalyonda idi. 

Biz Türkiyədən gəlib Azərbaycan torpaqları uğrunda vuruşduğuna görə İsmayıla 

böyük məhəbbət bəsləyirdik. Mən onunla birlikdə çox döyüşdə olmuşam. Həmişə 

özündən çox döyüşçü yoldaşlarının həyatını qorumağa çalışırdı. Bizə həm praktiki 

təlimlər keçər, həm də nəzəri cəhətdən öyrədirdi ki, döyüşlər zamanı hansı vəziyyətdə nə 

cür hərəkət etmək lazımdır. 

Vəzirlə birlikdə onun bizə çox koməyi dəymişdi. 

Madağiz uğrunda gedən döyüşlərdə İsmayılın cəsarəti və döyüş bacarığı bizim çox 

karımıza gəldi. 

Vəzirlə İsmayıl həm də möhkəm dost idilər. Bir dəfə də olsun onların arasındakı 

mehriban münasibətdə soyuqluq yarandığını görmədim. 

“Ayı heykəli”nin yanında uşaqlar qarşı tərəfdən ermənilərin başını qatdılar, biz arxa 

tərəfə keçdik. İsmayıl da bizimlə idi. Gördük ki, bir “UAZ” gəlir. 

– Yoldan çəkilməyin, – Vəzir dedi. 

O bunu ona görə dedi ki, ermənilər bizdən şübhələnməsin, elə bilsinlər ki, öz 

adamlarıdır. “UAZ” dayanan kimi rəhmətlik Vəzir erməni komandirinin gözündən atdı. 

İsmayıl “Ayı heykəli”nin yanında gedən gərgin döyüşdə də erməni quldurlarının 

başlarına oyun açdı, onlardan çoxunu gəbərtdi. 

“Qızıl qaya”da da yaddaqalan döyüş olub. Vəzir, İsmayıl, Fəqan, mən və başqa 

yoldaşlarımızla birlikdə kəşfiyyata gedirdik. Rəhmətlik Vəzir birinci dəfə burada 

yaralandı. Erməni ağacın üstündən  onu snayperlə atdı. İsmayıl qışqırdı: 

– İrəli!!! Hücum!!! Hamı doyüşə!!! 

İrəli atıldıq. Yadımdadır, orda xeyli erməni qırdıq. 35-36 erməni meyiti saymışdım. 

Onların bir neçəsini İsmayıl məhv etmişdi. 

Əlimdə “PK” pulemyotla iki qayanın arasında dayanmışdım ki, erməni gələndə atam. 

Batalyonun komandiri Pənah Məmmədov mənə sarı gəlib dedi: 

– Əyyub, gözlə yaxınlaşsınlar, sonra... 



Gözlədim. Birdən erməni olan tərəfdən atdılar və mənim yanımda güclü partlayış oldu. 

Mərminin qəlpəsi “PK” pulemyotunun yarısını kəsib apardı, əlimdə qundağı qaldı. 

Zərbə məni elə tulladı ki, mən bir tərəfə düşüb qaldım, “PK” bir tərəfə. Başımdan çat 

aldım. Pənah müəllim yaxınlaşanda dedim: 

– Deyəsən, mənə güllə dəydi. 

O: 

– Güllə nədir? Qəlpə idi, – dedi. 

Partlayışın dalğası tullamışdı məni. Allah saxlayanda saxlayır. 

Bir dəfə mərmi düşmüşdü düz qabağıma, hücumda idik, qəlpə məni tullamışdı, amma 

bədənimə keçməmişdi. Mən 4-5 maqazin sinəmə taxmışdım, 4 qumbara üstümdən 

asmışdım. Uşaqlar məni aradan çıxartdılar. 

Qızılqayada hücuma keçəndə Oruc kişini vurdular. Rəhmətlik Vəzir, onun qardaşı 

Əliyar da həmin döyüşdə idilər. Oruc kişi ilə Allahverdiyev Kərim Novruz oğlunun 

meyitlərini çox çətinliklə döyüş  meydanından çıxarıb gətirdik.  

Oruc kişini Qızılqayada vurub, çəkib cığırın ağzına qoymuşdular. Cibindən döyüş 

yoldaşlarımızın ümumi siyahısını götürmüş, “PK”-nın başı ilə vurub beynini 

dağıtmışdılar. Qoçaq adam idi, Cəmilli kəndi tərəfdən – Ağkənddən. 

Yaxşı döyüş yoldaşlarımdan biri də Mayıl idi, Həsənqayadanıydı. Bir dəfə də 

ayağından yaralanmışdı, indi o, Rusiyadadır. Ayağını qəlpə aparmışdı, ağac  qoyub 

sarımışdım ki, ayağı düz qalsın, tərpənməsin, sonralar müalicə  elədilər, sağaldı.  

Suliddinin də çox yaxşı döyüş taktikası vardı. Bir yerdə döyüş əmaliyyatlarında çox 

olmuşuq. Rəhmətlik Vəzir, Türk İsmayıl, Suliddin, Elman müəllim, Mayıl, mən... 

Hamısının adını yadımda saxlaya bilməmişəm. İsmayıl həmişə olduğu kimi, bu döyüşdə 

də hamımızı ruhlandırırdı. 

Qəbiristanlıqda bir dəfəyə 35 erməni öldürdük. 

Bir yaxşı döyüşçü dostumuz da vardı – Əksiparadan Dağıstan. Allah ona rəhmət 

eləsin! 

İnanın, bir dəfə meyitlərin içindən qalxıb, maqazininin hamısını erməninin  qarnına 

doldurmuşdu. 

Orada bir erməni  qızı da ölmüşdü. 



Ermənilər bir dəfə bizə hücum etdi, çəkildik geriyə, onlar bizə Azərbaycanca söyüş  

söyürdülər. Nəbi vardı bizimlə, vurdular, qolu getdi. 

Vəzir vaxtında gəlib çıxmasaydı, ermənilər bizi mühasirəyə  salıb ya qıracaq, ya da 

əsir götürəcəkdilər.   

Bir az sonra ermənilərin texnikası üstümüzə hücuma keçdi. Deməyəsən, aşağıda 

gizləniblərmiş. Patronumuz  qurtarmış, köməyimiz yox idi. Vəzir vaxtında gəldi. Bizə  

çatan kimi qışqırdı: 

– Qorxmayın! 

Həyəcanımız bir anda yox oldu. Döyüşdük və qalib gəldik.  

Biz İsmayılla kəşfiyyata çox getmişdik. “Ayı heykəli”nin yanında erməninin ona 

“Parol?” sualına Türk İsmayılın cavabı indi də köhnə dostlarımızın arasında danışılan 

şirin bir söhbətidir.  

İsmayılın kurəyindən yaralanması yadımdadır, bir də  başından qəlpə dəymişdi. 

Dəstəmiz iki yerə bölünüb sağdan və soldan hərəkət ediridi, onda eşitdim İsmayılın 

yaralanmağını. Hospitala götürdülər. Sonra bir də qayıtdı döyüşə. Çox qoçaqlıqlar 

göstərib İsmayıl. 

Özüm haqqında qəribə bir-iki şey danışım. Ermənilərlə döyüşdə ola-ola evə, mənim 

adıma əsgərliyə çağırış vərəqəsi göndərmişdilər. 

Bir dəfə ailəmizə “Şəhid olub, ölüb” xəbərini veriblər. Atam-anam da arxamca gəlib 

görmüşdülər ki, sağam. Onda həmin çağırış vərəqəsini mənə göstərib soruşdular:  

– A bala, sən nə təhər döyüşçüsən ki, adına çağırış gəlir?! 

İndi mən veteran sənədini ala bilmirəm. Getdim. 3 “Şirvan” istədilər, vermədim. 

Dedim: 

– Mən 1994-cü ilə kimi vuruşmuşam. Nə üçün pul verib sənəd almalıyam?! 

Onlara nifrət elədim. Mən müharibədə iki dəfə yaralanmışam, amma yenə döyümüşəm 

əsgərlərimizə yardım aparmışam. General Nəcməddin Sadıqov şahiddi. Döyüşçülərə 

“QAZ-53”-lə bir maşın heyvan aparmışam. Bizim kalxozumuzun Qapanlı kəndindən 

sədri vardı. O məni çağırıb dedi: 

– Əyyub, yolları tanıyırsan, bunları sən apar. 

Geyim əşyaları, siqaret, müxtəlif ərzaq malları... Ayrı-ayrı adamlar heyvan 

göndərmişdilər ki, aparın Vəzirin dəstəsinə verin. 



Necə ola bilər ki, başqaları döyüşməyə-döyüşməyə müharibə veteranı ola bilir, amma 

mən qalmışam havada. Halbuki 1992-ci ilin avqust ayında  könüllü müharibəyə gedib 

vuruşmuşam. Marquşevandan düz Vəngə  kimi  döyüşə-döyüşə getmişik. İsmayıl da 

bunu təsdiqləyər. 6-7 kilometr qalmışdı Xankəndinə, ermənilər qaçırdı. Ora qədər 

getmişəm, amma bu gün sənəd ala bilmirəm. Bütün sənədlərimi, hətta döyüşdə olan 

şəkillərimi götürüb getdim, amma vermədilər. Halbuki hamı bilir mən necə döyüşçü 

olmuşam. 

Bir dəfə bir jurnalist gəlib, çəkiliş apardı. Türk İsmayıl məni yanına çağırıb Emin 

Əlibəyliyə dedi: 

– Bu yaxşı döyüşçüdür onu çək. 

Biz  kor-koranə idik. Nə bilirdik ki, döyüş nədi? İsmayıl bizə öyrətdi ki, daşların arası 

ilə  belə keçin, onu edin, bunu edin. Hər şeyi bilirdi o. Bu adam təcrübəli zabit idi. 

İsmayıl dost kimi də çox sədaqətli və gozəl insandı!... 

 

DİLQƏM ƏLƏKBƏR OĞLU SƏYYADİ 

1971-ci il yanvarın 27-də Tərtər şəhərində anadan olub. 

Tərtər şəhər 1 saylı orta məktəbi bitirib. 

1989-cu ildən 1991-ci ilədək Moskvo ətrafında hərbi 

xidmətdə olub. 

1991-ci ildə könüllü olaraq “Tərtər” Özünəmüdafiə 

Batalyonuna yazılıb. 

1993-cü ilin oktyabr ayınadək ermənilərə qarşı 

vuruşmalarda iştirak edib. 

Türk İsmayılın döyüş yoldaşı  olub. 

İki dəfə yaralanıb. 

Ailəlidir, iki övladı var – Ələkbər və Aytəkin. 

Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır.  

 

1991-ci ildən ordu sıralarında olmuşam. O  vaxt biz hissələrə ayrılıb, qruplarla  

“post”larda dururduq. 



Bir gün postdan qayıdanda batalyonun həyətində 5-6 nəfər mülki geyimli cavan 

gördük. Batalyonumuz Tərtər rayon 96 saylı Texniki Peşə Məktəbində  yerləşirdi. 

Cavanlar könüllü olaraq orduya gəldiklərini bildirdilər. Onların içində İsmayıl adında bir 

Türk qardaşımız da var idi. Onlar bizim batalyona qəbul olmaq üçün gəlmişdilər. 

Salyanlı Elşən, bakılı Sabir, bir də Türk İsmayıl idi. Üçü də rota komandirini 

gözləyirdi, çünki hələ tam razılıq almamışdılar, yəni orduya qəbul olunmamışdılar. 

Onları götürüb bizə – evə apardım. Qonağım olduqları üçün mən onlarla daha yaxından 

tanış ola bildim. 

Türk İsmayılla oturub söhbət etdik. Mən ondan soruşanda ki, nə  yaxşı bura gəlmisən? 

Dedi: 

– Bura da mənim öz doğma vətənimdir. 

Bakıda İsgəndər Həmidovla görüşdüm və ona bildirdim ki, mən istəyirəm cəbhə 

bölgəsində döyüşə gedəm. O da, mənə “Tərtər” batalyonuna getməyi tövsiyə etdi. Sonra 

öyrəndim ki, Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İsgəndər Həmidovun qardaşı 

Sərdar Həmidovdur. 

İsmayıl batalyona qəbul olundu. Həmin gün onları yenə özümlə evə apardım. Səhərisi 

gün istirahət günü idi. Bizdə qaldıq, ətraflı söhbət etdik. Elşən bakılı idi, Sabir salyanlı, 

o biri də Türk İsmayıl idi. İsmayılın məqsədini öyrənmək istədim. O dedi: 

– Mənim bir arzum, bir niyyətim var. Azərbaycan Türkiyənin qardaşıdı. Mən də 

bura təmiz ürəklə gəlmişəm ki, öz torpaqlarımız uğrunda döyüşəm. Arzum odur ki, 

vətənimizi azad edək.  

İsmayıl peşəkar döyüşçü idi. Sonralar onun silahla davranışını, hərəkətlərini rotamızın 

komandiri bizə həmişə  nümunə göstərirdi. 

Mən bir dəfə İsmayıldan soruşdum: 

– Siz silahla məşğul olmusunuz? 

O, dinmədi. Axı sovet dövründə biz azərbaycanlı uşaqları çox vaxt inşaat batalyonuna 

göndərirdilər. Ona görə də silahla davranış qaydalarını mükəmməl  bilmirdik.  

“Tərtər” batalyonuna elə silahlar gəlib çıxırdı ki, birinci dəfə  idi görürdük. Məsələn 

“RPK-4” deyirdilər, pulemyotuydu, biz onun bircə şunurundan istifadə edə bilirdik, ata 

bilmirdik.  



Türk İsmayıl bizə həmin əl pulemyotunu atmağı öyrətdi, onun yandırıcı, dağıdıcı, 

güclü bir silah olduğu haqqında məlumat verdi.  

Üstündən bir xeyli keçəndən sonra bizə dedi, mən ali təhsilli hərbiçiyəm, rütbəm var, 

səhv eləmirəmsə, ya leytenant, ya da baş leytenant idi. Burada ona rütbə təklif olunanda, 

Türk İsmayıl demişdi: “Mən bura rütbə üçün gəlməmişəm, bura torpaqlarımızı almağa 

gəlmişəm”.  

O, bizimlə son məqama kimi döyüşlərdə olub, həmişə də öndə gedib. Bizlə dəfələrlə 

kəşfiyyatda olub, qayıdanda da erməni qulaqlarını kəsib cibində ki, dəsmalın arasında 

gətirib, yoldaşlara göstərirdi. Həmişə deyirdi ki, biz ürəkli olmalıyıq, torpaqlarımızı azad 

etməliyik. 

Çox uşaq ona baxıb özünə nümunə götürürdü. Fikirləşirdik ki, Türkiyədən gəlib bizim 

torpağımız uğrunda döyüşürsə, gərək biz ondan da artıq döyüşək.  

İsmayıl dostluqda da  çox sadiq idi. O, Madagiz döyüşündə xüsusi məharət göstərdi. 

Biz Dəstəgül istiqamətində “post”da durmuşduq. Talış istiqamətindən, arxadan, 

“Platina” tərəfdən ermənilər bizə hücum etmişdilər. Xəbər alandan sonra biz çəkilib 

çıxdıq. Orda qalan yoldaşlarımız da oldu. Qamət və “KAMAZ” sürən oğlan var idi. 

İdris, o və iki yoldaşımız orda qalmışdı. Rəhmətlik Milli qəhrəmanımız Vəzir Orucovun 

və İsmayılın iştirakı ilə onları mühasirədən çıxartdıq. Türk İsmayıl həmişə özü ilə 

“qranatomyot”, bir də “PK” pulemyotu gəzdirirdi. Vuruşdan sonra rota komandirimiz 

xəbər verdi ki, yenə uşaqlardan ikisi yoxdur. Biz həmin gecə “post” yaratdıq.  

Avqustun 6-da Akopkamaridə bizimkilərdən çoxlu yaralanan oldu. Biz qaldıq 

Akopkamarinin üstündəki yüksəklikdə. Bura “1001 yüksəklik” deyirdilər. Qabaq gecəyə 

gedirdi. Biz cəbhəni keçmişdik. Ordunun vuruşan hissəsi qayıtmışdı. Orda “BMP”-

lərimiz vardı, “Lənkəran” batalyonu da orada idi. Bizə çörək və su gətirdilər 

(“Mingəçevir” batalyonu da bizlə qalmışdı). Vəkil adlı oğlan vardı, bizi yüksəkliyə o 

çatdırmışdı. 

Səhər üzüaşağı biz Lüləsaz tərəfə (ermənilər ora Akopkamari deyirlər) irəliləməyə 

başladıq. Dəstəni böldük. Bir hissə kəndin aşağısından, meşə tərəfdən, bir hissə isə üst 

tərəfdən getdik. Aşağı tərəfdən enənlər kənddə heç kəs olmasa ot tayasını yandırmalı 

idilər. Yandırdılar, girdik kəndə. Kənd bir kahanın üstündə, yüksəklikdə idi. Möhkəm 

susamışdıq, “veş- meşok” bir tərəfdən, qorxu digər tərəfdən. Həmişə qorxu susuzluq 



gətirir insana, tez susayırsan. Rəhmətlik Elman müəllim bizimlə, İsmayıl isə Vəzirgillə 

idi. Gördüm uşaqlar kaskada su içir. Bulaq vardı. Bulağa yaxınlaşmağa 30-40 metr 

qalmış “İstrebitel”lərimiz gəldi. Onlar kəndin sol tərəf yüksəkliyini vurdular. Biz tez 

girdiy vurulmuş maşının altına. Hər yana qəlpələr töküldü. Həmin gecə bizə kömək də 

gəldi (öz uşaqlarımız), bir də “Mingəçevir” batalyonu. Qaldıq “Alma bağı”nda. Meşənin 

solu alma bağı, bağın solu açıqlıqdır. Göy almadan ay “döşədik” ha... Eşiddik ki, “Qara 

İslam” gəlirmiş, düşüb minaya. Gecə qaldıq burada. Səhər açıldı. Yanımıza Rus Nikolay 

gəlib çıxdı. Kəşfiyyata getmişdilər. İlham Mustafayev, Umudlu Şakir, Şamil, dörd nəfər 

getmişdi, amma “ratsiya”ları yox idi. Umudlu Şakir dedi: 

– Buralarda erməni var, oraynan getməyin. 

– Erməniylə döyüşə gəlmişik də, Şakir, sən getmirsənsə, getmə. 

Yolla Çardaqlı kəndi istiqamətinə getdik. Açıqlığa çıxmaq mümkün olmadı, yolun sağ 

tərəfindəki dağa qalxası olduq. Erməni deyəsən, duyuq düşmüşdü, atmağa başlamışdı. 

Biz də döşənmişdik dərənin boğazına. Mərmilər gəlib keçirdi. Elə bil dəqiq yerimizi 

bilirdilər. Üzüyuxarı irəlilədik. Vəzir kəşfiyyata getmək üçün 10 nəfər seçdi – İsmayıl, 

Əyyub, Mətləb, bir 3 nəfər də “Mingəçevir”dən idi. Getdik. Vəzir bizə:  

– Siz burada dayanın, mən indi gəlirəm, – dedi. 

İsmayıl Vəziri tək buraxmaq istəmədi, onun arxasınca düşdü. Lakin Vəzir İsmayılı 

qaytarıb irəli getdi. Ermənilərin “Niva”sını gördük, yemək daşıyırdı. 

Vəzir bir azdan qayıdıb gəldi, bizə dedi:  

– “MAZ” maşın da var, dörd dənə də “dığa”. İki nəfər arxaya gedib qüvvəni 

gətirsin.  

Bir Suliddin idi, bir də yadımda qalmayıb, uşaqlardan hansına getdilər qüvvəni 

gətirməyə. Rəhmətlik Elman müəllim uşaqlarla meşənin içində oturub, xəbər 

gözləyirdilər.  Bizə 15-20 nəfər lazım idi. Suliddin sonra danışırdı: “Gördüm ki, iki nəfər 

titrəyir, biri Fikrət idi, əlində avtomat əsirdi, biri də “Mingəçevir” batalyonundan “Kürd” 

deyirdik, o idi. Baxdım ki, bu “Kürd”ün də əlində avtomat titrəyib şaqqıldayır. Dedim 

ki, siz qalın. Qayıdıb gəldik. Vəzir 10 nəfər götürüb “Niva”nın böyründən keçdi ki, 

“MAZ”-ın arxasından fırlanıb dörd “dığa”nı diri tutsun. Çardaqlı qəbiristanlığının 

hasarının arxa tərəfindəyik. Solumuz qəbiristanlıqdır. Orda Mirzənin əlində güllə açıldı. 

Ayağı nəyəsə ilişdi, demə əli tətikdə imiş, güllə açıldı, ermənilər duyuq düşdü. Atışma 



başlandı. Vəzir əmr verdi ki, üstlə gedib qəbiristanlığın arxasına keçək. Orda İsmayıl 

çığırdı:  

– “İrəliii!!! Batalyon, irəliii!!!”  

Bir də gördüm İsmayıl aşdı. Suliddin elə bildi ki, o qədər çağırdı, nəfəsi kəsildi, 

yıxıldı, arıq idi axı! 

Suliddin onun yıxılmağına güldü də. Sən demə, İsmayıl başından, qolundan, ayağından 

qəlpə alıb yıxılıbmış. Erməni texnika ilə başladı, nə başladı. “BMP”  nə təhər 

şaqqıldıyırdısa, qəbiristanlıq dağılırdı. Ələs idi, “Balta Ələs” deyirdilər, Ələsgər idi 

yanımda, ağlayırdılar. Birdən Ələsi elə bil qəfil götürdülər, baxdıq ki, dərə aşağı 

yumalanır. Elə bildik öldü. Bir azdan baxdıq ki, bizə tərəf qalxır, bildik sağdı.  

Məlahət adlı qeyrətli bir qız da vardı. Ona dedik ki, sən döyüşə getmə, dur Elman 

müəllimin yanında, yaralı olsa sarıyarsan. 

Dedi: 

– Qorxmayın sizə yük olmaram.  

Həmin döyüşdə o da kürəyindən yaralandı. Bir də eşiddik ki, Saleh yaralanıb, səhv 

eləmirəmsə, qəlpə sağ əlini deşmişdi. Mirzə elə yerində qalmışdı. Uşaqlar onu 

palatkanın arasına qoydular, bağırsaqları tökülmüşdü.  

Baxdıq ki, tank gəlir üstümüzə. Orda bir su çən vardı. Çənin böyrünə sıxıldıq. 

Çoxuyduq, bir 60 nəfər olardıq. “Mingəçevir” batalyonunun komandiri istədi tankı vura, 

mümkün olmadı. Ordan çəkilib gəldik “Alma bağı”na. Gördük ki, Ələs Vaqifin 

maşınında üzüqoylu uzanıb. Soruşdum:  

– Ələs ölüb? 

Dedilər: 

– Yox, infarkt keçirib.  

Kənd qəbiristanlığın girəcəyindən sağ tərəfdə idi. Burada yoğun bir ağac vardı. Mən 

ağacın arxasına uzandım. “Mingəçevir” batalyonundan da bir uşaq gəlib mənim yanımda 

uzandı. Erməni tankı qaçan vaxtı bu mingəçevirliyə qayıtdım ki:  

– Allahın altında bir “qranatomyot” olaydı!  

Gördüm tank xeyli aralanıb, bu da cavan uşaqdı, təzə gəlib. Dedim: 

– Ə, ola bilməz ki, tank bizi görməsin. Dur, yerimizi dəyişək.  



Biz yerimizi dəyişdik. Hardansa Saleh gəlib keçdi ağacın arxasına. Bu vaxt həmin 

tankın atdığı mərmi gəlib düz ora düşdü, Saleh qışqırdı, qolu yaralandı, ağac da aşdı. Biz 

vuruşmağa başladıq ki, uşaqlar ağacın altından çıxsınlar. Qismətdi hamısı, yerimizi 

dəyişməsəydik, Allah bilir, o vaxt necə olmuşduq. 

Qəbiristanlığa girdik, ermənilərlə möhkəm atışırdıq. Texnika imkan vermirdi ki, 

başımızı qaldıraq. Tank geri çəkiləndən sonra, ermənilərin “ BMP-2”-ləri gəldi. Başladı 

ağacları vurmağa. Ağaclara dəyən mərmilərin qəlpələri isə ətrafa dağılıb bizi yaraladı. 

Xeyli uşaq yaralandı. İsmayıl da, Məlahət, Mətləb, mən, Tərtərin Qaynaq Qapanlısından 

Azad, Saleh də hamımız yaralandıq. Geri qayıdıb, “Alma bağı”-na çatanda gördük ki, 

Ələs yerə uzanıb, elə bildik ölüb. Maşını saxladıq, köməkli maşına qoyduq. Gözünü 

açdı, gördü bizim yanımızdadır, gah güldü, gah ağladı... 

İsmayılın da yaraları ağır idi, kürəyindən, qolundan yaralanmışdı, ayağında dərin 

qəlpələr var idi, sümüyə dəymişdi. Məlahət kürəyindən, Elşən çiynindən 

yaralanmışdılar. 

Gəldik Tərtər hospitalına. Ordan göndərdilər Sarova, səhər isə vertalyotla Bakıya 

apardılar. Respublika xəstəxanasında İsmayılla bir yerdə yatdıq. 4 gündən sonra bizi 

ayrı-ayrı xəstəxanalara böldülər. Mən “Semaşko xəstəxanası”na düşdüm, İsmayıl, 

Məlahət, Azad isə qaldılar orda.  

İndi də qəlpə onurğa sümüyünün altındadır, təhlükəli olduğu üçün həkimlər 

çıxartmadılar. 1 ay 10 gün mən qaldım xəstəxanada. Xahiş elədim ki, məni buraxsınlar. 

Yaralarımı yoxlayıb, razılıq verdilər. Gəldim İsmayılgilin yanına, xəstəxanaya, onlarla 

görüşdüm. Həmin vaxt döyüş yoldaşlarımızdan da onlardan xəbər bilməyə gələnlər var 

idi – İslam, Aydın Köçərli, Ədalət. 

Sentyabrın 13-də Nikolayla mən bir qayıtdıq (Nikolay xaxol idi, Qzaxıstandan 

gəlmişdi). Həmin döyüşlərdə mənlə Sakit, Evoğludan rəhmətlik Zabit, Hüsənlidən 

Qəhrəman, Tərtərdən Zabil, Axundov küçəsindən Babək, Elman müəllim, Pənah 

müəllim, Suliddin, Zöhrab Borisov, rəhmətlik Oruc kişi, Mahmud, Feruz da iştirak 

ediblər. 

İsmayılın məzəli söhbətləri də olurdu. Həmişə deyirdi ki, o vaxt Andranikin qulağını 

Atatürk kəsib. İndi də Andranikin nəvələrinin qulağını mən kəsməliyəm. Qoy sonra 

desinlər ki, erməninin ikinci qulağını da türk azərisi kəsib. 



İsmayıl kəsdiyi erməni qulaqlarını  gətirib rayondakı adamlara göstərərk ürək-dirək 

verirdi ki, qorxmayın, daşnakların hamısını qovacağıq. Evoğludan Cabbar var idi, 

İsmayılla çox yaxın idi, onunla zarafat edib deyirdi: 

– İsmayıl, nə qədər ki, mən sənin yanındayam, erməni qulağı kəsə bilməyəcəksən, 

gördüm ki, erməniyə yaxınlaşırsan, “qranatomyot”la onu elə vuracağam ki, nə erməninin 

özü, nə qulağı ələ gəlsin. Həqiqətən də elə olurdu. Cabbar qaçan erməniləri elə nişan alıb 

atırdı ki, tikəsi tapılmırdı.  

Talışın altında olan vaxtımız idi. Allah rəhmət eləsin, Vüqar var idi, səhv eləmirəmsə, 

atası Sahib kişi qaynaqçı idi, şəhərdə yaşayırdı, “Narlıq” da olurdular. Biz “post” da 

olanda, ermənilər texnikadan atəş açırdılar. “BMP”- mizi vurdular.  

Vüqar evə getmək istəyirdi. İsmayıl ona:  

– Getmə evə, –  dedi. 

Ancaq Vüqar getdi. Evdən qayıdıb gələndə yaynan bir güllə gəlib onun ürəyinə 

dəymişdi. Vüqar Temirin oğlu Mobillə getmişdi.  

İsmayıl istəməzdi ki, yoldaşlarından ayrılsın, kiməsə nəsə olsun. Siftə vaxtlar 

komandir “Vzvod”umuz Zabit idi, onun köməkçisi də İsmayıl idi. Biz ilk gündən 

İsmayılla bir döyüşmüşük. 

İsmayıl o qədər gözəl insan idi ki, onun yaxşılığından, qoçaqlığından danışmaqla 

qurtarmaz. Biz İsmayılla “post”da da, kəşfiyyatda da, döyüş mövqeylərində də birlikdə 

olmuşuq. Vuruşa-vuruşa düz Çardaqlıya qədər gedib çıxmışıq. Döyüşdə başımıza 

bomba da yağıb, güllə də.  

İsmayıl batalyona qayıdandan sonra yenə onunla təz-tez görüşürdüm. 

Sonra o meyitləri çıxardanda, deyəsən, ikinci dəfə yaralanmışdı. Mən o vaxt orduda 

deyildim, pambıq zavodunda işləyirdim. Ağdam istiqamətində güclü döyüş gedirdi. 

Mehrac rəhmətə gedəndən sonra şaiyələr gəzirdi ki, Vəzir ölüb, Elşən və İsmayıl isə ağır 

yaralanıblar. 

İsmayıl müharibədən sonra 1993-cü ildə Bakıda dəmir yol vağzalında işləyirdi, onda 

onunla görüşdük. Bir dəfə də görüşmək üçün vağzala gedəndə dedilər ki, ta burada 

işləmir, ayrı yerə dəyişilib. Bundan sonra ondan xəbərim olmayıb.  

 

 



KAMİL MƏHƏMMƏD OĞLU PAŞAYEV 

1970-ci ildə Tərtər rayonunun Ağkənd kəndində anadan olub. 

Həmin kənddə orta təhsil alıb. 

1988-ci ildə Sovet Ordusu sıralarına çağırılıb, Maqadanda xidmət 

edib. 1992-ci ildə tərxis olunub. 

1991-ci ilin sonunda könüllü olaraq Qarabağ savaşına qatılıb. 

“Tərtər” Özünümüdafiə Batalyonunun tərkibində vuruşub.  

1993-cü ilin ortalarında ağır yaralandığına görə ordudan ayrılıb.  

İki dəfə yaralanıb. 

İsmayıl Tuncla döyüş yoldaşı olub. 

Birinci qrup Qarabağ Müharibəsi əlilidir.  

Ailəlidir, bir oğlu var – Məhəmməd. 

Hazırda Tərtər rayonunun Ağkənd kəndində yaşayır 

 

1992-ci ilin əvvəllərində müharibəyə könüllü getdim. “Tərtər” batalyonuna yazıldım. 

Sovet hökümətinin vaxtında daxili qoşunlarda qulluq etmişdim. Əfqanıstanda qulluq 

etmiş yoldaş vardı – Vüqar Qasımov. Axşam onunla oturub söhbət edirdik. Dedi: 

– Avtomatdan anlayışı olanları “Tərtər” batalyonuna yığırlar. 

1991-ci il dekabr ayının 4-ü, ya 5-i idi. İkimiz də getdik.  Bizə avtomat verdilər, 

sökdük, yığdıq, təmizlədik. Üstəlik bilməyənləri də başa saldıq. 

Yanvarın 2-si bizi “Tərtər” batalyonuna yazdılar. 

Birinci Marquşevan əməliyyatında iştirak etdik. O vaxt Elman müəllim komandirimiz 

idi. Pənah, Həsən və İslam müəllim bizimlə idilər. 1992-ci ilin may ayının 11-də 

Marquşevanda çaxır zavodunun arxa tərəfində uşaqlar minaya düşmüşdülər. Gəlib bizi 

apardılar ki, kömək etmək lazımdır. Bir yaralını çıxartdıq, qabaqda biri də vardı, 

vəziyyəti yaxşı deyildi. Getdim onu da gətirməyə. Bir güllə də mənim qoluma dəydi. 

Yaramı sarıdım. Məni apardılar Bərdəyə. Xəstəxanadan doqquz gündən sonra çıxıb 

gəldim.  

Rəhmətlik Ədalətlə Vəzir peşə məktəbinin qarşısındaydılar. Dedilər ki,  “Tərtər” 

batalyonu dağılıb, onu yenidən təşkil etməliyik. Kimin qeyrəti varsa, batalyonumuza 

yazılmalıdır.  



Beləliklə, “Tərtər” batalyonu yenidən yaradıldı. 

Levonarxda “post”da yoldaşlarımızla oturub söhbət edirdik.  Dedilər: “Bir türk gəlib 

şəkil çəkir”. Əvvəl elə bildik foto müxbirdir. Sonra öyrəndik ki Türkiyədən bura 

döyüşmək üçün gəlib. Ürəyimdə türk  qardaşımıza “əhsən!” dedim. 

Onun geyindiyi formaya, duruşuna, şəxsiyyətinə baxanda elə bildim ki, generaldır. 

Qəşəng “beretka”sı vardı. Bir neçə şəkil çəkdirdik, söhbət elədik, bir az ona qulaq asdıq.  

Həmin ərəfələrdə Lüləsaz istiqamətində əməliyyatlar başladı. Bu əməliyyatda  

İsmayılla bir yerdə iştirak etdik. Rəhmətlik Vəzir, Türk İsmayıl, Tağı Tağıyev, Suliddin 

Yusibov... Akopkamari tərəfdən çardaqlı istiqamətinə “Tərtər” batalyonu ilə Mingəçevir 

uşaqları irəliləyirdilər.Tanklar qabaqda gedirdi, arxasınca da biz. Atışma başlandı. 

Naşılıqdan oldu, ya nədən oldu bilmirəm, texnikalar qatışdı bir-birinə, nizam-intizam  

pozuldu. Ermənilər bu qarışıqlıqdan istifadə edib, daha şiddətlə atmağa başladılar. Orada 

bir neçə döyüşçümüz yaralandı, şəhid olanlar oldu. Lakin həmin axşamı erməniləri 

qovub, Lüləsazı aldıq. İsmayıl bu döyüşdə elə  hərəkətlər elədi ki, hamının ona hörməti 

artdı. O vaxt belə oğullara bizim ehtiyacımız çox idi. Biz onun döyüş təcrübəsindən çox 

şey öyrəndik. 

Həmin günü dağın başında qaldıq. 

Mən cəbhəyə gedəndə “buşlat”ım-zadım yox idi, yaman üşüyürdüm. Amma neyləmək 

olardı ki? Gördük aşağıdan bir maşın gəlir. Acıydıq. Bildik ki, bizə ərzaq gətirirlər. Bir 

neçə uşaq getdik, çörək, yemək gətirdik. Sonra Vəzir, Elxan müəllim, bir də İsmayıl 

məsləhətləşib qərara gəldilər ki, kəşfiyyata getmək lazımdır. Əvvəlcə gedib araşdırarıq. 

8 nəfər seçildik, mən də onların arasında getdik kəşfiyyata. Ermənilərin yerini, 

qüvvəsini müəyyənləşdirdik. Sonra hücuma keçdik. Burada 30-dan yuxarı erməni qırdıq.  

Çardaqlının üstündə də çox düşmən qüvvəsini məhv elədik. Onda Türk İsmayılı  lap 

yaxından gördüm.  

Uşaqlara deyirdi: 

– Erməni nə köpək oğludu ki, ondan çəkinəsiniz? Qorxmağa dəyməz. 

Həmin günü bizi dəyişdirdilər. 

1992-ci ildə yaralandım, geri qayıtdım. Sonra İsmayılı bir daha görmədim. 

 

 



 

 

ELXAN İMRAN OĞLU ARXANOV 

1972-ci ildə Özbəkistan Respublikasının Karşı  şəhərində anadan 

olub. 

1989-cu ildə Tərtər şəhər 6 saylı orta məktəbini bitirib.  

1990-cı ildə hərbi xidmətə çağırılıb. 

1991-ci ildə Qarabağ müharibəsinin başlandığını eşidib, vətənə 

qayıdıb. 

1991-ci ildən 1994-cü ilin fevralına qədər Qarabağ müharibəsində iştirak edib. 

Müharibə veteranıdır. 

Üç  dəfə yaralanıb.  

Ailəlidir. Bir qızı, bir oğlu var. 

Tərtər şəhərində yaşayır. 

 

Sovet Ordusundakı hərbi xidmətimi yarımçıq qoyub gələndən sonra komıssarlığa 

müraciət etdim. Bildirdim ki, Qarabağ müharibəsinə görə xidmətimi başa vurmamış 

gəlmişəm. Məni qəbul elədilər. Altı ay top atdım. Sonra fikrimi dəyişdim, ön cəbhəyə – 

piyada qoşun hissələrinə keçdim. Ondan sonra Ağdərə, Çaylı, Həsənqaya döyüşlərində 

iştirak etdim. 

Bir gün dedilər ki, Türkiyədən bura bir oğlan gəlib döyüşməyə. Hamımız onunla 

maraqlandıq. Sonra tanış olduq, bir yerdə  döyüşlərdə iştirak etdik. Biz orda  köhnə 

döyüşçü idik. İlk görüşümüzdən sonra İsmayılla ünsiyyətimiz köhnə döyüşçülər kimi 

möhkəmləndi. 

Levonarx, Çardaqlı, “Turbaza” döyüşlərində iştirak etdik. 

Mən 1992-ci il sentyabrın 2-də Çıldıranda yaralandım. Bakıda 2-3 ay yatdım. 

Boğazıma, başıma “minamyot”un qəlpələri dəymişdi. Bu dəqiqə başımda hələ qəlpə var. 

Sağalandan sonra birdə qayıtdım. 

Birinci görüşdən İsmayıl bizə xoş təsurat bağışlamışdı. Onun Türkiyədən gəlib bizdən 

ötrü Azərbaycan uğrunda döyüşməyini çox yüksək qiymətləndirdik. Buna görə də ona 

böyük rəğbətimiz vardı. 



İsmayıl “beretka” qoyurdu. Hərbi təlim görmüş, döyüşlərdə çox ürəkli hərəkət edir, 

öndə gedən oğlanlardan idi.  

Bir dəfə İsmayıl erməniylə üz-üzə qabaqlaşmışdı. Erməni ondan kimliyini soruşanda 

bir başa ona: Türk İsmayıl cavabını vermişdi.  

Döyüşlərin birində rəhmətlik Vəzirin dəstəsi Sərsəngin sağ tərəfindən, Umudlu 

istiqamətindən getməliydi, baş qatmalı idi, biz isə arxaya keçməliydik. İsmayıl Tunc da 

onlarla idi. Biz 12 nəfər “köhnə” uşaqlar və hardasa 15-20 nəfər də bizə  qoşulan  

“cavan”lar idik. Nə isə, getdiyimiz yerdə top atıldı. Bundan sonra bizim İsmayılgillə 

rabitə əlaqəmiz kəsildi. Suliddin idi, mən, rəhmətlik İnqilab, İlqardır... Erməninin 

“post”unu gördük, meşə ilə irəliləməyə başladıq. Demə, erməninin bir “postu” da ayrı 

yerdə var imiş. Baxdıq ki, oturub yeyib-içirlər. Mən o vaxt çox sağlam idim. Həmişə 

avtomatımın qoruyucusunu bağlı saxlayırdım. Döyüş başlamayınca açmırdım, 

qorxurdum ki, qəfildən ayağım-zadım suruşər, əlimdə açılar, kiməsə dəyər. 

Suliddin qışqırdı ki: 

– Elxan, at! 

İnqilab qışqırdı: 

– Yox, atma, bizimkilərdir. 

Sonra erməninin ikisi  səs eşidib ayağa qalxdı. Biri məni görən kimi bizim dildə 

yalvardı: 

– Qadan alım, yazığıq, atmayın! 

Ləhcəsindən başa düşdüm ki, ermənilərdir, atdım. Onları burada qırdıq. 

Bu vaxt alt tərəfdə tank işə düşdü. Vidadi adında  oğlan vardı, “qranatomyot”la atdı, 

vura bilmədi tankı. Suliddin gəlib silahı  onun əlindən  

aldı və atdı. Ermənilər qaçmağa başladılar. Burada  çox güclü vuruşma oldu. Döyüş 

bizim qələbəmizlə bitdi. 30-dan yuxarı erməni məhv etdik. Qənimət olaraq bizə bir 

“BMP”, bir “Niva” və  bir avtobus qaldı. Sonra xəbər gəldi ki, həmin o “post”u 

keçmişdik. Qayıtdıq geriyə. Mən yaralıyam. Hardasa 500-600 metr qayıtmışdıq ki, 

rəhmətlik Tahir, mən, Köçəri Qabil, aramızda bir “sapyor”da vardı... 

Qəfildən ermənilərlə qabaqlaşdıq. Gördük ki, onlarda iki ədəd təyyarə vuran dördlülə 

“Jilka” var. O vaxt rəhmətlik Tahir  ermənilərə  tərəf qışqırdı: 

- Silahı yerə atın, mühasirədəsiniz! 



Onların içərisindən bir zənci dönüb bizə  tərəf atdı. Atmağıyla “sapyor”umuzun düz 

alnından vurdu. O rəhmətə  getdi. Atışma düşdü. Suliddin və İsmayılgil bizə koməyə 

gəldilər. Burada ermənilərdən çox qırıldı, 50-60 nəfər olardı.  

Ermənilər “Platina”dan tankları qoymurdular gəlməyə. Suliddin irəli çıxıb atdı. Lakin 

o burada çox ağır yaralandı. Üç itki verdik, 4-5 nəfərmiz yaralandı. İsmayılgil bizdən 

sağ tərəfdə idilər. Onlar da çox gərgin döyüş aparırdılar. Sonradan mənə dedilər ki, 

İsmayıl döyüşlərdə əsl pəhləvan kimi, türk oğlu kimi vuruşurdu. Onda qorxu hissi yox 

idi. Ölümü də vecinə almırdı. Vuruşda həmişə qabaqda  gedir, yoldaşlarını arxasınca 

aparırdı. Onlara elə ruhlandırıcı sözlər deyirdi ki, hamı hücuma pələng kimi atılırdı.  

 Bu döyüşdə Nərmaniya kəndindən Xəyyam da yaralandı ( Xəyyam hal-hazırda 

yaşayır).  

Rəhmətlik Ədalət Paşayevə, Elman müəllimə mənim böyük hörmətim olub. Elman 

müəllim komandirimiz idi, amma həmişə ön cərgədə vuruşurdu. Vətənə ürəkdən yanırdı. 

Ədalət Paşayev, Vəzir, rəhmətlik İnqilab, İsmayıl... aslan kimi vuruşurdular. Rəhmətlik 

İlqar deyirdi ki: 

– Ə, kişi də ermənidən qorxar? 

Qorxmaz oğul idi. Onu snayperlə vurdular. Söylən kəndindən idi. Qardaşı Ağalarla 

döyüşürdü. Həmişə böyük məhəbbətlə yad edirəm. Soltan vardı, o da yaxşı döyüşən 

oğlanlardan idi. 

Məlahət mənim “vzvod”unda  olub. Mən 1-ci “vzvod”un komandiri idim. Ceyran adlı 

bir qız da vardı. Sonra ... bir qız da vardı, Xaçmazdan gəlmişdilər döyüşə. Üçü də  qoçaq 

qızlarıydı.  

Sarıcalıdan Mehman vardı, döyüşən oğlanıydı. Qalib, axırıncı dəfə mən yaralananda  o 

boyda güllənin qabağından tək çıxartdı. Bir-birimizi qoyub qaçmaq nəydi?  Biz hamımız 

qardaş idik. O, məni xilas edəndə ölümündən qorxmadı. Özü də yixildığım yer açıqlıq 

idi, ovuc içi kimi səhraydı, ermənilər  oranı aydın görürdülər. 

Birinci dəfə Çıldıranda yaralanmışam, üç dəfə qulağıma qan sızıb, heç əhəmiyyət  

verməmişəm, çünki vətənə böyük sevgi  olub məndə. İkinci dəfə Sərsəngdə yaralandım, 

birinci mən, sonra Suliddin yaralandı. Üçüncü dəfə isə Ağdərənin altındakı yüksəklikdə 

yaralandım. 



Kəşfiyyata rəhmətlik Vəzirlə 3-4 dəfə  getmişəm. O, döyüşə təzə komandirlik edirdi, 

biz isə köhnə döyüşçülər idik – 33 nəfər.  

Mən, rəhmətlik İlqar, İnqilab, Suliddin, Qaradağlı kəndindən Boran bir yerdə 

kəşfiyyata gedirdik. 

İsmayılgil də ən ağır kəşfiyyat əmaliyyatlarına gedirdilər. 

Bir dəfə Çardaqlının qabiristanlığına kəşfiyyata gedəndə xəbərimiz olmadan düşmüşük 

minalanmış sahənin içinə. Hardasa Mart, Aprel ayı olardı, nərgiz və bənövşələr hər  

tərəfi bəzəmişdi, adamın ayaqlamağa heyifi gəlirdi. Meşəynən gedirdik. Deməyəsən, 

ayağım minanın telinə  ilişib, bir addımda irəli atsam mina partlayıb hamımızı 

qıracaqmış. Arxamca gələn Pənah Yusifov bunu görür,  amma orada qışqırmaq olmazdı, 

axı. Ona görə də qəfildən məni arxaya  çəkib yerə yıxdı. 

Ümumiyyətlə, çox döyüşlərimiz olub. Bunların hamısı haqqında danışmaq üçün 

günlərlə vaxt lazımdır. 

Döyüşən oğlanların hamısı dəfələrlə ölüm təhlükəsi ilə qarşılaşıblar, amma 

qorxmayıblar. Çünki arxamızda Vətən torpağı, ana-bacılarımız vardı. 

İsmayıl da, bayaq dediyim kimi, çox qorxmaz, cəsur bir döyüşçü idi. Onun qeyrətli bir 

oğul olması elə ondan bilinirdi ki, Türkiyədən gəlib Azərbaycan torpağı uğrunda 

ermənilərlə vuruşurdu. 

 

ZAHİD CAVAD OĞLU İMANOV 

1959-cu ildə Tərtər rayonunun Seydimli kəndində anadan olub. 

Orta təhsillidir. 

1989-cu ildən 1993-cü ilə qədər Qarabağ müharibəsində iştirak 

edib. 

İsmayıl Tuncla ağır döyüşlər keçirib. 

İkinci qrup müharibə əlilidir. 

Ailəlidir, iki övladı var – oğlu Vüsal və qızı Vüsalə. 

Hazırda Tərtər rayonun Seydimli kəndində yaşayır. 

 

Ermənilər  tərəfindən torpaqlarımıza hücum olanda, mən də bir azərbaycanlı oğlu kimi 

silaha sarılıb cəbhəyə getməyi vətənimin qarşısında özümə borc bildim. 



Hamı bilir ki, ermənilər çoxdan bizim torpaqlarımıza göz tikiblər. 

Mənim döyüş yoldaşlarım, komandirlərim olub. Allah ölənlərə rəhmət eləsin! Elman 

müəllim, Vəzir kimi igidlərlə birgə vuruşmuşam. Hazırda yaşayan döyüş 

yoldaşlarımızdan Suliddin Yusibovdu, bir qardaşımız da var Türk İsmayıl deyirdik ona, 

Türkiyədən gəlmişdi. O, öz doğmalarını qoyub, bizim torpaqlarımız uğrunda 

vuruşmağa, bizə komək etməyə gəlmişdi. Onun bizə elədiyi yaxşılığı heç vaxt unuda 

bilmərik.  

Türk İsmayılı mən Çardaqlı uğrunda gedən döyüşlərdə görmüşəm. Marquşevandan 

döyüş əməliyyatına başlayandan bizimlə bir yerdə olub. O, mənim yadımda qəşəng, 

şəxsiyyətli bir oğlan kimi qalıb. İsmayılın geyindiyi forma bizimkilərdən fərqlənirdi. 

Əvvəl sovetin formaları idi, sonra geyimimizi tamam dəyişdirdilər. “Paqon”umuza ağ 

bağladıq ki, ermənilərin formasından fərqlənsin, bir-birimizi tanıyaq. Ermənilər də o 

vaxt rusun formasından geyinirdi. 

Həyatdı da... Müharibədə, həqiqətən, biz çox əzab çəkdik.  

İsmayıl apardığımız ən qızğın döyüşlərdə, yaxşı günlərimizdə də, pis günlərimizdə də 

bizimlə bir yerdə olub.  

İlk komandirim Elman Hüseynov idi. Çox qoçaq adam idi. 

Vəzir Orucov cəngavər kimi bir oğlan idi. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin! Onlar, 

həqiqətən də, Milli qəhrəman adına layiq oğlanlar idilər və Azərbaycanın Milli 

qəhrəmanı adını da aldılar. 

Vəzir deyirdi: 

– Hücuma keçməzdən əvvəl mütləq kəşfiyyata gedib öyrənmək lazımdır ki, görək 

irəlidə nə var, nə yox? Sonra hücuma keçmək olar. 

Kəşfiyyata getməmişdən əvvəl həmişə kimin getmək istədiyini öyrənirdi. 

Bir dəfə məndən soruşdu: 

– Zahid, biz döyüşə gedirik. Birdən üzə düşərsən, istəyirsən uşaqlarnan qal. 

Dedim:  

– Yox, mən könüllü gedirəm. Sənlə  hara olsa gedərəm, lap ölümə. 

O da dedi: 

– Yaxşı, elədirsə getdik. 

Drambonda vəziyyəti öyrənmək üçün kəşfiiyyat qrupumuz yola düşdü. 



Həmişə Türk İsmayılın özü gedirdi irəli. Deyirdi ki, siz gözləyin, işarə verəndə 

gələrsiniz.  

Biz də etiraz edirdik. Amma o bizimlə razılaşmırdı. 

Lap adicə bir epizod deyim. Bizdə “Tərtər-1”, “Tərtər-2” batalyonları var idi. Səhv 

eləmirəmsə, uşaqlar qalmışdılar Drambonun üst tərəfində. Mən də İsmayılgil ilə getdim 

uşaqları ordan xilas etməyə. İsmayılla Vəzirin yanında idim. Bir meyiti çıxarmaq lazım 

idi, ermənilər isə imkan vermirdi.  

O vaxt ermənilər Vəzirin başına 30-40 min manat pul ayırmışdılar.  

Vəzir dayandı dirəyin dibində. Ordan ermənilərə tərəf qışdırdı: 

– Ey, mən Vəzirəm, imkan verin meyitləri çıxaraq.  

Ermənilər o saat atəşi kəsdilər. Meyitləri çıxaran zaman yenə atmağa başladılar.  

Yoldaşlarım qaçdı. 

Dedim:  

– Vəzir, tək gücüm çatmır. 

Dedi: 

– Dişinlə də tut, dart.  

Birdən meyitlə bərabər helləndim aşağı. 

– Mən səni qoruyacam, sən meyiti çıxart, – Vəzir dedi: 

Meyiti çıxartdım. Gedəndə bir minalı sahəylə rastlaşdıq. Yoldaşlarıma dedim: 

– Siz burada gözləyin, mən gedim, mina partlasa təkcə mən öləcəyəm. Bir yerdə 

getsək, hamımız ölə bilərik.  

Və belə də etdim. Xoşbəxtlikdən minaya düşmədim və dostlarım mənim izimlə gəlib 

minalanmış sahədən salamat keçdilər.  

Çardaqlı əməliyyatı zamanı ermənilər çayın üstündə yuyunurdular. Bizi görəndə döyüş 

başladı. Türk İsmayıl dedi: 

– Qorxmayın, atəş açın!  

Burada ermənilərdən bir adam da mühasirədən çıxa bilmədi.  

Bir epizod da yadıma düşdü. Avqustun 6-da Levonarx tərəfdə, çayın qırağında təxnika 

ilə piyada qüvvəmiz birləşəndə İsmayıl bizim şəklimizi çəkdi. O döyüşdə xeyli uşaq 

yaralandı. Şakir şəhid oldu. Ədalət, Əlövsət, Habil yaralandılar. Bizim uşaqların bir 

hissəsi geri qayıtdı, bir hissəmiz isə Lüləsazın içinə girdik. Orada ot tayasını yandırdıq.  



Bir taxıllıq vardı, Akkopkamariyə gedən yolun sol tərəfində idi. Taxıllıq dirənirdi 

kəndə. Kənd yüksəklikdəydi. Erməni kəndin üstündəki yüksəklildən avtomat və “BMP” 

ilə atırdı. Taxıllıq yanmağa başladı. Biz sürünüb meşəyə çıxdıq, alov bizə çata bilmədi. 

İsmayıl bizim hamımıza qardaşdan artıq olub. Onunla birlikdə keçirdiyimiz döyüş 

əməliyyatlarından çox danışmaq olar. Əsası isə budur ki, İsmayıl Türkiyədən gəlib 

bizim uşaqlarla birlikdə erməni quldurlarına qarşı vuruşurdu.  

                        

 ƏTRAF İSA OĞLU ƏLİYEV (“QOÇU”) 

1965- ci il fevral ayının 7-də Goranboy rayonunun Xoylu 

kəndində anadan olub.  

Səkkizinci sinfi həmin kənddə, peşə məktəbini isə Gəncədə 

bitirib. 

1991- ci ildə “Goranboy” batalyonunda döyüşüb, 1992- ci ildən 

isə “Tərtər” batalyonunun tərkibində erməni quldurlarına qarşı 

mübarizə aparıb. 

1993- cü ilin may ayına qədər müharibədə iştirak edib.  

İsmayıl Tuncla silahdaş olub. 

İki dəfə yaralanıb. 

Qarabağ müharibəsi veteranıdır. 

Subaydır. 

Hazırda Goranboy rayonunun Xoylu kəndində yaşayır. 

 

Mən Gəncədə Alüminium zavodunda fəhlə işləyirdim.  

1988- ci il idi. Zavodun sanatoriyası vardı. Hərdənbir ora gedirdik. O vaxt 

Ermənistandan qaçqınlar gəlmişdilər. Həmin sanatoriyada sığınacaq tapmağa. Onların 

acınacaqlı gününü görəndə ağlamaq tutdu məni. Onsuz da əvvəlcədən də nifrətim vardı 

bu xain, nankor daşnaqlara, indi də lap artdı.  

Dözə bilmirdim, ona görə də zavodda işdən çıxdım. 

Getdim “Xanlar” batalyonuna ki, orada könüllü yazılam döyüşə. Nə qədər xahiş etdim, 

məni götürmədilər ki, boyun çox balacadır, avtomat səndən yekədir. Amma mən yenə 

orada qaldım və bir vətəndaş kimi onlara kömək etməyə başladım. Görəndə ki, burda 



məni hərbi hissəyə götürmürlər gəldim “Goranboy” batalyonuna. Maşallah müəllim 

(sonra Milli qəhrəman oldu) bu batalyonun komandiri idi. Ondan xahiş etdim məni 

batalyona götürsün. O da dedi: 

– Boyun çox balacadır, sən avtomat götürə bilməzsən, çəkin də çox azdır.  

Ordan birbaşa gəldim xəstəxanaya. Bir həkim var idi, Azər İbrahimov, onun yanına 

girib: 

– Xahiş edirəm, “sroçnu” mənim boyumu uzat, çəkimi də qaldır,  – dedim. 

Həkim məəttəl qaldı. 

Dedim: 

– Mən vətən uğrunda döyüşə getmək istəyirəm, amma qəbul eləmirlər ki, boyun 

balacadır, çəkin də azdır.  

Həkim boyumu da, çəkimi də “düzəltdi”, yazdırdım, gəldim. Maşallah müəllimin 

yanına, sənədi ona verib dedim: 

– Bu da mənim boyum, çəkim, ikisi də əsgərliyə uyğun gəlir, di məni götürün.  

Dedi:  

– Görürəm, sən vətənpərvər oğlansan.  

Qəbul elədilər.  

Rota Qazanbulaqda yerləşirdi. Gəldik ora. Bir-iki əməliyyatda iştirak etdim, 

“Karyer”də. Sonra gördüm ki, burda elə bir irəliləyiş yoxdur, çıxdım ordan. Silahı təhvil 

verəndə soruşdular ki, bəs nə oldu, niyə girmişdin, niyə də çıxırsan? 

Dedim: 

– Mən daha qızğın döyüşlər olan yerə getmək istəyirəm. 

Gəldim “Tərtər” batalyonuna, onda 703 saylı briqadanın tərkibindəydi. Sərdar 

Həmidov da məni görəndə dedi: 

– Bu balacadır.  

O vaxtı bizim rayondan Qiyas adlı bir oğlan burda döyüşürdü, O, oğlanın, Allah Vəzir 

Orucova rəhmət etsin, bir də onun köməkliyi ilə məni götürdülər. Qiyas dedi ki, qoçaq 

oğlandır, ona görə də “Qoçu” təxəllüsü qoyublar buna. 

Nə isə, qəbul elədilər. Mənə avtomat və iki maqazin verəndə dedim ki, birini də verin. 

Dedilər: 

– Yox, ikisi bəsdir. 



– Ə, biz erməni qabağına gedirik, mən bu iki maqazinlə neyləyə bilərəm? 

Gülüşdülər. Vəzir bir maqazin də alıb verdi. 

Birinci döyüşüm “Almalıq”da oldu. Vəzir, Oruc kişi, Suliddin, Türk İsmayıl, Sərvər, 

İlham Paşayev, İlham Mustafayev (Cəmillidən), “Seyid” ... İlqar – çox uşaq idik.  

Mövqedə gözləyirdik. Sabahısı hücum olmalıydı. Döyüşümüz uğurlu keçdi. İsmayılı 

bu vuruşmada yaxından tanıdım. O, çox çevik hərəkətlər edir, peşəkarlar kimi döyüşür, 

həm özünü, həm də yoldaşlarını düşməndən mühafizə etməyi bacarırdı. 

Mən həmin döyüşdə erməninin bir “qranatomyot”unu götürdüm. Onu özüm işlədirdim. 

Sonra gətirib batalyona təhvil verdim, buna görə mənə 500 manat mükafat verdilər. 

Kəşfiyyata getdiyimiz zaman harda erməniləri görürdüksə, onları it arısının yuvası 

kimi dağıdırdıq.  

Vəzir Orucovun “PK” pulemyotu vardı. Bu silahdan xoşum gəlirdi. Fikirləşirdim ki, 

bu silahın qabağından erməni qaça bilməz, əsl silah budur. Mən avtomatımı təhvil verib, 

“PK” pulemyotu almaq istəyəndə, qoymadılar, yenə mənə lağ elədilər ki, bu silah 

səndən ağırdır. Mən dedim: “Sizin nə işinizə qalıb?” Yenə sağ olsun Vəzir, dedi: 

– İstədiyi silahı verin buna, qoçaq oğlandır. Silahı götürdüm və həmin vaxtdan 

ancaq Vəzirlə hərlənməyə başladım. Çünki o, çox igid oğlan idi. Mən, Suliddin, Türk 

İsmayıl, demək olar ki, həmişə Vəzirlə birlikdə olurduq. Bilmədiyim şeyləri mən 

onlardan öyrənmişəm. Biz birlikdə Çardaqlı, “Turbaza”, Drambon döyüşlərində olduq. 

Bu döyüşlərdə Türk İsmayıl bəzən, pis çıxmasın, cin kimi, qızılquş kimi ordan-ora 

şığıyırdı. Onunla döyüşdə yoldaş olanlar əminiydilər ki, sağ qalacaqlar və qələbə 

çalacaqlar. Təcrübəli bir zabit idi, çox bacarıqlı və qoçaq idi. Yenə pis çıxmasın, burdan 

vurub, ordan çıxırdı, erməni heç bilmirdi nədi, nə deyil. Bir də görürdün qəfildən yoxa 

çıxdı, gah da hardansa peyda olurdu.  

“Turbaza”da ermənilərin arxasına keçdik, iki dəstəyə bölündük, gəlib onların 

palatkalarının üstünə çıxdıq. Orda onları kalan qırdıq. Ədalət Paşayev də orda idi. Vəzir, 

Suliddin, İsmayıl o tərəfdən erməniləri nə təhər qısnadılarsa, gəlib düz “burnumuzun 

qabağı”ndan keçəndə bizim dəstə bu tərəfdən, İsmayılgilin dəstəsi o tərəfdən qırdıq bu 

gavırları. Mən yaralanandan sonra gəldik “ Qozlu körpü”yə, “SNQ Əhməd” də orada idi. 

Hardansa bir aşıq tapıb gətirdilər. Bu Əhməd ona dedi: 

– “Qoçu”nun haqqında bir şey oxu. 



Aşıq soruşanda:  

– Nə oxuyum? 

Əhməd dedi: 

– Bu “Qoçu”nun əsl adı Ətrafdır. Ona yaraşan bir şey düz, qoş, oxu. 

Aşıq da yalandan nəsə düzdu, qoşdu, oxudu.  

Orda bizə dedilər ki, ermənilər tərəfdə yevlaxlı oğlan qalıb. Oruc kişinin meyitini 

çıxaran gün idi. Gedib onu çıxarmaq üçün hazırlaşırdıq.  Mən “PK”-nı söküb yığır, 

təmizləyirdim. O vaxtı türmədən buraxılan uşaqlardan Şərif vardı, o da uzanıb 

“raskladuşka”ya beləcə baxır mənə, gülür. Əlbət fikirləşirmiş ki, “ayə, bu körpə uşağa 

bax, silahını açıb təmizləyir ki, “atkaz” eləməsin, yaxşı döyüşsün”.  

Qalxdıq yuxarı. Uşaqlar orda minaya düşüb qırıldılar. Vəzirin qardaşı Əlyarı sağ 

tərəfindən vurdular. Habil də minaya düşdü. Mina deyəndə, qumbaraları bir-birinə 

bağlayıb mina kimi düzmüşdülər ki, ayaq jilaya ilişəndə “şpilka” çıxsın, partlasın. Onda 

“rota”mızın komandiri Teyyub idi.  

Sonra səngərdən keçib yolu alanda gördük ki, burada erməninin bir “BMP-2”-si var. 

Vura bilmədik. Qaçdı. Arxa tərəfdən gəldik çıxdıq Drambona. Vəzir, Sərvər, Suliddin, 

Türk İsmayıl, Asim, Sərdar, “Seyid”, Firdovsi, Şakir, Saleh, Adil, Mahir, İlham, mən... 

Gördük ki, bir tank durub, arxa tərəfdən də ermənilər gəlir. Orda gecələdik. Tərtərdən də 

bizə xeyli kömək gəldi. Xəbər gətirdilər ki, Vəzir sağ-salamat çatdırılıb, hospitaldadır. 

Ürəyim yerinə gəldi. 

Əyyubuydu, mən və Sarıcalıdan Mübariz idi. Dedilər ki, Çıldırana hərtərəfli hücum 

etməliyik, kənd alınmalıdır. 

Kəşfiyyata getməli olduq. “Ferma”ya az qalmışdı, birdən hay düşdü: 

– Ayə, qoymayın, bizi qırdılar! 

“Gəncə” batalyonu da, deməyəsən, o  biri tərəfdən “Ferma”ya yaxınlaşırmış. Ermənilər 

də burda güdükdə imiş. Atışma düşdü, nə düşdü! Mənim yanımda “qranatomyot” da 

vardı, “PK” pulemyot da. Uşaqlar da hamısı burda idi. Mübariz düz mənim yanımda idi. 

Gördüm ki, “Ferma”dan erməninin bir yüklü “KAMAZ”-ı çıxdı, vura bilmədik, qaçıb 

getdi. Bir az aralıda idi. Sonra bir “Villis” çıxdı, o da getdi. Bir Kənan vardı “Gəncə” 

batalyonundan, yaralanmışdı, onu ordan mən çıxartdım.  



“PK”-ynan atıram, bu Mübariz də atır. O, yaralandı. Tərlədim, yoruldum, uzandım və 

başladım siqaret çəkməyə. 

– Ə, dur yerini dəyiş, səni vuracaqlar, – Mayıl dedi: 

Bu vaxt elə bildim məni “tok” vurdu. Durdum ayağa. İndi fikirləşirəm ki, ayə, burda 

“tok”- zad nə gəzir? Deməyəsən ayağımın altından güllə dəyib, dördüncü barmağımın 

üstündən çıxıb, mən də yerdə “tok” axtarıram. Elə onu gördüm ki, tankı idi, nə idi, 

bilmirəm, necə qoydusa, dalğası məni götürüb tulladı. Ayağa qalxmaq istəyəndə gördüm 

ki, gicəllənirəm, başımın içi də vız-vız vızıldayır. Əlimi başıma apardım ki, bir dəmir 

var, denən qoy dursun dana, xata oldu ki, onu çəkdim, qan götürmədimi məni? Uşaqlar 

gəlib sarıdı, amma qanı saxlamaq olmadı. Sentyabrın 2-si idi, 1-də Vəzir yaralanmışdı. 

Məni ordan götürdülər.  

Hospitalda gözümü açanda gördüm ki, kimsə qulağını qoyub düz ağzımın üstünə. Elə 

pisimə gəldi. Fikirləşdim ki, ölmüşəm, nədi? Dedim: 

– Ə, sən nağayırırsan?  

Dedi: 

– Səhərdən nəfəs almırsan, elə bildim ölmüsən. Yoxlayırdım görüm nəfəsin gəlir-

gedir, ya yox? 

Dedim: 

– Ə, mən ölərəmmi heç? Ermənilərnən haqq-hesabım durur hələ. 

Vəzir də yan otaqda idi. Sarovdan Əli bəy gəlib dedi: 

– Vəzir burdadır. 

Özümə gələndə, keçdim onun yanına, görüşdüm. Dedi: 

– Sən niyə özünü bu günə qoydun?  

Cavab verdim ki, nəbilim, işdir də olur. 

Bizi Bakıya götürdülər. Ağır vəziyyətdə olan doqquz nəfəridik. Vəziri də apardılar. 

Üç aya yaxın keçməmiş ağsaya-ağsaya yenə qayıtdım cəbhəyə. Uşaqlar onda “Qozlu 

körpü”də idilər.  

İkinci dəfə Paprabənddə, Canıyataq, Gülyataq deyilən yerdə yaralandım. Rəhmətlik 

Vəzirin üçü idi. Uşaqlar deyirdilər: 

– “Qoçu”, indi növbə sənindir, Vəzirdən sonra səni vuracaqlar. Mən də cavabında: 

– Məni vura bilməzlər. O da elə oldu ki, vurdular, – deyirdim. 



Ağdamın Papravəndində yaxşı yer seçmişdik. Köhnə uşaqlardan, deyəsən, Mətləb idi, 

Yusif idi... Vəzirin rəhmətə getməyindən danışıram. Kəndin ortasında məktəb vardı,  ora 

tanklar gəlmişdi. Digər tərəfdə də qaya vardı, topları orda yerləşdirmişdilər. Vəzir 

rabitəylə vurmaq gərəkən nöqtələri bildirdi. Bizim də yanımızda təzə gələn uşaqlar 

vardı. Vəzir onlara dedi: 

– Qorxmayın, bu “Qoçu”ynan ermənilərin anasını çox ağlatmışıq.  

Sonra mənə dedi: 

– “PK”-nın qur. O “qranatomyot”u ver görüm maa! Mən haranı vursam, sən də 

pulemyotnan oranı vurarsan. 

Rəhmətlik “qranatomyot”u aldı, azca dikəlib dizi üstündə baxırdı ki, hara atacaq. Elə 

orda, o anda vurdular Vəziri. Xoruzludan bir kəndçisi də bizim yanımızda idi. Adı 

yadımdan çıxıb. Vuran kimi Vəzir başını yerə qoydu. Axırıncı sözünü soruşdu, danışa 

bilmədi. Güllə düz alnının ortasından dəymişdi. Sonra baxa bilmədim.  

Üç gün sonra bizə bir “BMP-2” verdilər, o da düznən gedəndə vurdular. Dedilər ki, 

uşaqların meyitləri orda qalıb, gedək çıxardaq. Mənim böyrümdə Ağdamdan bir 

OMON-çu vardı. Elə “BMP-2”-yə bir az qalmış məni vurdular. Güllə sol döşümün 

üstündən dəyib böyrümdən çıxdı. Avtomat gülləsiydi – 5x45. Əlimdən silah düşdü, öz-

özümə təəccübləndim ki, bu niyə düşdü? Silahı götürmək istəyəndə papaq da uçdu. 

Əlimi sinəmə vurub baxdım ki, qandı. O oğlan məni götürüb ordan çıxartdı. Ağdamın 

Qaradağlısında iynə vurdular, sonra huşumu itirdim.  

Sonra daha döyüşə qayıda bilmədim. 

 

ZAMAN ƏNVƏR OĞLU QULİYEV 

(Birinci qrup Qarabağ Müharibəsi əlili) 

“QOÇU” HAQQINDA 

“Qoçu” Goranboyun Xoylu kəndində anadan olub. 

Əvvəlcədən Xoylu kəndində ermənilər çox idi. “Qoçu” 

ermənilərlə yola getmirdi. Biz də erməni Levik vardı, 

Knarikin oğlu onu döyürdü, Mişovun oğlu Raciki döyürdü. 

Yəni “Qoçu” əvvəldən ermənilərin qənimi olmuşdu. Sovet 



hökumətinin vaxtında “Qoçu”nun boyu balaca olduğu üçün əsgərliyə aparmayıblar. 

Gedib hərbi komissarlıqda komissara deyib:  

- Gəl güləşək, səni yıxsam, məni apar əsgərliyə.  

Komissar deyib: 

- Bunu çıxarın çölə, bu dəlidir.  

Erməni təcavüzkarlarımı deyim, faşistlərimi deyim, müharibəni başlayandan sonra 

“Qoçu” 1991- ci ildə gedib Goranboy rayonunda könüllü orduya yazılıb. Sonra ordan 

çıxıb gəlib “Tərtər” batalyonuna yazılıb. Onun haqqında hey eşidirdik ki, “Qoçu” burdan 

vurdu, ordan çıxdı, ermənilərin başına belə od ələdi”. 

Mən də onunla bir kəndli olduğum üçün bilirdim ki, “Qoçu”nun boyu balacadır, İsa 

kişinin oğludur. Amma bilmirdim ki, onda bu qədər hünər var. Biz onunla fəxr edirik. 

Onun boyu balaca, çəkisi az olsa da, “Qoçu” ləqəbini qazanmışdı. “Qoçu” adı hər adama 

qismət olmur. “Qoçu”ya o adı verdirən öz ürəyi və əməli olub. Allah rəhmət eləsin 

Vəzirə, “Qoçu” onun, Suliddinin, Türk İsmayıl haqqında çox danışıb. O deyir ki, Türk 

İsmayıl kimi oğlanların qeyrətinə, vətənpərvərliyinə vurulmuşam. Belə oğlanlar qanı ilə 

torpağı yuyurlar, onların qeyrətinin qadasını  alım! Söhbət boyun balacalığında, ya 

çəkinin azlığında deyil, kişilikdədir, namuslu olmaqdadır. 

Mən özüm birinci qrup Qarabağ müharibəsi əliliyəm. Arzulayıram ki, müharibə  

olmasın, sülh yolu ilə torpaqlarımız azad olsun. Əgər müharibə başlasa, mən də, “Qoçu” 

da, Türk İsmayıl, Suliddin, neçə-neçə qeyrətli oğullar da vətən yolunda döyüşməyə, 

hətta şəhid olmağa hazırıq. Yəni o vaxt ölməmişiksə və  bu gün yaşayırıqsa, biz öz 

ömrümüzü, bütün həyatımızı vətənə borcluyuq. Mən “Goranboy” batalyonunda 

döyüşmüşəm. Yaşım çatmırdı. 17 yaşımdan getmişəm müharibəyə  və bilirəm müharibə 

nə deməkdir. “Qoçu”nun bir  avtomatı, bir “PK” pulemyotu vardı. “PK” “Qoçu”dan 5-6 

sm hündür idi. Döyüşdə “Qoçu” ilə Bakı uşaqlarıda olublar. Erməninin qışqırığı bərk 

gələndə, həmin uşaqlar  qoyub, qaçıb. “Qoçu” qışqırıb ki, hara qaçırsınız? Lakin onları 

saxlaya bilməyib. O, bir yanına  avtomatı  qoyur, bir yanına pulemyotu, o biri tərəfdə də 

“qranatomyot” u . Başlayır bu silahlardan dalbadal atəş açmağa, ermənilər də elə bilirlər 

ki, burda bir rota var. Onlar “Qoçu”nun başına çoxlu miqdarda pul təyin edirlər, amma 

deyirlər ki, o bizə diri lazımdır, ölü yox. Qoçu deyir: 



– Avtomatımın “qluşiteli”ni çıxartmışdım, ona görə də ermənilər məni avtomatımın 

səsindən tanıyırdılar. O, döyüşlərdə çox yüksək ad-san qazanıb. “Qoçu”,  həqiqətən də, 

qoç kimi oğlan olub. 

“Qoçu”nun döyüşdəki epizodları çəkilmiş, bütün kasetlər “7gün” qəzetində işləyən 

Emindədir. 

 

VÜQAR İSLAM OĞLU MƏMMƏDOV 

1973-cü il fevral ayının 7-də Tərtər rayonunun Hacıqərvənd 

kəndində anadan olub. 

1974-cü ildə həmin kəndin orta məktəbini bitirib . 

1991-ci ilin əvvəlində Sovet Ordusu sıralarına çağırılıb. 

Leninqradda hərbi xidmətdə olarkən Azərbaycanda Vətən 

müharibəsinin başlandılğını eşidərək geri qayıdıb. 

1992-ci ilin əvvəlində könüllü olaraq “Tərtər” 

Özünümüdafiə  Batalyonuna yazılıb. 

1993-cü ilin sonuna kimi müharibədə iştirak edib. 

İsmayıl Tuncla birlikdə ağır döyüşlərdə olub. İki dəfə “kantuziya”alıb, iki övladı var 

– Vüsal və Elgiz. 

Hazırda Tərtər rayonunun Hacıqərvənd kəndində yaşayır. 

 

İsmayılla mən döyüşdə tanış oldum. 

Həsənqayanın üstündə ermənilərin meyitləri qalmışdı, körpünün yanında “Ferma” 

deyilən bir yer vardı, orda basdırıldı. “Pozisya” onlarda idi, sonra biz aldıq. Getdik 

Çardaqlı qəbiristanlığına. “Platina” uğrunda döyüşümüz oldu. Çardaqlının alınması üçün 

biz bir həftə döyüşdük. 

İyul ayının 11-də Çardaqlı qəbiristanlığında aparılan əməliyyatda İsmayıl Tunc çox 

mərdliklə iştirak edib. Dağıstan idi, Sərvər və Cəlal idi. Rəhmətlik Vəzirin kəşfiyyat 

qrupu var idi. Çardaqlı qəbiristanlığında “botinkam” cırılmışdı. İsmayıl mənə “botinka” 

verib, dedi: 

– Götür, sənin ayağın yalındı, döyüşçünün ayağı yalın olmaz. 



İsmayılla bərabər “Cem” ləqəbli bir türk oğlan da gəlmişdi. Oqtay Mehtiyevlə  birlikdə 

idilər. Onlar dostuydu. Kəndə toya gəlmişdilər, ordan da  gəlib bizim yanımızda çəkiliş 

aparırdılar. O kaset indi də Oktayda durur. O lentdə rəhmətlik Mehracın da epizodları 

var. Onda “Tərtər-2” batalyonunda idi. Erməni hücum edəndə  İsmayılgili gəlib 

çəkmişdilər. Rəhmətlik Ağalar, Elman... çox uşaq var idi. İsmayıl döyüş gedə-gedə 

çəkiliş aparıb, qayıdıb getdi. 

Mən əvvəlcə “Tərtər-1” batalyonunda olmuşam. Sonra keçdim “Tərtər-2” batalyonuna. 

Mayıl idi, Əyyub idi... 

“Platina”da gedən döyüşlərdə də iştirak etdim. Çardaqlı döyüşündə İsmayıl yaralandı. 

Bir müddət Bakıda xəstəxanada yatdı. Ağır döyüşlər idi. 

Mənim üçün ağır döyüş Qızılqayada və rəhmətlik Teyyubgilnən bərabər Drambonda 

oldu. Bu döyüşdə “kantuziya” aldım.  

“BMP” vardı, “Goranboy” uşqalarının idi. Onların “BMP” sürənlərini mərmi 

yaralamaşdı, ayrı adam yox idi sürsün. Mən bacarırdım, Sovet ordusunda olanda ondan 

bizə dərs keçmişdilər. 

“Goranboy” uşaqları dedilər ki, erməni hücum eləsə, “BMP” qalacaq, çünki sürən 

yoxdur. Biz hücuma keçən vaxt “BMP”-ni özüm sürdüm. “BMP”-dən təzə çıxıb 

durmuşdum yanında ki, mərmi düşdü və “kantuziya” aldım. Rəhmətlik Oruc kişi ilə bir 

yerdə Ağdərə hospitalında 10 gün yatdım, sonra 10-15 gün istirahət verdilər. Bir də 

qayıtdım. İkinci dəfə 1993-cü ildə yaralandım, Qızıqayada qəlpə əlimdən dəymişdi, həm 

də yenə “kantuziya” almışdım. İkinci dəfə 20 gün qaranlıq otaqda yatdım, adi bir şıqqıltı 

da mənə təsir edirdi. Sonra döyüşə gedə bilmədim. 

Çardaqlıya ikinci hücum mənim birinci döyüşüm idi. Mən bilmirdim müharibə nədir? 

Rəhmətlik Sərdar mənim xilaskarım oldu. Bir dəfə döyüşə gedəndə karıxdığımdan 

donub ayaq üstə qalmışdım. Rəhmətlik Sərdar mənə yaxınlaşıb həyəcanla dedi: 

– Burada ayaq üstə durmaq olmaz! Özünü itirmə, mövqe seç, döyüşmək lazımdır! 

Mən İsmayılla bir çox döyüşlərdə iştirak etsəm də, onları sadalamaq fikrim yoxdur. 

İsmayıl Tunc Türkiyənin İqdır şəhərindən gəlib burada ölüm-dirim savaşında iştirak 

edib.  Bu hərəkətin özü onun necə bir qeyrətli oğul olduğunu göstərir və ayrı sözə yer 

qalmır. 

 



ZABİT ƏLİ OĞLU ƏLİYEV 

1962-ci il fevral ayının 11-də Tərtər rayonunun Evoğlu 

kəndində anadan olub. 

Evoğlu kənd orta məktəbini 1979-cu ildə bitirib. 

1980-ci ildə Sovet Ordususuna xidmətə çağırılıb. Qazaxıstanda 

xidmət edib. 1982-ci ildə tərxis olunub. 

1990-cı ildə Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsı üçün könüllü 

olaraq hərbi hissəyə  yazılıb. 

1994-cü il yanvar ayının 7-də ikinci dəfə  yaralanandan sonra döyüşləri tərk edib. 

İki dəfə yaralanıb. 

Taqım komandiri olub. 

II qrup Qarabağ müharibəsi əlilidir. 

Ailəlidir, iki övladı var – Elməddin və Gülnar 

Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır. 

 

“Tərtər” Özünəmüdafiə Batalyonu hələ Tərtərdə yerləşirdi. Rəhbər isə Pənah 

Məmmədovuydu. Mən də gəlib həmin batalyona yazıldım. Məni “vzvod” komandiri 

təyin etdilər. 

Şəhərin kənarındakı kanalın üstündə “34-cü post” vardı, Marquşevan tərəfdə yerləşirdi. 

Mənim “vzvod”um orada idi. Əmr gəldi ki, Marquşevana hücuma keçməliyik. Erməni 

qüvvələri onda Marquşevanda,  Qırmızı kənddə, o biri kəndlərin hamısında 

yerləşmişdilər. O vaxt onlar Tərtər şəhərinin özünü də atəşə tuturdu. Biz Elman 

Hüseynovun, Pənah Məmmədovun göstərişlərilə Marquşevana girdik. Bir neçə saatdan 

sonra əmr gəldi ki, “post” qurun. Mən “vzvod”umla bərabər Marquşevanla Marağa 

arasında post qurduq. Bir sutkadan sonra əmr aldıq ki, oranı tərk edib, geri qayıdaq.  

Biz geri dönəndə gördük ki, bir erməni qulduru qaça-qaça kəndin klubuna girdi. Mən 

onun arxasınca yüyürdüm. Deməyəsən, erməni quldurları klubun altından özlərinə 

zirzəmi açıblarmış. Mən özümü çatdırdım. Arxadan onu tutub çölə çıxartdım. Orada 

“Donuz kəsilən yer” deyirdilər, gətirdim ora və öldürdüm. Bu vaxt indi Bərdə rayonunda 

Polis çöbəsinin rəisi işləyən Məmmədov Azər Vahid oğlu “BTR”-lə gəlib ora çıxdı. 

Gördü ki, bir erməni quldurunu öldürmüşəm, düşüb məni qucaqladı, öpdü.  



– Sağ ol! – dedi. 

Həmin vaxt Azər müəllim baş leytenant idi, o da döyüşürdü. Yadımdadır ki, Azər 

müəllim də səngərdə bir ermənini öldürdü.  

Qayıtdıq Tərtərə. Sonra bizi gondərdilər “Torpaq təpə” istiqamətinə. Bir neçə gün 

burada qalandan sonra “Aşağı Çaylı” istiqamətində hücuma keçdik. Orada 

qəbiristanlıqda ermənilərlə güclü atışma oldu, xeyli itki verdik. Mənim əsgərlərimdən də 

bir neçəsi şəhid oldu. Onların əksəriyyəti Bakı şəhərindən idi, “Şəhidlər xiyabanı”nda 

dəfn olunublar. 

Oradan Həsənqayaya tərəf getdik və orada özümüzə “post” yaratdıq. 

Mən burada İsmayıl Tuncla görüşdüm. Örəndim ki, Türkiyədən gəlib, zabitdir. Gəlib 

ki, Azərbaycan torpaqlarını erməni işğalçılarından qorunmasında bizə öz biliyi ilə, 

bacarığıyla yardım etsin, döyüşsün. 

Türk İsmayıl ilk nəzərdən mənə çox yaxşı təsir bağışladı. Gülər sifəti, nüfuzedici 

baxışları vardı. Şirin bir türk ləhcəsiylə danışırdı. Ürəyimdə onun qeyrətinə  “əhsən” 

dedim. Cəsur oğlan olduğuna görə hamımız ona hörmətlə yanaşmağa başladıq. 

Həsənqayada (Levonarxda) nişan qoyub snayperlə atırdım. İsmayıl da snayperlə atmaq 

istədiyini bildirdi. Adama on bir güllə atdıq, hər ikimiz eyni sayda nişanə vurduq.  

İsmayıl Tunc çox bacarıqlı idi. O, döyüşlə bağlı bizə bilmədiklərimizi öyrədir, təlim 

keçir, müharibə ilə əlaqədar elə şeylər  öyrədirdi ki, indyə qədər onları eşitməmişdik. 

Mən onunla bir yerdə çörək də yemişəm. 

Sonra İsmayıl Tuncu rəhbərlikdən çağırdılar. O, getdi. Həmin gündən sonra mən 

İsmayılı görmədim, yəni bizim döyüş yollarımız ayrıldı. Lakin mən onun döyüşləri 

haqqında tez-tez eşidirdim. Deyirdilər ki, çox mahir kəşfiyyatçı, ürəkli döyüşçüdür. 

İştirak etdiyi əməliyyatlarda həmişə uğur qazanıb. Çoxlu erməni faşisti öldürüb, neçə 

yaralı xilas edib, neçə silahdaşını ölümdən qurtarıb, neçə döyüş meydanında qalan 

şəhidlərimizin meyitlərini atışma altından çıxarıb, yiyələrinə çatdırıb.  

Mən, o cümlədən döyüş yoldaşlarım, İsmayıl Tuncu görən gündən indiyə kimi 

unutmamışıq, ona həmişə böyük hörmətimiz olub və indi də var. Allah onun canını sağ 

eləsin!  



 

SAKİT ŞƏKƏRALI OĞLU ORUCOV 

1965-ci il yanvarın 10-da İmişli rayonunun Qaralar 

kəndində anadan olub.  

1966-cı ildə Tərtər şəhərinə köçübdür.  

Tərtər şəhər 5 saylı məktəbinin 8-ci sinfini və 96 saylı 

Texniki Peşə Məktəbini bitirib.  

1983-cü ildə Sovet Ordusu sıralarına çağırılıb. 

Krasnoarmeysk vilayətində xidmət edib. 

1985- ci ildə tərxis olunub. 

1991-ci ildən könüllü olaraq Qarabağ müharibəsinə qatılıb. “Tərtər” Özünümüdafiə 

Batalyonunun tərkibində bir çox ağır döyüşlərdə iştirak edib. 

Ailəlidir, 3 övladı var – Günel, Seymur və Gülnar. 

Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır. 

 

İsmayılla mənim tanışlığım Levonarx döyüşündə olub. Onunla könüllülərin bütün 

döyüşlərində, demək olar ki, axıra kimi iştirak etmişəm.  

Onlar bizim yanımıza gələndə iki nəfər idilər. Biri İsmayıl, digəri isə “Cem” idi.  

Bizə xəbər verdilər ki, Türkiyədən iki türk qardaşımız köməyimizə gəlib. Ürəkdən 

sevindik. Onlarla birinci görüşümüz Marquşevanın üstündə oldu. Batalyonumuz həmin 

kənddə yerləşirdi. Pənah Məmmədov batalyonda qərargah rəisi idi. Vəzir Orucov 

“vzvod” komandiri idi, Elman Hüseynov siyasi işlər üzrə müavin.  

Vəzir, İsmayıl, Suliddin, mən və daha 7-8 nəfər həmişə birlikdə kəşfiyyata gedirdik. 

Lüləsaz, “Turbaza”, Sərsəng (“Platina”), Çardaqlı, Drambon döyüşlərində həmişə bir 

yerdə vuruşmuşuq.  

Ən ağır döyüşümüz Çardaqlının qəbiristanlığında oldu. 40-42 nəfərə kimi erməni 

qırdıq. Onlardan qənimət kimi xeyli silah-sursat ələ keçirdik və gətirib batalyona təhvil 

verdik. Biz orda erməniləri yeyib-içdikləri vaxt yaxaladıq. Bütün bu ağır döyüşlərdə 

İsmayıl Tunc bizimlə bərabər olub. O, necə lazımıydı, elə də döyüşürdü. Qorxmurdu. 

İsmayıl olan yerdə heç vaxt dilxorçuluq, qorxu-filan olmazdı.  



Biz “Turbaza”da xeyli daşnaq öldürdük. Ordan Drambona tərəf gedib yolu aldıq. Bu 

döyüşdə rəhmətlik Ədalət Paşayev yaralandı və rəhmətə getdi. Elman müəllim də 

yaralandı, dizləri yanmışdı. Hadisə “Ayı heykəli”nin yanında olmuşdu. Ermənilərin bir 

“BMP”-si gəlib yolun ortasında yatdı. Mingəçevirdən bir oğlan vardı, qumbaraatanı ata 

bilmədi. Sonra ayrı bir oğlan qumbaraatanı götürdü. Elman müəllim onun arxasında 

durmuşdu. Həmin oğlan atanda, alov Elman müəllimin dizlərini yandırdı. 

Həmin döyüşdə ermənilərin sursat dolu bir “KAMAZ”-ını vurduq, bir “UAZ” ələ 

keçirtdik. “UAZ”- ın içindəki “ratsiya”nı Vəzir götürdü, avtomat, “minamyot” 

mərmisini götürdük, bıçaq var idi. O, götürüldü, balaca “ratsiya” aparatı vardı, cip 

telefonu boyda, onu mən götürdüm. 

Həmin yeri itkimiz olmadan aldıq. Sonra Elman müəllimlə qılçasını güllə qıran oğlanı 

“Təcili yardım”la yola saldıq. Drambonun yüksəkliyini yüz əzab-əziyyətlə alıb mövqe 

tutmuşduq. Gecə 16-17 uşaqla həmin yüksəklikdə qaldıq. Bizə heç bir kömək gəlmədi. 

Rəhmətlik Vəzir nədənsə icazə vermədi ki, arxadan kömək istəyək. Rayonda həmin vaxt 

şayiə yayıblar ki, bizim hamımızı ermənilər qırıb, girov götürüblər. Sərdar Həmidov 

Vəzir Orucova zəng elədi. Vəzir cavab verən kimi, o, soruşdu:  

– Vəzir, sağ-salamatsınızmı?  

Vəzir vəziyyəti ona çatdırdı. Sərdar Həmidov dedi: 

– Sizə köməyə adam göndərirəm, darıxmayın. 

Sabah açıldı. Biz yüksəkliyi əldən verməmişdik. Bir də gördük ermənilərin texnikası 

gəlir – iki tank, iki “BRDM”, bir hərbi “QAZ-66”.  

Vəzirlə İsmayıl dedilər ki, gedib erməninin texnikasını vurmaq lazımdır. Vəzir 

“ratsiya” ilə 88-ə, yəni “Qrad” qurğlarının üstündə durana zəng edib düşmənin 

texnikasını koordinatlarını bildirmək istədi.  

– “Vostok”, mən 52-yəm, cavab ver, koordinatları deyirəm, oranı vurun!  

Hacıqərvənd kəndindən bir Sərvər vardı, Allah ona rəhmət eləsin, o da xəbər verdi.  

Onu da deyim ki, biz yüksəkliyi ələ keçirən vaxt arxamızdan “Goranboy” və “Babək-

44” (Xanlar rayonu) batalyonları geri çəkilmişdi, ermənilər gəlib həmin mövqeləri 

tutmuşdular. Biz mühasirədə qalmışdıq. Uşaqlardan yaralananları vardı, onları bir az 

ordan uzaqlaşdırıb gətirmişdik.  



Bayramın oğlu Mahir də bizimlə olmuşdu. Vəzir və o istəmirdilər ki, köməyə gəlsinlər. 

Amma Sərdar Həmidov dedi ki, sizə köməyə tankları göndərirəm, saat 9-a, 10-a 

yanınızda olacaqlar. Tanklar gəldilər. Tankçının biri elə Vəzirin xalası oğlu idi. 

Ermənilər bizim tankları gördülər və onlardan dördünü vurdular – ikisini Drambona 

gedən yolun dönəcəyində, ikisini də ayrı yerdə. Vəzirlə İsmayıl məsləhətləşdilər ki, belə 

olmaz, tanklar burda qalsın, biz piyada kəndin içi ilə gizlin yolla gedib arxadan 

ermənilərin tanklarını vuraq ki, onların başları qatışsın və bizim texnika döyüş 

mövqeyinə çıxa bilsin. Elə belə də oldu. Biz keçdik yüksəkliyə. İsmayılın məsləhətləri 

həmişə bizim karımıza gəlirdi. Elə bil ki, hər şeyi əvvəcədən görürdü – nə deyirdisə, o 

da olurdu. O, əvvəlcədən bizə xəbərdarlıq etmişdi ki, ehtiyyatlı olaq, burada güclü döyüş 

ola bilər. 

Vəzir qumbaraatanla ermənilərin iki tankını və  bir “BMP”sini vurdu. Atışma başlandı. 

Düşmən qüvvəsi burada ağır itki verdi. 

Bu döyüşdən sonra hər birimizə, həmçinin İsmayıl Tunca 3 min (üç 10-luq paçkası) 

manat pul mükafatı və üç günlük istirahət verildi, tutduğumuz mövqeyə isə ayrı 

döyüşçülər qoydular. 

Rayona gəldik. İki gün keçməmiş xəbər gəldi ki, bəs sizin yerinizdə qalan uşaqları 

ermənilər qırıblar, imkan vermirlər ki, meyitlər çıxarılsın. 

Vəzir məni çağırıb vəziyyəti danışdı və dedi ki, uşaqları tap, getməliyik. 

Getdik. Mövqeyə yaxınlaşanda heç kim irəli getmək istəmədi. 4 meyit yiyəsi də 

bizimlə idi. Ölənlər “aptek Əli”nin oğlu Rafiq idi, Teymurun oğlu Rizvanıydı, Tofiqin 

oğlu Elçin idi (Quliyev), İsmayıl bu prosesdə çox böyük igidlik göstərdi. Meyitləri 

götürüb çıxaranda o da bizimlə idi. 

 Bayandur kəndindən Pənahın qardaşı, deməyəsən, həmin döyüşdə yaralanıb və özünü 

bir evin içinə sala bilib.  

İsmayıl sonra danışırdı: 

– Gördüm ki, bir nəfər evin içinə girdi. Elə bildim ermənidi. Onun arxasınca getdim ki, 

atım. Məni görəndə, dedi: 

– Atma, yaralıyam, azərbaycanlıyam. 

İsmayıl iki yoldaşıyla birgə o yaralını döyüşə-döyüşə xilas edib, gətirib öz 

mövqeyimizə sağ-salamat çıxara bilmişdi. Həmin oğlan öz həyatını İsmayıla borcludur. 



Yoxsa, ermənilər orda onu öldürəcəkdilər. İsmayıl deyirdi ki, burada biz ölsək də, bu 

meyidlərin ki, sahibləri gəlib çıxıb bura, biz onları çıxarmalıyıq.  

Meyitlər açıqlıq yerdə olduğundan, ermənilər imkan vermirdilər ki, onlara yaxınlaşaq, 

güllə yağdırırdılar.  

Biz çox ağır şəraitdə, iki itki versək də, meyidləri oradan çıxara bildik. Burda 

yaralananlarımız da oldu – biri şəhərdən, biri kənddən idi. Mahmud vardı. Ona güllə 

dəyməmişdi. Yıxılanda daş böyrünü əzdi, deyəsən qabırğası sınmışdı. Birinin ayağına 

güllə dəymişdi, səhv etmirəmsə, adı Taleh idi, Sarovdandı. Onları rayona mən gətirdim.  

Ermənilər orada çox itkilər verdilər.  

Yadımdadı, Əli kişi özü oğlunun meyitini götürmək istəyirdi, mən qoymadım, dedim: 

– Bir evdən biri şəhid olub, barı ikincisi olmasın. Meyitləri dalda yolnan endirib 

“Təcili yardım” maşınının yanına götürüb gəldik. Bundan sonra bizi bir həftə istirahətə 

buraxdılar. Döyüşlərdə Suliddin, İlham  (indi bir qolu yoxdur), Dağıstan (sonra onu bir 

yaralı erməni düz alnının ortasından vurmuşdu, rəhmətlik Dağıstan elə bilmişdi ki, 

ermənini öldürüb yaxınlaşanda köpək oğlu erməni vurmuşdu onu), Umudludan Şəmkir 

vardı (oda rəhmətə getdi), İlham Paşayev ürəknən döyüşürdülər.  

Yadımdadı, erməniləri nə təhər qırmışdıqsa, Sərsəngnən Çardaqlı arasında, Umudlu 

yolunun üstündən karıxıb tanklarını da aşırmışdılar, düşüb dərənin dibində qalmışdı, 

qaça bilməmişdi. 

Biz çox vaxtı döyüşlərdə hərbi texnikadan istifadə etmirdik. Texnika döyüşü bəzən 

adamı aldadır. Necə ki, Malakanlardan yuxarı Levonarxda texnika döyüşünə aldanıb, 

itki çox verdik. “Lənkəran” və “Gəncə” batalyonundan çox adam qırıldı.  

Biz əsasən ermənilərin arxasına keçib onları qırırdıq, həmişə piyada gedirdik. Bu 

döyüşlər, yəqin ki, İsmayılın da yaxşı yadındadır. 

Axırda Qızıl Qayada olanda bizə xəbər çatdı ki, könüllüləri geri çağırırlar, onları daha 

döyüşlərə buraxmırlar. Beləliklə, bizi “sildilər”, dağıtdılar. 

 

 

 

 

 



 

ÜLFƏT  İSMAYIL OĞLU YUSİBOV 

1974-cü il oktyabr ayının 28-də Tərtər rayonunun Səhləbad 

kəndində anadan olub. Orta təhsilini həmin kənddə alıb. 

1992-ci ilin əvvəlində könüllü olaraq “Tərtər” Özünümüdafiə 

Batalyonuna yazılıb. 

1992-ci il noyabr ayında Azərbaycan ordusu sıralarına həqiqi hərbi xiidmətə 

çağırılıb. 

1993-cü ildə Laçının müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. 

1994-cü ildə ordudan tərxis olunub. 

Ailəlidir. 

 

Qeyd: Bu kitab çap olunan ərəfədə Ülfət Yusibovun faciəli sürətdə həlak olması 

xəbəri alınmışdır. Allah ona rəhmət eləsin! 

 

Hələ 18 yaşım tamam olmamışdı. Amma ermənilərin nankorluğu mənə yaman pis təsir 

edirdi. Onlar bizim mərhəmətimizdən istifadə edərək artıq, üzr istəyirəm, qudurmağa 

başlamışdılar, bizlə torpaq davası döyürdülər. Buna görə də hamının etirazına 

baxmayaraq, könüllü olaraq evdən gizlin gedib “Tərtər” batalyonuna üzv yazıldım.  

Marquşevanda başlayan ilk döyüşlərdən müharibədə iştirak eləmişəm. Çox cəsur 

döyüşçülər yadımda qalıb. Onlardan biri də Türk İsmayıldı. Açığını deyim ki, vuruşan 

oğulların hamısı qoçaq idi, ama rəhmətlik Vəzir, Türk İsmayıl və mənim əmim oğlu 

Suliddindən yox idi. Bunların hər biri, inanın, 10-20 nəfərə əvəz idi. İsmayılla iştirak 

etdiyimiz döyüş əməliyyatlarından çoxu elə indi də gözümün qabağındadır. Amma mən 

onların bəzilərindən danışacağam, hamısını söyləməklə qurtarmaz. Bilirdim ki, İsmayıl 

türk hərbiçisidir. Gözləri yanırdı. Bizə çox xoş idi ki, o, atasının vəsiyyətinə  görə öz 

qeyrətiylə ordan vurub gəlib burda  – Tərtərdə, döyüşürdü. Görəsən bizim hansımız 

gedib Türkiyədə döyüşərik?... Çoxu burada öz vətənini qorumurdu. 

İsmayılla Levonarx uğrunda gedən döyüş ərəfəsində tanış oldum. Mən hiss etdim ki, 

onu bura vətən qeyrəti, vətən eşqi gətirib. Sonralar öyrəndim ki, onun ata-babası  Qərbi 

Azərbaycandan Türkiyəyə – İqdır şəhərinə gediblər. O vaxt ermənilər ordakı 



azərbaycanlılara xüsusi amansızlıqla divan tutduqlarına görə, daha dözə bilməyib, 

Arazın o tayına keçiblər.  

İsmayıl döyüş zamanı çox cəld hərəkətlər edirdi. O, müharibənin qayda-qanunlarını, 

silahla davranma üsullarını uşaqlara öyrədirdi. 

Bütün silahların dilini bilirdi. Gah avtomatdan, gah pulemyotdan, gah da 

“qranatomyot”dan istifadə edirdi. Levonarx, Akopkamari (Lüləsaz), Çardaqlı, Metşen, 

Sərsəng Su Anbarı (“Platina”), “Turbaza”, “Ayı heykəli”və Drambon uğrunda gedən ən 

ağır döyüşlərdə igidliklə vuruşub.  

O, tez-tez Vəzirlə, Suliddin, “Qoçu”, İham Mustafayev, İlham Paşayev və digər ciyərli 

uşaqlarla kəşfiyyata gedirdi. Həmişə də öndə olurdu. Döyüş zamanı birdə görürdüm ki, 

Türk İsmayılın nərəsi gəlir. 

– “İrəliii!!! Uşaqlar, irəliii!!! Arxamca irəliii!!!” 

Bütün döyüşçülər bu səsdən ruhlanıb irəli cumurdular.  

İndi dəqiq deyə bilmərəm, deyəsən Levonarx tərəfdə 100-ə yaxın Çardaqlının 

qəbiristanlığında 40-dan çox, “Turbaza”da nə qədər erməninin qırılmasında İsmayılın 

xüsusi rolu oldu. O, bu döyüşlərdə onlarla erməni öldürdü, neçə texnika sıradan çıxartdı.  

Bilirsiniz, ötən günlərdi, hər şeyi dəqiqliyiylə yadda saxlamaq olmur. Bircə onu 

bilirəm ki, harda təhlükəli kəşfiyyat əməliyyatı, harda ağır döyüş vardısa, İsmayıl orada 

idi. – Vəzir Orucov, Suliddin, Dilqəm, İlham, Sərvər və neçə neçə belə igid oğullarla bir 

yerdə idi. Elə buna görə də iki dəfə ağır yarlandı. 

Amma açığını deyim, onun döyüşləri qoyub qəfil çıxıb getməsi indi də mənim üçün 

müəmmadır, nə üçün getdi, niyə getdi, bilmirəm.  

 

 

FİKRƏT İSMAYIL OĞLU YUSİBOV 

1972-ci ildə Tərtər rayonunun Səhləbad kəndində anadan olub.  

1989-cu ildə həmin kənddə orta təhsil alıb.  

1990-cı ildə Sovet Ordusu sıralarına çağırılıb. 

1991-ci ildə həqiqi hərbi xidməti başa vurub. 

1992-ci ilin iyun ayında könüllü olaraq Azərbaycanın silahlı 

qüvvələrinin tərkibinə yazılıb. Ağdərə rayonunun Marağa, Marquşevan, 



Həsənqaya, Lüləsaz, Çardaqlı, Moxratağ, Ortakənd  və bir sıra digər yaşayış 

məntəqələri uğrunda döyüşlərdə iştirak edib.  

Bir dəfə ağır “kantuziya” alıb. 

İsmayıl Tuncla döyüş yoldaşı olub. 

1995-ci ildə ordudan tərxis olunub. 

Ailəlidir, üç övladı var. 

Hazırda Tərtər rayon Səhləbad kəndində yaşayır.  

 

  1992-ci ilin avqust ayında Malakanlar kəndində döyüşə hazırlaşırdıq. Dedilər ki, bir 

türk gəlib. Bizə bu xəbər təəccüblü göründü və onun kimliyiylə maraqlandıq. Gördük ki, 

o şəxsiyyətli oğlandı, türk ləhcəsində danışırdı. Əmim oğlu Suliddin bizi tanış elədi. 

Malakanlarda, “Kompleks” deyilən bir yer vardı, ora sübh tezdən hücum etdik.  

Buradakı erməni qüvvələrini dağıtmalıydıq. Bizim dəstənin komandiri İsmayıl idi. 

Oranı dağıtdıq, sonra da çəkildik. 

“Triuqolnik” deyilən hündür bir təpə vardı. Bizim texnika ilə piyadalarımız qabaqlaşdı. 

Erməni qüvvələri bizi çox yüksəklikdən atəşə tutdu. Orada xeyli canlı qüvvə itirdik. 

İsmayıl bizi gizli yollarla meşəyə çıxartdı. Gecəni meşədə qaldıq. 

– Qorxmayın, hər şey yaxşı olacaq, qələbə bizimdir, – İsmayıl dedi. 

Sabahısı gün buradan Çardaqlıya hücuma keçdik. Biz aşağıda erməniləri darmadağın 

etdikdən sonra onlar Lüləsaza, Çardaqlıya çəkilmişdilər. 

1992-ci ilin avqust, sentyabr ayları idi. İrəlidə İsmayıl gedirdi. Nə isə... Burada çox 

şiddətli və ağır bir döyüş oldu. Nəhayət, Çardaqlını götürə bildik. Xeyli canlı qüvvə 

məhv etdik. Ermənilər hər şeylərini qoyub qaçmışdılar. Xeyli hərbi texnika, “MAZ”, 

“NİVA” markalı maşınlar qalmışdı. Özlərinin düzəltdikləri bir döyüş maşını vardı, o da 

qalmışdı. 

Həmin döyüşdə hücuma keçən zaman İsmayıl belə qışqırdı: 

– İrəli!!! Allahu-Əkbər! Hücuma!  Qorxmayın, qələbə bizimlədir!  

Ermənilərə Çardaqlının qəbiristanlığında yaxşı dərs verdik, onlardan çox yaralanan və 

ölən oldu. Beləliklə, biz tam irəliyə hücum etdik. 



Ermənilərin “BMP”-si Çardaqlının ən gizli yolunda – Lüləsazda arxamızı kəsdi. 

İsmayıl bizi orada ölümdən qurtardı. “BMP”-nin aşağı endiyini hamıdan tez gördü və 

bizə əmr etdi: 

– Mövqe tutun! Döyüşə hazır olun! 

Suliddin qumbaraatanla “BMP”-yə tərəf bir atəş açdı. O bunu xəbərdarlıq üçün atdı. 

“BMP” çəkilib getdi. Biz Lüləsazın “Alma bağı”na endik, orada “post”umuzu qurub, 

gecələdik. İsmayıl bizi “post” üçün növbəyə düzdü ki, hər dəqiqəmiz təhlükəlidir, bizi 

tuta bilərlər, ayıq-sayıq olmalıyıq. 

İsmayılın qoçaqlığı haqqında çox şey danışmaq olar. Güclü komandir idi, təcrübəsi 

vardı, döyüş taktikasını çox yaxşı bilirdi. O, Türkiyədən hazır zabit kimi gəlmiş, 

uşaqlara təlim keçir, müharibənin qayda-qanunlarını bizə mükəmməl öyrədirdi. Onun 

dediklərinə əməl edib, bəhrəsini görür, uğurla irəli gedirdik. 

Bizə deyirdi: 

– Allah köməyimizdə duracaq, çünki biz haqq yolundayıq. Vətənimiz uğrunda 

vuruşuruq. 

Elə bil İsmayıl həmişə müharibədə olmuşdu. Hər şeyi bilirdi, çox təcrübəliydi. Onun 

hesabına əməliyyatlarımız uğurlu keçirdi. 

1992-ci ilin avqustundan sentyabra qədər onunla bir yerdə vuruşduq. Mən 

yaralanandan sonra onlardan ayrıldım. O vaxt yanına “minamyot” mərmisi düşdü və ağır 

yaralandı. Çox məyus oldu. İnanmırdım ki, İsmayıl yaralana bilər. 

İsmayıla hər şey halaldır. Düzgün yol göstərən komandir olub. O, hamının, hər bir 

əsgərin qədrini bilirdi. Bizi kəşfiyyata aparanda sıraya düzüb deyirdi: 

– Kim yuxusunu qarışdırıbsa, kim istəmirsə, getməsin, qalsın burada. 

Elə olurdu ki, kimsə sıradan çıxıb qalırdı. İsmayıl Tunc, Vəzir Orucov, Elman 

Hüseynov, Suliddin Yusibov kimi çoxlu yox, hər batalyonda 5-10 nəfər döyüşən 

oğlanlarımız olsaydı, indi ermənilər bizim torpaqlarımızda, başımızın üstündə yox, 

Allah bilir, hansı cəhənnəmdəydilər. Çardaqlı istiqamətində gedən döyüşlərin birində 

Suliddinlə bir ağacın dibindəydik. Bu vaxt erməninin “BMP”-si çıxdı. Atışma başladı. 

Demə düşmənin piyada qüvvəsi “Naves” deyilən yerin o biri tərəfində imiş. Bu döyüşdə 

İsmayıl, Məlahət, Mirzə öldülər. 12-13 nəfər qaldıq. Vəzir ded ki, yeri dəyişmək 

lazımdır. 



İsmayıl həmin döyüşdə o qədər: “İrəli!!! İrəli!!! Hücum!!! Hücum!!!” – deyə 

qışqırmışdı ki, bir də gördük, yerə yıxıldı. Mən elə bildim çox qışqırdığına görə nəfəsi 

kəsilib yerə yıxıldı. Sən demə, yaralanıbmış.  

Axırda bir mərmi nə təhər düşdüsə, Ələddin papaq kimi uçdu. İsmayılın gözləri qurd 

gözlərinə oxşayırdı. Vəzirdən sonra komandir qoydular.  

O, əvəzsiz döyüşçü, etibarlı dost, gözəl insandı. Eşitmişəm, Bakıda işləyir. Allah onun 

canını sağ, yolunu açıq eləsin. Elə oğulların yaşamağa haqqı var.  

 

ELMAR ƏFQAN OĞLU QULİYEV 

1969-cu il may ayının 19-da Tərtər şəhərində anadan olub.  

1986- cı ildə Tərtər şəhər 5 saylı orta məktəbini bitirib. 

1987- ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. İrkutsk şəhərində xidmət 

edib. 1989-cu ildə tərxis olunub.  

1992- ci ildə könüllü olaraq “Tərtər” Özünümüdafiə 

Batalyonuna yazılıb. 

1997- ci ilədək orduda olub.  

İsmayıl Tuncla birlikdə torpaqlarımızın erməni işğalçılarından azad edilməsi 

uğrunda gedən gərgin döyüşlərdə iştirak edib. 

Bir dəfə yaralanıb. 

Ailəlidir, dörd qızı, bir oğlu var. 

Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır.  

 

1992- ci ilin fevral ayından könüllü orduya getmişəm. 4 ay dərs keçib, çağırışçı kimi 

yollanmışam cəbhəyə. 

İsmayılla ilk tanışlığım Akopkamaridə – “Alma bağı”nda olub. Orda görmüşəm onu. 

Baxdım belə, geyimi başqa cürdür, danışığı da seçilir, maraqlandım dedilər türkdür.  

Rəhmərlik Vəzir, Oruc kişi, rəhmətlik Şakir Bağırov, bir sözlə, Tərtərin ən igid 

döyüşçüləri yanımdaydılar.  

Bunlar deyəndə ki, o gələn oğlan türkdür, fikirləşdim ki, bizdə müharibə gedir, elə 

yerlərimiz var ki, ordan adamlar torpağı qoyub qaçırlar, amma bu, Türkiyədən gəlib 



burda döyüşür, ölümə gedir. Görünür, Azərbaycana bağlı insandır. Əgər bu gün o, 

burdadırsa, biz hər zaman bir addım ondan irəlidə olmalıyıq. 

Döyüşlər zamanı İsmayılı çox müşahidə edirdim və onun xüxusiyyətlərini bəyənirdim. 

Bunlar heç zaman yadımdan çıxmır.  

Əsgərləri döyüşə ruhlandırmağı çox gözəl bacarırdı. Onun səsini eşidən hər kəs istər-

istəməz düşmənlə döyüşə atılırdı. Nə olursa-olsun, İsmayılda döyüş zamanı bir addım 

belə geri çəkilmək söhbəti olmurdu.  

Biz dayandığımız “Alma bağı” ilə Lüləsazın arası hardasa 12-13 kilometr olardı. 

Dağlıqdır. Meşələrlə gedib, yüksəkliyə bir 4 kilometr qalmış dayandıq. 6-7 adam 

kəşfiyyata getdi – rəhmətlik Vəzir, Mayıl, Şakir, Umudlu Şakir də onların arasında 

idilər.  

Getdilər, hərlənib gəldilər. Şakir dedi ki, ayrı texnikayla bərabər düşməndə “Jika” da 

var. Qorxduğumuz elə “Jika” idi. O, mərminin bir növüdür, durduğun yerdə bir də 

görürsən vurur, çox təhlükəlidir. “Jika” dan başqa ermənilərdə tank və “BMP-1” 

olduğunu da dedilər. 

Məsləhətləşmə getdi. Türk İsmayıl dedi:  

– Nə olsun ki, “BMP” dayanıb, “Jika” var. Bizim də qumbaraatanımız var.  

O, uşaqları böldü. 10 nəfər ayrılıb arxaya keçdi, o özü isə bizimlə bərabər qarşı tərəfdə 

qaldı. Vəzirlə İsmayıl nə etmək barədə uşaqları təlimatlandırdılar.  

Erməninin biri səngərdən çölə çıxmışdı. Fəqan onu vurdu, ölən mayor idi. Həmin anda 

İsmayılla Vəzir tankı vurdular. “BMP-1”-i də vurduq, götürdük.  Həmin döyüşdə məhv 

edilən texnikadan başqa düşmənin 35-40 nəfər əsgəri öldürüldü. 

Biz tərəfdən Dağıstan öldü, onu tank vurmuşdu, mən yaralandım. Bu döyüşdən 

fotoşəkillər və videokasetlər çəkilib, rəhmətlik İnqilab çəkmişdi, hətta televiziyada da 

bizim bu döyüşümüzü göstərmişdilər. 

İsmayılla tanışlığımızdan təxminən 1 ay 15 gün keçirdi. Bir dəfə məni daim 

düşündürən sualı ona verdim: 

– İsmayıl, nə yaxşı evini-eşiyini qoyub Türkiyədən bura döyüşməyə gəlmisən? 

O, bir qədər sakit dayanıb üzümə baxdı, sonra ciddi tərzdə dedi: 

– Biz bir millətik, qanımız da, dinimiz də birdir. Azərbaycanın torpaqlarını yağı 

düşməndən biz də qorumasaq, bəs kim qoruyacaq? Mən bu döyüşdən şərəf duyuram. 



İsmayılla, digər döyüş yoldaşlarımla (Suliddin, Ələddin) Dağlıq Qarabağın gözəl 

meşələrində çoxlu söhbətlərimiz, zarafatlarımız da olub. Mən bunları unutmamışam. 

Görünür, İsmayıl da unutmayıb. Çünki aradan bir neçə il keçəndən sonra, bir dəfə  hüzr 

yerində görüşdük. Görən kimi dedi ki, “sən filankəs deyilsənmi?” 

İsmayıl heç dəyişməmişdi. Həmin İsmayıl idi, gözləri də həmin mənalı gözlərdi. 

Xatirimdə qalan bir neçə epizodu da söyləmək istəyirəm. Bir dəfə vacib bir məlumat 

üçün kəşfiyyata getmək lazım idi. Bu məqsədlə üç nəfər rus desantıçısı gətirilmişdi. 

Amma sonra fikirləşirdik ki, bunlara etibar etmək düzgün olmaz. Birdən keçərlər 

düşmən tərəfinə. Qərara alındı ki, mən də onlarla gedim “Turbaza”ya. 

İsmayıl məni kənara çəkib xeyli söhbət etdi. Dedi ki, get amma onlara o qədər  də 

etibar eləmə, işini ehtiyatlı tut. 

Elə bil məni yuxudan ayıltdı kəşfiyyata getdim, uğurlu oldu, amma İsmayılın sözləri 

də çox köməyimə çatdı. 

İlham var Tərtərdən, dolu oğlandır, yaxşı döyüşçü olub. “Drambon” əməliyyatında o, 

əlində qumbara çıxdı “BMP”-nin üstünə. Erməni bir də gördü ki, başının üstündə əlində 

qumbara olan bir türk var. Qışqırdı. 

“Qızıl qaya”da, İsmayıl da, rəhmətlik Vəzir də ordaydı, hücum edib çadırları 

götürəndə erməniləri qanlarına qəltan elədik. 

Müharibə heç kəsə xeyir verməyib. O cümlədən, bizim ailəyə də. Biz dörd qardaşıq. 

Dördümüz də kasıbdıq, dördümüz də hərbçi olmuşuq. 

Böyük qardaşım zabitdir, müharibə başlayanda Dağıstandan birbaşa Marquşevana 

gəldi. O birisi polisdən çıxıb döyüşə getdi. Mən də onun kimi. Amma elələri var ki, 

döyüşdə olmaya-olmaya veteran vəsiqəsini qoyub cibinə, özü üçün güzəştlər axtarır. 

Mən belə şeylərə dözə bilmirəm və öz sözümü deyirəm. 

Orduya 1992-ci ildə getmişəm. Vətən yolunda iki xalam oğlu şəhid olub. 

İsmayılın döyüşləri bu gün də yadımdadır. 

 

 

 

 

 



İSLAM CAVANŞİR OĞLU MÜRSƏLOV 

1952-ci il iyun ayının 18-də Tərtər şəhərində anadan olub.  

1968-ci ildə Tərtər şəhər 3 saylı 8 illik məktəbini bitirib. 

1973-cü ildə Sovet Ordusu sıralarına çağırılıb. Astraxanda xidmət 

edib. 1975-ci ildə tərxis olunub.  

Müharibənin ilk günlərindən könüllü olaraq “Tərtər” 

batalyonuna yazılıb və 1994-cü ilin may ayında bağlanmış “Atəşkəs müqaviləsi”nə  

qədər erməni quldurlarına qarşı döyüşüb.  

İsmayıl Tuncla döyüş yoldaşı olub. 

Üç dəfə yaralanıb. 

Qarabağ müharibəsi veteranıdır.  

Ailəlidir, üç övladı var – Kifayət, Ruhiyyə, Nicat 

Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır. 

 

İlk döyüş əməliyyatına Tərtər rayonunun Ağkənd kəndinin üstündəki “Torpaq 

təpə”dən başladıq. Rayon ərazisi üçün ən qorxulu mövqe “Torpaq təpə” idi. Ermənilər 

həmin istiqamətdə xeyli qüvvə, silah-sursat cəmləşmişdi. Ordan Tərtər güzgü kimi 

görünürdü. Strateji cəhətdən çox mühüm yüksəklik idi. Rayon ordan elə  bil ayaq altında 

qalırdı. 

“Torpaq təpə” istiqamətindən hələ döyüş başlamamışdan əvvəl bütün Tərtər camaatı 

çox əzab-əziyyət çəkdi. Gecə-gündüz keşikdə durub oranı qoruyurduq. Allah rəhmət 

eləsin, Bakıdan Milli qəhrəman Şikar Şikarov bizə döyüş komandiri  kimi gəlmişdi. O, 

Pənah Məmmədovla “Torpaq təpə”də “minamyot”un qəlpəsindən yaralandı, sonra 

rəhmətə getdi. Pənah da hospitala düşdü. Sonra rəhmətlik Elman müəllim gəldi, başladı 

onları əvəz etməyə. Ondan sonra rəhmətlik Vəzir gəldi. 

Döyüşlər başladı. 

İsmayıl bizim yanımıza Levonarxda gəldi. Ordan başlayan ilk döyüş əməliyyatlarından 

tutmuş, demək olar ki, axıra qədər İsmayıl bütün vuruşmalarda iştirak edib.  

Biz Levonarx istiqamətində idik. Dedilər ki, bir nəfər türk oğlan gəlib. Onunla 

görüşdük. İlk nəzərdən hiss olunurdu ki, alicənab oğlandı. O, bizim hamımızın xoşuna 

gəldi. Ona görə ki, müharibə vaxtı bizim özümüzdən dalda da gizlənənlər çox idi. 



Amma o, Türkiyədən bura bizə köməyə gəlmişdi. Bu, bizim üçün kifayət idi, heç döyüşə 

getməsə də. Çox yaxşı münasibətdə idik.  

Vətən yolunda canından keçməyə hazır olan oğlanlar vardı ki, onlardan da biri İsmayıl 

idi. Döyüşü aparan əsas şəxslər vardı, Vəzir Orucov, Elman Hüsüynov, İsmayıl Tunc, 

Suliddin Yusibov, Qəbələdən Vaqif, Ədalət Paşayev, Saleh, Ələddin, “Dambro”, 

“Qoçu”, Xoruzludan İdris, Mərkəz, Düyərli Kamil, Mayıl, Əli, Vəkil, “Kürd” Çingiz, 

Əlövsət, Fikrət, Mirzə, Ələs, Nurəddin, Dağıstan, Məlahət, Qarağacıdan Elman, Əhəd, 

Kənan, Vüqar, Hafiz, Mətləb, Əhəd, Sərvər, Əyyub, Ərşad, Şakir, Şöhrət, Dilqəm, 

Babək, “Kazyol İlham”, “Qara İslam”.  

Biz Ağdərəyə gecə qalxanda Ədalət Paşayev qolu gipsdə gəlmişdi, o yaralanmışdı. 

Qolunu gipsə salmışdılar, yarası hələ sağalmamış bizə köməyə gəlmişdi, bizlə bərabər 

getdi Ağdərəyə çıxdı. 

Çardaqlıda, qəbiristanlıqda gedən vuruşmada mingəçevirli Mirzə, evin tək oğlu 

(müəllim oğlu) Nurəddin rəhmətə getdi, mollanın oğlu Saleh və Türk İsmayıl 

yaralandılar. Məlahət adlı bir qeyrətli qız vardı, o yaralandı, Dağıstanı alnından atdılar, 

Ələs yaralandı. 

Madagizdə mən də yaralandım, hospitala düşdüm, qayıtdım gəldim ki, uşaqlar 

Levonarxdadırlar. Hospitaldan sonra hələ iki-üç gün vaxtım var idi ki, dincələm. Lakin 

qalmadım. Üçüncü gün tamam olmamış bir də yaralandım. 

Levonarxdaydıq, rəhmətlik Elman müəllimi çağırdılar briqadaya. Qayıdıb gələndə 

gördüm rəngi çox qaralıb. Soruşdum: 

– Nə olub, xeyirdirmi? 

Dedi: 

– Bizə çox ağır tapşırıq veriblər. 

Soruşdum:  

– Nə tapşırıqdı elə?  

Dedi: 

– Bu gecə biz  Ağdərənin başında olmalıyıq.  

Dedim:  

– Burda nə problem var ki? Deyirlərsə Ağdərənin başında olun, biz də olarıq da. 



Sən narahat olma. 

Gecə kəşfiyyata getdilər. Vəziyyət haqqında məlumat gətirdikdən sonra gecə 

Malakanlardan 12 maşın işıqsız getdik çıxdıq Ağdərənin yüksəkliyinə. Bizi də yalandan 

aldatmışdılar ki, Ağdərədə ermənilər yoxdur, özümüzünkülərdir. Baxıb gördük ki, 

Ağdərədə ermənilər su gətirir, mal-qara aparır, nobata gedirlər. Elə bil onlara heç dəxli 

yox idi ki, müharibə gedir. Bizimkilərin qarşısını ermənilər “post”da kəsmişdilər və 

orada atışma başlanmışdı. 

Yadımdadır, Suliddin, İsmayıl, Məlahət, Anar, biz bir yerdə idik. Atışdıq, ermənilər 

canlarını götürüb qaçdılar. 

Çardaqlı qəbiristanlığının içində döyüşdə İsmayıl, Azad və mən yaralandıq, bizi 

apardılar Bakıya.  

İsmayıl heç bir döyüşdə geridə qalmayıb. O, bizimkilərdən sadə idi, yoldaşlarına qarşı 

münasibəti çox yaxşı idi. Ən ağır döyüşlərdə iştirak edirdi. 

 

 

İLHAM SABİR OĞLU PAŞAYEV 

1959- cu ildə Tərtər rayonunun Bala Kəngərli kəndində 

anadan olub. 

1976- cı ildə orta məktəbi bitirib. 

1978- ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. 1980- cı ildə 

xidmətini başa vurub. 

1990- cı ilə qədər Rusiyanın Krasnoyarsk şəhərində işləyib.  

Azərbaycanda vətən müharibəsi başlandığını eşidəndə geri 

dönüb.  

1992- ci ildən müharibənin sonuna qədər Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 

iştirak edib. 

İki dəfə ağır yaralanıb. 

Ailəlidir, üç oğlu var – Cavid, Fərid və Amid. 

Hal-hazırda Tərtərdə yaşayır. 

 



1992- ci ilin avqust ayı idi. Türk İsmayılla ilk görüşüm Malakanlar kəndində oldu. 

Hələ döyüş başlamamışdı. Bir həftəyə yaxın bu kənddə qaldıq. Komandirimiz rəhmətlik 

Elman Hüseynov idi (sonradan ona Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verildi). 

Təxminən bir həftə sonra hücuma keçdik, Akop Komari kəndinə tərəf ilk hücumumuz 

başladı. İsmayıl elə birinci döyüşdən çoxlu igidliklər göstərdi. Həmin döyüşdə 

ermənilərin atdığı mərmi gəlib düşdü qardaşım Ədalət Paşayevin olduğu dəstənin 

yanına. Ədalət, Habil Əliyev və mən orada yaralandıq, lakin yaralarımız yüngül olduğu 

üçün, xəstəxanada onları sarıyıb, göndərdilər geri. Çardaqlı istiqamətində güclü 

hücumlar başladı. İsmayıl hamımıza nümunə idi. O, heç bir qorxu bilmədən qışqıra-

qışqıra döyüşə atılırdı. Orda 40- a yaxın düşmən öldürdük. 

Rəhmətlik Vəzir gəldi, hər uşağa o vaxtın 10 min manatını payladı.  

Ermənilər qırdığımız meyitlərini daşıdılar, çünki hələ Çardaqlını almamışdıq. Onlar 

cəsədləri basdırmaq istəyəndə hücuma keçdik. 40-a yaxın “boyevik” erməni də orada 

qaldı. 

İki gün sonra komandirimiz Elman müəllimin əmriylə Sərsəng su hövzəsinə tərəf 

hücuma keçdik. Çardaqlını aldıq. Bütün bu döyüşlərdə İsmayılın cəsarəti, ağıllı fikirləri, 

döyüş əzmi, şən ruhu bizə çox kömək edirdi.  

“Qurtuluş” batalyonu vardı, komandiri Şahin Tağıyev idi. Bakıdan gəlmişdilər. Onlar 

da döyüşürdülər. 

Kəndin çıxacağında orta yol var, qırağıynan tank gedirdi, tankın arxasınca rəhmətlik 

Aslan Kərimovun maşını gedirdi. Aslan Kərimov da çox cəsur və comərd bir oğlan idi, 

ölümdən qorxmurdu. O da, müharibə başlanandan çox işlər görmüşdü. Heyif ki, həmin 

döyüşdə Aslan rəhmətə getdi! 

Sərsəngdə ağır döyüş oldu. İrəlidə gedən “T-70” erməni tankı minaya düşdü. 

Ona tərəf özüm yüyürdüm. Gəldim ki, üç nəfər ekipajdan ikisi ölüb, biri isə sağdır. O, 

rus idi. Başını lükdən çıxarmaq istəyəndə, əlindən tapancasını alıb, öldürdüm, sonra yola 

çıxdım.  

Türk İsmayılla bərabər Sərsəng tərəfdə iki gün qaldıq. Rəhmətlik Vəzir, Oruc kişi, 

Tağı müəllim, Ədalət... 



Sonra “Turbaza”ya hücum üçün plan hazırlandı. Həmin məntəqəyə dörd istiqamətdə 

hücuma keçmək lazım idi. Əvvəlcə rəhmətlik Vəzirin komandirliyi ilə 12-13 nəfər 

“Turbaza”ya kəşfiyyat qrupu getdi. 

Yarım saat keçmiş xəbər gəldi ki, orada nə qədər erməni varıymışsa, Vəzirin kəşfiyyat 

dəstəsi qırıb. İsmayıl da o dəstədə olmuşdu. 

Səhərə yaxın biz hücuma keçdik, “Turbaza”nı aldıq. Oradan Kəlbəcər yoluna çıxdıq. 

İsmayıl orada igidlik göstərirdi. Şəxsən mənim gözümün qabağında erməninin qulağını 

kəsdi. Bu, cəbhə yoldaşımız Ələddinin yanında baş vermişdi. 

Biz təxminən 6-7 nəfər, Türk İsmayılla birlikdə komandirimizin tağşırığı ilə yeni 

döyüşə getdik. Bir taxıllıqdan keçmək istəyəndə kolluğun arxasından bizə tərəf güllə 

açıldı. İsmayıl işarə ilə bizi başa saldı ki, əyilin aşağı, özü isə əyilə-əyilə güllə atılan 

səmtə getdi. Bir azdan qayıdıb, gələndə gördük ki, onun əlində kəsilmiş bir baş var. 

Sakitcə dedi: 

– Erməninin başçısının başıydı, kəsdim. Erməni bunu biləndən sonra başladı 

qaçmağa. Biz də düşdük bunların dalınca. Üç nəfər ermənini diri-diri tutduq, biri qaçdı. 

İsmayılın birinci igidliyini orda gördüm. Bizim ən gizli kəşfiyyat əməliyyatlarımız 

rəhmətlik Vəzir Orucov və Türk İsmayılla bağlı idi. Döyüşün yollarını bilirdi.  

Mən sovetin vaxtında tikinti batalyonunda xidmət etmişəm. Silah nə idi bilmirdim. 

Müharibənin qayda-qanunlarını İsmayıl bizə öyrədirdi. O, hamımızda yüksək əhval-

ruhiyyə yarada bilirdi. Bundan sonra güllədən belə qorxmurduq, ölümün üstünə 

gedirdik. Elə buna görə də erməninin neçə kəndini aldıq. Kim aldı? Əlbəttə, “Tərtər” 

batalyonu. 

Şəxsən mən Vəzirlə, İsmayılla, Suliddinlə olanda qorxu hissi nə idi, bilməmişəm. 

Birinci döyüşə gedəndə, bir az həyəcanlanmışam, sonra isə belə bir hiss mənə yad oldu. 

Fikirləşmişəm ki, ölərəm, ölərəm, qalaram – qalaram. Təki vətən sağ olsun.  

İsmayıl həmişə bizə deyirdi: 

– Qardaşlar, mən nə təhər gedirəmsə, siz də düşmənin üstünə elə gedin, qorxmayın, 

ciyərli olun! 

Vəzir Orucovdan hamı ilham alırdı. Onunla fəxr edirdik, qürur duyurduq. O, qeyri-adi 

bir insan idi. Bizə elə gəlirdi ki, ona güllə də kar etməz. Vəzirlə çiyin-çiyinə olduğumuz 



vaxtlarda heç kəs deyə bilməz ki, kimsə kəşfiyyatda yaralanıb, ya şəhid olub. O, elə 

taktika seçirdi ki, onunla əməliyyata gedənlərdən heç biri ziyan çəkmirdi.  

Vəzirlə Türk İsmayıl hər vaxt bir yerdə idilər. Biz də onlarla birlikdə idik.  

İsmayılın igidliyi, qorxmazlığı bizə böyük dərs və örnək idi. 

Deyirdi: 

– Çalışın, düşmənin istiqamətini düz seçin, özünüzü qorumağı bacarın. 

Bizə həmişə məsləhət verir, hansı şəraitdə nə cür hərəkət etməyi, pusquda necə 

durmağı, kəşfiyyat zamanı nələri bilməyi öyrədirdi bizə.  Hücuma keçəndə birinci özü 

gedirdi. 

Qışqırırdı: 

- İrəli! Hücum! 

Biz də irəli cumurduq. Nəticəsi isə göz qabağındadır. Rəhmətlik Vəzir Orucov, Türk 

İsmayıl, Elman Hüseynov, Tağı Tağıyev, Ədalət Paşayev kimi döyüşçülərin sözləriylə 

oturub dururdu, ona görə də itkilərimiz az, qələbələrimiz isə çox olurdu. Çünki onlar 

ağıllı adamlar idilər. Düz Vəngə qədər gedib çıxdı. Bu adamların hesabına bizim 

batalyonda o qədər də itki olmadı. 

İndiki kimi yadımdadır. Ermənilər bir vaxt yalvarırdılar: 

“Türklər, türklər, nə olar, Laçın dəhlizini açın, qoyun çıxaq gedək!” 

Sonradan isə bizim bəzi “başbilənlərin” səhvləri ucundan ermənilər üstümüzə ayaq 

açdı, bizim batalyondan 1993-1994-cü illərdə çox uşaq şəhid oldu.  

Ən qanlı döyüşlərimizdən biri Drambon uğrunda döyüş olub. Rəhmətlik Vəzir, Türk 

İsmayıl, Elman müəllim... Elman müəllim qılçasından yaralanmışdı. Bu hadisə yanımda 

olmuşdu. Saleh və mən “Təcili yardım”a qoyub, yola saldıq. Hələ Drambona 

girməmişdik. 

Bir yüksəklik vardı, Elman müəllim, orada yaralanmışdı. Biz həmin mövqeyə keçmək 

üçün, yalan olmasın, 10-15 kilometr yol fırlandıq. Gedərkən yolun qırağında 4-5 erməni 

cəsədi gördük, güllələnib qalmışdılar. Elman müəllimi 1 kilometr yarım əlimizdə 

gətirəndən sonra “Təcili yardıma” qoyduq və mövqeyə qayıtdıq.  

İsmayıla Tunc İsmayıl da deyirdik. Çox mehriban, özgəyə yanmağı bacaran bir insan 

idi. Şəxsən onu mən türkiyəli hesab etmirdim, özümüzdən seçmirdik, qardaş kimi idik. 



Drambon Xankəndinin (Stepanakertin) açarı idi. O yüksəkliyi götürəndən sonra ən 

yaxşı bir strateji nöqtə əldə edirdik. O yüksəklikdən sonra Aşağı Poqosomer və yuxarı 

Poqosomer kəndləri qalırdı. Biz çox ağır döyüşdən sonra Drambonu aldıq. Aşağı və 

Yuxarı Poqosomer kəndlərinə, ermənilər qorxub qaçdıqlarına görə, döyüşsüz girdik. 

Sonra Çıldıran yüksəkliyinə hücum elədik, oranı da aldıq. Qarşımızda Sırxavənd, 

Dovşanlı sonra isə Xankəndi idi. Yəni o boyda döyüş zonası keçib getmişdik. Ermənilər 

Xankəndindən qaçmağa başlamışdılar. Sırxavəndə girmişdik ki, əmr gəldi: “geri 

qayıdın!”... 

Bu bir siyasi, hiyləgər oyun idi ki, bu haqda heç nə deyə bilmərəm. 

Drambona girməmişdən batalyonlar cəmlənmişdilər – “Mingəçevir”, “Bərdə”, 

“Goranboy”, “Gəncə” batalyonları da orada idi. 

Ermənilər bizim yerimizi hardansa öyrənib atırdılar. Rəhmətlik Faiq şübhələnmişdi ki, 

kimsə içimizdən ermənilərə koordinatlarımızı verir. Yaxınlaşıb görür ki, biri ratsiya ilə 

ermənilərlə danışır. Onlara yerimizi bildirir. Hüseyn adlı həmin adam, səhv etmirəmsə, 

“Bərdə” batalyonundan idi. Faiqin xəbər tutduğunu bilib onu güllələyərək qaçmışdı. 

Buna görə də həmin gün 7 batalyon Drambonu ala bilmədi. Nəcməddin Sadıqov 

“Turbaza”da olarkən, maşını saxlatdırıb, tutmuşdular Hüseyni. 

Gördük ki, qarşıdan həmin yüksəkliyi ala bilməyəcəyik, bu, mümkün olan şey deyil, 

buna görə də plan cızıldı ki, düşmənin arxa tərəfinə keçib, oradan hücum etmək 

lazımdır. “Tərtər” batalyonundan 42 nəfər qalmışdı. Vəzir və Tunc İsmayıl başda 

olmaqla, çayın içiylə fırlanıb 15-20 kilometr gedəndən sonra, ermənilərin arxa tərəfinə 

keçə bildik. Onlar inana bilməzdilər ki, biz onların arxasına keçmişdik. Deməyəsən, 

onlar burada 2 mövqe tutublarmış. Yüksəkliyə çıxanda gördük ki, burada erməni 

yoxdur. Baxdıq ki, bizdən bi az aşağıdakı yüksəklikdə onların qumbaraatanları, 

pulemyotları qurulub, ətrafa əllə idarə olunan raket, tank nəzarət edir. Ermənilərin 

qüvvəsi həddindən çox idi.  

Atışma başladı. Özüm şahid oldum. Rəhmətlik Vəzir, İsmayıl, Suliddin erməniləri nə 

təhər biçirdilərsə... 18 erməni yaraqlısının vurulduğunu saydım. Onlar pərən-pərən 

düşdülər, kim hara gəldi qaçmağa başladı. Nə tankı apara bildilər, nə digər silah-sursatı. 

Hamısı qaldı. 



Həmin döyüşdə rəhmətlik Vəzirin, İsmayıl və Suliddinin göstərdikləri şücaətə 

hamımız heyran qaldıq. 

Birdən iki tankla üz-üzə gəldik. Vəzir birini vurdu, o aşdı. İkincisini vurmaq istəyəndə, 

tətiyi üç dəfə çəkdi, silah açılmadı. Biz də bir torpaq təpəsinin arxasında mövqe 

tutmuşduq. Tank qaçdı, biz də düşdük onun arxasınca. Vəzir, İsmayıl və mən tankın 

qarşı tərəfinə keçib vurduq. 

Vəzirin, İsmayılın, Suliddinin olduğu döyüşlərdən çox danışmaq olar. Onlar həmişə 

qabaqda gedir, döyüşə birinci atılırdılar. 

Bir dəfə Bakıda idim, pul lazım oldu. Yanımda qardaşım yox, bacım yox, kimdən pul 

istəməliydim. Mənə demişdilər ki, dəmiryol vağzalında bir Türk İsmayıl var, hamıya əl 

tutur. Vağzala gedib onun iş yerini soruşdum. Göstərdilər, qapını döydüm. Məni 

görəndə nə təhər sevindisə!.. Qucaqlaşıb öpüşdük. Sevinclə dedi: 

– Qardaş, qardaş, xoş gəlmisən! Nə yaxşı gəlmisən! Allaha şükür, sağ-salamat 

görüşdük!.. Nə isə, çay içəndən, hal-əhval tutandan sonra dedim: 

– Ehtiyacım var, pul lazımdı. 

– Nə qədər lazımdır verim.  

Dedim: 

– Çox yox – 5 “Şirvan” lazımdır.  

Cibindən dolları çıxarıb uzatdı mənə: 

– Götür, qoy cibinə, gərəyin olar. İsmayıl belə oğlandı. Tərtər uşaqlarından kim 

yanına gedirsə, hamının diləyini yerinə yetirir, qayğısına qalır, işini düzəldir, lazım 

gələndə, ciblərinə pul qoyur, böyük hörmət-izzət, mehribanlıq göstərir. O çox halal 

adamdır. 

 

ELÇİN TAPDIQ OĞLU ABDULLAYEV 

1973-cü ildə Tərtər şəhərində anadan olub burada orta təhsilini alıb. 

1991-ci ildə Sovet Ordusu sıralarına çağırılıb. Kiyevdə xidmət edən 

vaxt Azərbaycanda müharibə başlandığını eşidərək qayıdıb gəlib, 

könüllü olaraq “Tərtər” Özünümüdafiə Batalyonuna yazılıb. 

1994-cü ildən “Atəşkəs”ə qədər müharibədə olub. 

Torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda ağır döyüşlərdə iştirak edib. 



Üç dəfə yaralanıb. 

İsmayıl Tuncla cəbhə yoldaşı olub. 

İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əlilidir. 

Ailəlidir iki övladı var – qızı Cəmilə və oğlu Səbuhi. 

Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır. 

 

Rəhmətlik Vəzirlə Çardaxlıda olanda ded ki, kim qorxmursa, gedək kəşfiyyata. 

Kim qorxursa, çəkilsin geri. 

Mən rəhmətlik Vəzirlə çiyin-çiyinə bir yerdə olmuşuq. Sonra Türk İsmayıl bizlə sirdaş 

oldu, o da bizimlə çiyin-çiyinə vuruşdu. 

Bir dəfə Türk İsmayıl, Vəzir, Suliddin və mən – cəmi 25 nəfər kəşfiyyata getdik. 

İsmayılın “furaşka”sında türkün bayrağı, ay-ulduz vardı. Ermənilərin yerləşdiyi yer 

Çardaxlının qəbiristanlığında idi. Biz onları mühasirəyə aldıq. 

Dəstənin rabitəçisi mən idim. Dedilər ki, geriyə xəbər ver, kömək gəlsin. 

Üstümüzə ermənilərin tankı gəldi. Rəhmətlik Vəzir “qranatomyot”la onu vurdu. 

Bizə dedi ki, meşədən çıxmayın, vurularsınız. 

Biz erməniləri açıq-aşkar görürdük. 

Bir rus vardı ermənilər tərəfdə. Tunc İsmayıl onunla vuruşdu. Mən orada Tunc 

İsmayılı tanıdım, onun igidliyini gördüm. O, Türkiyədən gəlib Azərbaycanda 

döyüşürdü. Buna görə də onunla şəxsən mən fəxr edirdim. Sonra İsmayılla rəhmətlik 

Vəzir birinci dəfə yaralananda, rəhbərlikdən Türk İsmayılı komandir təyin etmişdilər. 

Biz çox sevindik ki, ayrı adamı yox, İsmayılı müvəqqəti də olsa Vəzirin yerinə qoyublar. 

Çünki, necə deyərlər, müharibə dünyanın axırıdır, burdan geriyə yolumuz yoxdur. 

Hamımız məsləhətləşdik ki, Türk İsmayılı özümüzə komandir kimi qəbul edək. O da 

Vəzirlə birgə döyüşübdür. 

İsmayılı istəyən də var idi, istəməyən də. O, görüb-götürmüş oğlan idi. Şəxsən mən də 

razı oldum. Amma atalar məsəli var: “Meşə çaqqalsız olmur”. İsmayıl gördü narazı 

olanlar var, dedi: 

– Məndən ötrü narahat olmayın, ya komandir oldum, ya döyüşçü, fərqi nədir ki? 

Təki vətən yolunda döyüşüb, düşmənlərə qalib gələk. Bu torpaq mənim də torpağımdır. 

Türkiyədən gəlmişəm ki, lazım olsa canımı da bu yolda qurban verəm! 



İçimizdə bir nəfər narazılıq edirdi. Adını qəsdən özüm çəkmirəm. Hamı tanıyır. 

İsmayılın özü də onu yaxşı tanıyır.  

Ona dedik: 

- A bala, hamımız torpaq uğrunda vuruşuruq, komandir isə həmişə qabaqda gedir, 

ölüm olsa, birinci o öləcək, bu da mülki vəzifə deyil ki, qazancı ola. 

Çardaxlı döyüşündə bizimkilər köməyə gəldilər, qoymadıq ermənilər tərpənsin, 

mühasirədən kənarda qalanlar qaça bildilər, qalanlarını qırdıq. 

Rəhmətlik Vəzir də, Türk İsmayıl da orada elə hərəkət edirdilər ki, düşmən tərəfinin 

bir imdad yeri qalmadı. Üstümüzə gələn tankın birini Vəzir vurdu.  Sən demə, biri də 

çökəkdə gizlənibmiş. Vəzir onu da vurdu. Ermənilər üç maşını qoyub qaçdılar. 

Ermənilər hiss etdilər ki, biz onların arxasına keçmişik, həmin tankı qoyub qaçdılar. 

Rəhmətlik Vəzir, Türk İsmayıl, Suliddin yanımızdaydılar. Əvvəlcə kəşfiyyata getdik. 

Gördüm ki, ermənilər həm “Turbaza”da, həm də “Lager”də yerləşiblər. 

Ratsiya ilə batalyona xəbər verdik ki, gəlin. 

Sabahısı günü “Turbaza”nın üstündə idik. 20 nəfərlə “Ayı heykəli”nə tərəf getdik. Ora 

Ağdərənin üstüdür. 

Biz burada başladıq erməniləri qırmağa, qabağa da xəbər elədik ki, irəli gəlib atın.  

Biz arxaya keçmişdik. O döyüşdə “Lager”i aldıq. 

Mən uzanmışdım, ermənilər gördülər hardayıq, fikirləşdim ki, əgər çarəm qalmasa, 

özüm ölərəm, “ratsiya”nı vermərəm, uzağı onu partladaram, özümü də öldürərəm.  

Rusiyada əsgərlikdə olarkən 1 komandir vardı, mənə dedi ki, nə istəyirsən eləyim, 

amma sən getmə. Çünki yaxşı rabitəçisən. Mən də dedim ki, yox, gedirəm, çünki 

Azərbaycan mənim namusum, qeyrətimdir. 

Döyüşdə başımdan, ayağımdan yaralandım. Vəzir dedi ki, döyüşdən çıx, get yaralarını 

sarısınlar. Mən getmədim. Çünki ağır döyüşüydü. Adam dostlarını darda qoyub gedə 

bilmirdi. Yaralandım və bir ay yatdım. Sonra qayıtmaq istədim, Vəzirlə, İsmayılla çox 

döyüşlərimiz olub, “Turbaza”da, Çardaxlıda.  

Bir dəfə biz Türk İsmayılla getdik Umudlu kəndinə kəşfiyyata, baxdıq ki, ermənilər 

Kəlbəcər yolundadır, Umudlu isə boşdur. Biz orada olanda Umudlunun öz adamları 

gəlib çıxdılar. Rəhmətlik Vəzirlə Türk İsmayıl həmişə döyüşçüləri ruhlandırırdılar. 



Bəzən İsmayılla bir qabda çörək yeyirdik. Bir gün Vəzir idi, İsmayıl idi, dedim ki, bir 

həftədir evə getmirəm, icazə verirsinizmi evə dəyim, gəlim? 

Onlar icazə verdilər. Bazar günü idi. 

Getdim evə, çayımı içdim, çörəyimi yedim, darıxdım, qayıtdım geri. Rəhmətlik 

Vəzirlə İsmayıl məni görəndə təəccübləndilər. Vəzir dedi: 

– Səni indicə yola salmadıq, nə tez qayıtdın?  

Dedim:  

– Sizsiz darıxdım. Biz belə dost idik. 

İndi İsmayılla bağlı xatirələr yadıma düşdükcə, ağır döyüşlər gözümün qabağına gəlir. 

Bir sözlə, o, əvəzedilməz döyüşçü idi. Onun kimi oğulların hesabına Tərtərin bir qarış 

torpağı da düşmənlərə verilmədi.  

 

ETİBAR ALLAHVERDİ OĞLU ABDULLAYEV 

1971- ci il dekabr ayının 20-də Tərtər şəhərində anadan olub. 

Şəhər 2 saylı orta məktəbinin 8 –ci sinfini və Ağdam Xan Şuşinski 

adına Muğam məktəbini bitirib. 

1989- cu ildən 1991- ci ilədək Prişib qəsəbəsində hərbi xidmətdə 

olub.  

1991- ci ilin oktyabr ayında könüllü olaraq “Tərtər” 

Özünümüdafiə Batalyonuna yazılıb. 

1992- ci il avqust ayının 6- da yaralandıqdan sonra döyüşlərdə iştirak etməyib. 

Türk İsmayılın silahdaşı olub. 

Ailəlidir, üç qızı var – Nigar, Şəlalə və Gülnar. 

Hazırda Tərtər şəhərində yaşayır. 

 

O vaxt başımız qarışıq idi. Bir də eşiddim ki, batalyonumuza İsmayıl adlı bir türk 

gəlib. Biz İsmayılla döyüş bölgəsində tanış olduq. O, cəsur, qorxmaz bir türk oğlu, əsl 

hərbçi idi.  

Biz könüllü getmişdik. Türk İsmayıldan çox şey öyrəndik. O, hərbçi kimi bizi necə 

lazımdır öyrədirdi – avtomatdan istifadə etməyi də, qumbara atmağı da. Onun bir 



məsləhəti də yadımdadır. “Depazit” deyilən qumbara növü vardı, onu atmağı bizə 

öyrədirdi. Həmin qumbaranın qəlpələri uzaq məsafəyə dağılır. İsmayıl deyirdi: 

– Həmişə “Depazit” qumbaralarını atanda fit çalın ki, özümüzünkülər aralansın, 

yoxsa onları da qəlpələr tutar. 

Tərtərin qeyrətli oğlanları olan Vəzir Orucov, Elman Hüseynov, Suliddin Yusibov, 

Eldəniz müəllim və başqa döyüşən oğlanlar bilirdilər ki, Türk İsmayıl necə ürəkli, 

döyüşkən, cəsur bir oğlandır.  

Eldəniz müəllim topçu komandirim olub. O, İsmayıllı rayonundan nə zülmlə topların 

iynələtini tapıb gətirirdi. Erməni də bizə həmin növ toplardan atəş açırdı. Eldəniz 

müəllim də deyirdi ki, onlara həmin toplarla cavab vermək lazımdır. Belə oğlanlar 

İsmayılın qədrini daha yaxşı bilirdilər. 

Vəzir Orucov Rusiyada yaşayırdı. Müharibəni eşidib, oradakı bütün imkanlarından 

imtina edərək gəlmişdi. Mən yaralananda, topçu Elxan Alıxanovla böyür-böyürə idik. 

Ona böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çingizlə məni meyit vəziyyətində Suliddingil 

çıxarıb. 

Suliddin sonra danışırdı ki, əməlli-başlı qırğın gedirdi. Mövqelərimizi tutmuşduq ki, 

vəziyyətdən çıxaq, irəli getməliyiyik axı! Mənim yanımda Tərtərin Axundov küçəsindən 

Saleh adlı bir oğlan vardı, pis vəziyyətdə idi, su istəyirdi, qorxur, həyəcandan bilmirdi 

neyləsin. Dedim: 

– Su yoxdur. 

Yalvardı ki, barı su qabının qapağını ver mənə. Qapağı verdim. Baxdım ki, onu 

dodağına sürtür. Onda eşitdim kimsə çağırır: 

– Kömək edin!!! 

Baxdım Çingizdi. İbrahimov Çingiz Qiyas oğlu, Səhlabad kəndindən idi. Bir qardaşı 

da vardı, Bayram müəllim. Nə isə... Saleh qışqırırdı: 

– Ayə, çıxmayın, bizi öldürəcəklər! 

İri qaratikan kollarının arasıyla necə şığıyırdıqsa kollar bizə dəyməyə macal tapmırdı. 

Çatdım ki, Çingizin yanında bir meyit var, yoxladım, ürəyi hələ işləyir, Etibara 

oxşatdım. Bir də gördüm ki, Fikrət əmioğlu birini qılçasından tutub sürüyür. Dedim: 

– Ayə, niyə heylə eləyirsən? 

Dedi: 



– Ölüb. 

Bu, Cəmillidən olan Şakir idi, kürəyini qəlpə tamam dağıtmışdı, nə isə, başımızı 

soxmağa yer axtarırdıq, görən kimi ermənilər vururdular. Çingiz çıxdı yola, bir maşını 

döndərdi dağın arasına, sürücü gəlmirdi. Çingiz avtomatı dirədi kəlləsinə ki, meyitləti 

götürmək lazımdır, yoxsa atacağam səni. Birinci Şakirin meyitini, sonra isə Etibarı 

qoyduq, ürəyi  hələ də işləyirdi... 

Bir neçə ildən sonra gördüm ki, xəstəxananın yanında mənə tanış olan bir adam gəlir. 

Baxdım ki, Etibardır. Mən elə bilirdim ki, o ölüb. Görüşdük. Soruşdum: 

– Hardan tanışıq? 

Dedi: 

– Müharibədən. Filan vaxtı mən yaralanmışam. 

Soruşdum: 

– Başından, eləmi? 

– Hə. 

– Səni yaralı vəziyyətdə kim çıxarıb? 

– Nazim. 

Dedim: 

– O vaxt gördün ki, səni Nazim götürüb. 

– Yox. 

– Bəs nə bilirsən ki, səni Nazim çıxarıb? 

Cavab verdi ki, özü dedi. 

Dedim: 

– Ondan bir də soruşarsan. Əgər yenə desə ki, mən çıxartmışam, deyərsən ki, bəs 

onda Suliddin harda idi. Etibarın xilaskarı Çingizdir. Çingiz olmasaydı, onu döyüş 

meydanından çıxara bilməyəcəkdik, heç görməyəcəkdik də, orda erməni meyitləri də var 

idi, heç kəs də axtarmayacaqdı... 

Məqsədimiz Levonarxdan üzüyuxarı Akopkamaridə cəbhəni yarıb meşəyə girmək idi. 

Plan o idi ki, texnika ilə piyada qüvvələrimiz birləşsin, partizanlıq yolu ilə erməniləri 

məhv edək. Texnika gələndə, erməni duyuq düşdü, atmağa başladılar. 

Mənim yaralandığımı çoxu görmüşdü, amma heç kəs yaxınlaşa bilmirdi. Çingiz öz 

həyatına risk eləmişdi. Saleh, Fikrət, bir də Suliddin orda olmuşdular. 



Mən sonra İsmayılı görmədim. Amma haqqında çox təriflər eşitdim. 

 

ƏLLƏDİN HİLAL OĞLU TAĞIYEV 

1963- cü ilin iyul ayının 7- də Tərtər rayonunun Əskipara 

kəndində anadan olub. Həmin kənndə məktəbi bitirib. Sonra 

Bakıda təhsil alıb. 

1982- ci ildə ordu sıralarına çağırılıb, Murmansk şəhərində 

xidmıt edib. 1984- cü ildə tərxis olunub.  

1992- ci ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmək 

üçün könüllü olaraq “Tərtər” Özünümüdafiə Batalyonuna yazılıb.  

İsmayıl Tuncun döyüş yoldaşı olub, bir sıra ağır vuruşmalarda onunla çiyin-çiyinə 

döyüşüb.  

1994- cü ilin əvvəllərində tərxis olunub. 

Ailəlidir, 3 övladı var. 

Hazırda Tərtər rayonunun Əskipara kəndində yaşayır. 

 

 

1992-ci ilin ortalarında könüllü olaraq cəbhəyə getmişəm. Qardaşım Firudin cəbhədə 

idi. O biri qardaşım Tağıyev Tağı Bakıda yaşayırdı, imkanlı idi, dəmir yolunda rəis 

işləyirdi. Hər şeyi atıb könüllü müharibəyə gəlmişdi. Gəldi “Tərtər” batalyonunda 4-cü 

“rota”nın komandiri oldu. 

İki qardaşım döyüşə getdiyinə görə fikirləşdim ki, mən niyə kənarda qalmalıyam? 

Ərizə yazıb mən də könüllü getdim döyüşə. O vaxt 29 yaşım vardı. Malakanlar kəndində 

İsmayılla tanış olduq. Əvvəlcədən demişdilər ki, Türkiyədən bizimlə bərabər vuruşmağa 

iki oğlan gəlib. Biri İsmayıl idi. Onun geyimi bizimkindən seçilirdi. “Desant”larınkı 

kimi xallı-xallı forma idi, böyük ulduzlu “bereti” də vardı. Elə geyim və papaq bizim 

heç birimizdə yox idi. Döyüşə getməmişdən əvvəl İsmayıl  Suliddinlə mənim şəklimi 

fotoaparatıyla çəkdi. Sonralar Suliddin şəklin birini mənə verib dedi ki, İsmayıl sənə 

göndərib. Həmin şəkil indi də durur.  

Mən döyüşlərdə ən çox Suliddin Yusubovla bir yerdə olurdum. O da çox qorxmaz və 

igid döyüşçü idi. Demək olar ki, bütün əməliyyatlarda iştirak edirdi. Suliddinlə 



əsgərlikdə çox yaxın münasibətdə olmuşuq, onunla dost idik. Birinci hücumumuz 

Lüləsaz istiqamətində “Alma bağı”nda oldu. Əvvəlcədən komandir heyəti – Vəzir, 

Ədalət, Elman müəllim, İsmayıl, mənim qardaşım Tağı, bir yerdə oturub plan cızdılar ki, 

hansı istiqamətdən bu kəndi götürmək olar? Qərara gələndən sonra əmr olundu ki, 

hücuma keçin. Bu, mənim ilk döyüşüm idi. Ermənilər bizim hücuma keçdiyimizi 

görmüşdülər. Bizi güclü atəşə tutmuşdular. Başımızı qaldıra bilmirdik. 

Türk İsmayılın nəzərindən heç nə yayınmırdı. Elə bil onun görmə qabiliyyəti hamıdan 

güclü idi. O, peşəkar hərbçi idi. Mən bilmirdim ki, o belə igid döyüşçüdür. Mənə dedi: 

– Həmişə fikir ver, gör hardan atırlar. İstiqaməti elə tut ki, səni vura bilməsinlər. 

Əgər bunu bacarmasan, güllə sənə tez dəyə bilər.  

İsmayıl güllə səslərinin içindən snayperin səsini tanımışdı və onun haradan atıldığını 

görüb, müəyyən edə bilmişdi. O, uzaqdakı ağacı göstərib dedi: 

– Bax, o ağacın arxasından səni vurmaq istəyirlər. Özünü qoru. 

O, sağa, sola cəld hərəkətlər edərək güllədən yayınmağı bacarırdı. Bizə: 

– “Ehtiyatlı olun!” – deyib, göstərdiyi ağaca tərəf peşəkar hərəkətlərlə irəliləməyə 

başladı. Heç yarım saat keçməmişdi ki, bir də gördük İsmayıl qayıdıb gəldi. 

Biz ona Türk İsmayıl da deyirdik, İsmayıl Tunc da. İsmayılın geyimi uzaqdan nəzəri 

cəlb edirdi. O, çox qoçaq oğlan idi. 

Hər bir mövqeyə hücum etməzdən qabaq bu biri mövqeyi tutub, hücum planı üç-beş 

gün gözləyirdik, komandir heyəti hücum planı hazırlayırdı, sonra döyüşə girirdik. Çox 

vaxt üzbəüz deyil, erməninin arxasına keçib döyüşürdük. Bunun üçün hər dəfədə 10-15 

kilometr məsafə qət edirdik, sonra qəfildən hücuma keçib onları qırırdıq. Necə ki, 

qəbiristanlıqda xeyli erməni öldürdük. 

Gəldik Sərsəngin üstünə, bir müddət orada qaldıq. 

Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Rəhmətlik Vəzirin özünün kəşfiyyat qrupu vardı. 

İsmayıl Tuncla Suliddin Yusibov o qrupun daimi üzvlərindən idilər. 

Bunların hər üçü də kəşfiyyat işini gözəl bilirdi. 

Kəşfiyyata getmək könüllü idi. Vəzir deyirdi: 

– Kim istəmirsə, getməsin. Heç kəsi məcbur etmirik. Çünki kəşfiyyatda hər şey ola 

bilər.  



Mən də kəşfiyyat qrupuna yazılmışdım. Suliddin, İlham, Əli vardı bizim kənddən, 

deyəsən, familiyası Əliyev idi, təəssuflər olsun ki, çoxunun adı yadımda qalmayıb, 

ayrıldıq, Elman müəllimin tapşırığıyla kəşfiyyata getdik ki, hücumdan əvvəl vəziyyəti 

öyrənək. Dağ-dərəylə, “Turbaza”ya tərəf getməyə başladıq. Hər tərəf böyürtkən kolluğu 

idi, heç nə görünmürdü. Bizim uşaqlardan kimimsə əlindən qəfil güllə açıldı. Biz elə 

yerdəydik ki, yolla aramız cəmi iki metr olmazdı. Ermənilər də bu yolla gedirdilər. Güllə 

səsini eşidən kimi onlar geri döndülər. Erməninin biri İsmayıla tərəf qışqırdı: 

– Hayes, Turkes? 

İsmayılla Vəzir qabaqda idilər. 

İsmayıl dedi: 

– Türk İsmayıl. 

Ermənilər çaş-baş qaldılar. Dörd erməni yaraqlısını o dəqiqə güllələdilər. 

Ermənilər artıq duyuq duşdülər. Vuruşma başlandı. 12 nəfərlə “Turbaza” deyilən yerə 

hücuma keçdik. Burada onlar böyük çadır qurmuşdular, bazaları vardı. Biz həmin 

ərazini aldıq. Çadırın içərisinə girəndə gördük ki, burada mərmi qutuları, hər cür ərzaq – 

uzun-uzun qara çörəklər, 20 qutu süd (“Moloko”), siqaretlər, yağ, daha nə bilim nələr... 

Hamısının da üstündə fars dilində yazılar vardı.  

Birinci mən yağı yaxdım çörəyin üstünə. Rəhmətlik Ədalət dedi: 

– Birdən zəhərli olar, zəhərlənərsən. 

Dedim: 

– Erməni canını götürüb qaçırdı. Zəhər tökməyə vaxt harada idi? 

Birinci mən yedim, sonra uşaqlar. 

Vəzir vəziyyət haqqında arxaya – Elman müəllimgillə xəbər verdi. “Tərtər” batalyonu 

gəldi. Hərbi sursatı yerbəyer elədilər.  

Drambonla “Turbaza” arasında bir yüksəklik var. Ora hücum edəndə ermənilərin güclü 

müqavimətinə rast gəldik. Rəhmətlik Ədalət Paşayev həmin döyüşdə yaralandı. Onun 

yarası o qədər ağır idi ki!.. Mərmi düz gəlib onların ortasına düşmüşdü. Allah rəhmət 

eləsin! Çox qəhrəman oğlan idi. Xəstəxanaya çatdıranacan rəhmətə getdi. 

Ümumuiyyətlə, erməni quldurları ilə apardığımız döyüşlər haqqında çox şey danışmaq 

olar. Bizim hər anımız, hər dəqiqəmiz ölüm idi. 



Türk İsmayıl kimi oğulların, Vəzir Orucov, Elman Hüseynov, kimi qəhrəmanların 

hesabına çox döyüşçümüz salamat qaldı və indi də yaşayırlar. 

Xahiş edirəm, İsmayıl qardaşıma mənim salamlarımı yetirin. 

 

ŞÖHLƏT MÖVSÜM OĞLU ZEYNALOV 

1958-ci il dekabrın 15-də Tərtər rayonunun Azadqaraqoyunlu 

kəndində anadan olub. Həmin kənd məktəbində orta təhsil alıb.  

Gəncə də Politexnik Texnikumunu bitirib. 

1977-ci ildən 1979-cu ilə qədər Sovet Ordusunun tərkibində 

Monqolustanda xidmət edib.  

1992-ci il fevralın əvvəllərində “Tərtər” Özünümüdafiə Batalyonuna könüllü olaraq 

yazılıb. 1993-cü ilin mart ayının 13-də ağır yaralanıb, döyüşdən məcburən uzaqlaşıb.  

İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əlilidir.  

Ailəlidir, 3 övladı var – Vəfa, Nicat və Nurlan. 

Hazırda Tərtər rayonunun Azadqaraqoyunlu kəndində yaşayır. 

 

Erməni daşnaqları bizim milləti öz yurd-yuvalarından qovub-çıxarandan sonra, hər bir 

vicdanlı azərbaycanlı kimi, mən də rahat ola bilmirdim. Ermənilər çox nankor, çox xain 

bir millətdir.  

Eşitdim ki, onlar bizim rayona da hücum etmək istəyirlər, könüllü olaraq 1992-ci ilin 

fevral ayında “Tərtər” batalyonuna qəbul olundum. 

Birinci döyüşümüz Marquşevan və Marağadan başladı. Bir də Əskipara kəndinin 

üstündə yerləşən meşədə idik. Birinci dəfə hücumumuz alınmadı. Sonrakı 

hücumlarımızda 17 Mart 1992-ci ildə erməniləri Marquşevandan qovduq. Xocalıda 

bizimkiləri qırmışdılar. O vaxt Elman Hüseynov, Boris Zöhrabov bizim batalyonda 

rəhbər idilər. Ermənilər bizə hücuma keçdilər. Biz də istər-istəməz döyüşə qoşulduq və 

irəli getdik. İrəlidə isə Levonarx, Həsənqaya vardı. 

Levonarxda olanda İsmayıl gəldi. Axşam hücuma keçdik. Yaralananlarımız oldu, 

ermənilərdən girov da götürdük. Sonra İsmayıl, Vəzir, “Qoçu”, Suliddin, Mətləb 

Ərəbov, Şakir Bağırov birlikdə kəşfiyyata getdilər. Dedilər gözləyin, sizə xəbər 

verəcəyik. Bir-iki gün əlaqə olmadı, sonra xəbər gəldi ki, heç bir hərəkət etməyək. 



Əməliyyatdan qayıdıb gələndə İsmayıl bir az uzaqda olan döyüşçüləri Vəzirə göstərib 

deyir: 

– Deyəsən özümüzünkülərdir.  

Vəzir isə: 

– Yox, ermənilərdir, deyir.  

Burada döyüş başlayır. Kəşfiyyata gedənlər erməniləri qırıb-batırırlar. Bizə xəbər 

çatanda köməyə getmək istədik, lakin dedilər ki, sakit oturun yerinizdə, özümüz 

bacarırıq. 

Sonra isə çağırdılar. Biz də gedib, alınan mövqelərdə yer tutduq. Sonra ordan Sərsəng 

gölü tərəfə hücum etdik. “Platina”nı bir dəfə aldıq, sonra verdik. “Goranboy” 

batalyonunda “Musto” vardı (adı Mustafa idi, “Musto” deyirdilər) – komandir. Dedilər 

ki, onun dəstəsi gəlib. Biz də sevindik ki, nə yaxşı “Musto”gil gəlib, o, “BMP-2” 

sürürdü. Aldığımız mövqeləri onlara verib, gəldik. Yağışlı hava idi. Əyin-başımız 

islanmışdı, çox yorulmuşduq. Gəldik ki, dincələk, lakin tez də qayıtdıq. “Rus bulağı” 

deyilən səmtdə dağın bu üzüylə biz, o biri üzüylə ermənilər gəlmişdilər. Şamlıq vardı. 

Ordan Vəzirin binokluyla baxırdıq. Onda da Vəzirin ikinci dəfə yaralanıb döyüşə 

qayıdan vaxtıydı. Gördük ki, ermənilər piyada qüvvəsini “Turbaza”ya yeridir, ordan 

hücuma hazırlaşırlar.  

Bu vaxt Pənah Vəzirə zəng etdi: 

– Özünüzə gəlib, geri çəkilə bilərsinizsə, çalışın çəkilin, ermənilər arxa tərəfinizi 

tutub.  

Demə, “Goranboy” batalyonu arxanı boşaldıb, ermənilər isə gəlib bizi mühasirəyə 

alıblar. Deyə bilmərəm ki, “Goranboy” batalyonu bu mövqeyi döyüşüb vermişdi. Ora 

“Platina” idi. Vəzir bu xəbəri eşidəndə, “Goranboy”dan Əbülfət adlı bir oğlan vardı, o, 

ermənilər olan tərəfə göstərib dedi: 

– Bizimkilərdi. 

Vəzir dedi: 

– Ə, nə bizimkilər? Görmürsən ermənilərdi? 

Sonra “PK”-nı götürdü, dizini yerə qoyub, erməniləri qırmağa başladı. Belə döyüşə-

döyüşə bir təhər özümüzə yol açıb, mühasirədən çıxa bildik. İlqar Zeynalov vardı, o da 



indi işıq idarəsində işləyir. Bizimlə çox uşaq vardı: Məcid kişnin oğlu (orda yaralandı), 

Ağayev İnqilab.  

Həyatdı da, yaşayırıq, amma gərək keçmiş günləri unutmayasan. 

Döyüşdə gözümlə gördüyüm erməniləri vurmuşam. Yaxşı məna da bir söz var: “Əsl 

döyüşçü qarətçi olmalıdır”. Bu sözlər düşmənin silah-sursatı barədədir.  

Ermənilərdən bizdə nə silah qalıb, götürüb təhvil vermişik. 

Sağlamlığımızı itirsək də, yenə torpağımız uğrunda döyüşə hazırıq.  

Mən bilirəm ki, bu sözlər Türk İsmayıl kimi oğlanların da ürəyindəndir 

                              
              Qasımov Etibar Vahid oğlu («Seyid») 
1969-cu il noyabrayının 24-də Tərtər rayonunun Qaradağlı 
kəndində(Qaradağlı kənd İƏV)anadan olub  
     Şuşa şəhər 2 saylı Riyaziyyat  Təmaüllü internat məktəbini 
bitirib. 
1989-cu ildən 1991-ci ilədəkSovet Ordusu sıralarında 
Orenburq şəhərində hərbi xidmətdə olub 
     1992-ci ilin mart ayının 22-də könüllü olaraq öz 
kəndlərində yradılmış “Qaradağlı vzvod”una yazılıb. 
“Torpaq təpə”dən tutmuş Vəngə qədər Ağdərə döyüşlərinin 
hamısında iştirak edib. 

İki dəfə yaralanıb. 
1993-cü ilin avqust ayında ordudan təxris olunub. 
İsmayıl Tuncun döyüş yoldaşı olub. 
Ailəlidir. 
Tərtər şəhərində yaşayır. 
1969-cu il noyabr ayının 24-də Tərtər rayonunun qaradağlı kəndində (Qaradağlı kənd 
İƏV) anadan olub. 
Şuşa şəhər 2saylı riyaziyyat təmayüllü internat məktəbini bitirib. 
1989-cu ildən 1991-ci ildədək Sovet Ordusu sıralarında Orenburq şəhərində hərbi 
xidmətdə olub. 
1992-ci il mart ayının 22-də könüllü olaraq öz kəndlərində yaradılmış «Qaradağlı» 
«vzvod»una yazılıb. 
«Torpaq təpə»dən tutmuş Vəngə qədər Ağdərə döyüşlərinin hamısında iştirak edib. 
İki dəfə yaralanıb. 
1993-cü il avqust ayında ordudan tərxis olunub. 
İsmayıl Tuncun döyüş yoldaşı olub. 
Ailəlidir.  
Tərtər şəhərində yaşayır. 
1992-ci il idi, ordudan təzə gəlmişdim, mart ayının 22-də. Gödüm ki, könüllü olaraq 
qeyrətli oğlanlar bizim Qapanlı kəndinin müdafiəsinə gedirlər, mən də silah götürüb, 
qoşuldum o qeyrətli oğullara, sonra Ağdərəni azad olması, ermənilərin oərazilərdən 
təmizlənməsində bütün varlığımla iştirak etmişəm. 



May ayının 3-də könüllüləri ləğv elədilər. Sonra gördülər ki, mümkün deyil, yenidən 
yığmağa başladılar. 
Biz bir-neçə nəfər—Vaqif, Pənah, o biri Vaqif Rəhimov, Rafiq,Fəqan… getdik 
Malakanlara, orda  15 nəfərdən ibarət qurup yığdıq durduq «post»da, çinarın yanında. 
3-cü, 4-cü ev oldu ştabımız. Türk İsmayıl biz orda olanda gəldi. 
5-5, 10-10 gəlib batalyona yazıldılar. Dedilər ki, İsmayıl adında bir türk oğlan da gəlib. 
Gördüm bu danışığından azərbaycanlıya oxşamır. 
Soruşdum: 
--Sən kimsən, hardansan? 
Bu da mənə dedi ki, Türkiyədən gəlmişəm. Dedim ki, Türkiyədən gəlib Azərbaycanın 
torpaqları uğrunda döyüşdüyün üçün çox sağ ol, minnətdarıq sənə! 
Tanış olduğumuz gündən də başladıq yoldaşlıq etməyə. Döyüşən, qeyrətli oğlan idi. 
Yoldaşlığımız tutdu. 
Pənah müəllimlə Elman müəllim məsləhət gördülər ki, biz kəşfiyyat dəstəsi 
yaratmalıyıq. Malakanlardan bəri irəmə vardı, axşamlar bizə «gecə görmə» aparatı ilə 
baxırdılar. Biz məcbur olduq ki, kəşfiyyat qrupu yaradaq ermənilərin qüvvələrinin 
harada yerləşdiyini öyrənək. «Tərtər» Batalyonu üçün kəşfiyyat dəstəsi yaratdıq, 12 
nəfərdən ibarət. İsmayılda bizimlə gedəsi oldu. Rəhmətlik Vəzir idi, mən idim, İsmayıl 
idi, Əhəd Səfiyar oğlu Cabbarov vardı. Qaradağlı kəndindən o idi («Qoçu» iki gün sonra 
gəldi) və digər uşualar idi. Birinci gün getdik Lüləsazın alt tərəfinə. Komandirimiz vəzir 
idi: Kəşfiyyata könüllü kim istəyirdisə o gedirdi. 
Vəzirdə məcbur eləmək yox idi. Düşmən qüvvələrini öyrəndik, şəhərə yaxın qayıtdıq, 
saat 6 idi. Saat 12 olardı bizə qüvvə gəldi. Onun səhərisi günü axşam kəşfiyyata gedəndə 
Süliddin də bizlə getdi. 6nəfərdən başqa 9 nəfər də bizə qoşuldu. Salman Mustafayev 
idi, Əyyub, Qaradağlıdan, o da bizimlə getdi. 15nəfər olduq, getdik Lüləsaza, erməninin 
arxa tərəfinə keçdik, məlumat verdik ki, meşədəydik, biz yüksəklikdə arxa tərəfdəydik. 
İlk döüşümüz də bizim orda oldu. Biz kordinatları deyirdik, onlar da vururdular. 
Sonra getdik çıxdıq Çardaxlının arxa tərəfinə. Orda qəbrsanlıq var idi. O qəbristanlıqda 
hardasa 100-ə yaxın erməni qırdıq. 
Emil Emilbəyli bizim döyüşümüzü kasetə çəkirdi. Həmin lentdə Vəzirin rabitə ilə necə 
kordinat verməyi də var. 
15 nəfər yenə keçdik ermənilərin arxa tərəfinə. Dağıstan da var idi, Əksiparadan. Erməni 
yaralanmışlı, çöndərdi ki, bunun başını kəsəcəyəm, çöndərəndə erməni avtomatla onun 
alnından atdı. 
Sonra qumbara partladı, Nazim vardı, «Qələbə»dən erməniylə əlbəyaxa olmuşdu. 
Ermənini vurdum Nizamini kənara çıxardım. 
Bizim qonşu irəlidən gəlirdi, biz də arxadan başladıq ermənini güllələməyə. Rabitəylə 
xəbər vermişdik ki, siz altdan gəlin, biz yuxarıdan dənləyəcəyik. Düz erməninin başının 
üstündəydik. 
Səhər açılanda baxdıq ki, ermənilər kabab çəkirlər. Biz hücuma keçdik. Erməninin 
«BMP»-si qaldı, içi dolu mərmiylə digər maşınları qaldı. 110 nəfərə qədər erməni 
meyidi qaldı ortada.  
İsmayıl da bizimlə idi. 110 erməninin qırılmağında o da qəhrəmanlıq göstərirdi. Orda 
vuruşan oğlanların hər biri qəhrəman idi, o cümlədən İsmayıl  o vaxt bizə söz verdilər ki, 
sizə orden, medal verəcəyik, ermənini belə qırmağınıza görə. Nəcmsəddin Sadıqovun 
özü gəlib çıxmışdı. Ora, Şahin Tağıyev gəlmişdi. Ermənini belə məhv etməyimiz 



«Tərtər» Batalyonu üçün şərt gətirmişdi. Ümumiyyətlə, «Tərtər» Batalyonu çox 
qəhərəmanlıqlar göstərmişdi.  
Sonra biz gecə qaldıq Çardaqlıda. Səhər açılmamış düşdük meşəyə, düz «Ayı 
heykəli»nin yanına kimi gəldik. Sonra Sərsəngə kimi getdik. 
Məlahət vardı, o kürəyindən yaralanmışdı, mərmi qəlpəsindən.  
Dostluqda çox gözəl insan idi İsmayıl.  Bir tikə çörəyini də yoldaşdan ayrı 
yeməzdi.həmişə dərd-sərimizi bölüşərdi. Deyirdi ki, kaş Qarabağı azad edək, mən də 
Türkiyədən doğmalarımı götürüm glim, görsünlər ki, harada vuruşmuşam.  
İsmayıl çox iradəli, qorxmaz oğlan idi. Bir metr bir-birimizdən kənar gəzmirdik, 15-imiz 
də bir gəzirdik. Bir dəfə Pıoner dühərgəsinə kəşfiyyata getmişdik, ermənilər bizi  
mühasirəyə saldılar birlikdə yardıq çıxdıq.  Bir dəfə də «Ayı heykəli»nin yanına 
getmişdik. Ermənilər orda «pozisiya» qurmuşdular. Vəzir dedi ki, siz kolun içində 
gözləyin, bir qrup da o tərəfdə gözləsin. Yolun üst tərəfində. Mənim xəbərim olmadan 
atmayın. Erməninin «BMP»-si gəldi, dalınca maşınlar gələndə, Vəzir «UAZ»-ı maşınını 
atdı, sonra «UAZ»-ı vurdu. Orda İsmayılla Vəzir bir erməni tutub gətirdilər.  
Getdik Drambona burda batalyonlar cəmləşdi. İsmayılla Vəzir rayona gəlmişdilər. Onlar 
qərargaha çağırmışdılar. Həqiqətən İsmayıl döyüşən adam idi.  
Mən orda qalmışdım. İlham idi, Əyyub idi,  Hafiz idi, Cəmillidən, bir də Goranboylu 
balaca bir oğlan var idi, o da orda idi, «Qoçu»-- Möhlət. (o sonraVəzirlə gəldi).  
Biz də 4 nəfər idik. Erməni başladı topla, «minamyot»la, atəşə «Goranboy» Batalyonu 
qaçdı. Biz 4 nəfr qaldıq. Drambonun üst tərəfində. Oranı saxladıq. Video çəkən 
gəlmişdi. Vəzir rayondan bizə rabitə ilə dedi ki, çıxmayın, gəlirik. Orda çəkiliş getdi, 
Emin Emilbəyli çəkdi. 7 nəfərin hər biri danışıb. Vəzir gəlib çıxdı və qaçan batalyonlara 
geri qaytardı. Drambona girəndə erməni snayperi mənim papağımı vurub salmışdı yerə. 
Bu, kasetdə qalıb. Sonra Drambonu aldıq orda 2 yerə bölündük yarımız kəndin 
qəbiristanlıq tərəfindən, yarımız isə kəndin arxa tərəfindən girdik. Erməninin «BMP»-si 
var idi, imkan vermirdi irəliləyək. İlha, Əyyub, mən 5 nəfər idik, biz səhərədək gözlədik. 
1992-ci il avqust ayının 29-u idi. Vəzir ermənilərin «BMP»-sini vurdu. Ordakı 
qəbiristanlıqda mən səhzərə yaxın ağır yaralandım7 qumbaraatanın mərmisinin qəlpələri 
qılçamı, qolumu yaraladı7  
Biz həmişə qorxmadan erməninin üstünə yeriyirdik7 mən yaralanandan sonra Vaqif 
müəllim yaralandı, İsmayıl Çardaqlıda gedən döyüşdə qəlpədən yaralanmışdı, Ədalət 
Paşayev orda yaralandı7 o da qorxmaz oğlan idi7  
Vaqif Rəhimov özünün şəxsi «02» markalı «Jiquli»silə Marquşevandakı yaralıların 
hamısını daşıyıb çıxardırdı. Heç bir minadan-zaddan qorxmurdu7 Ədalət Paşayev Vəzir 
Orucov, Elman Hüseynov qorxmaz oğullar idilər. Ölən günə kimi onlarla hər metri 
bərabər gedirdik.  Elman müəllimin bir qeydiyyat kitabı vardı, döyüşlərdə kim yaxşı 
iştirak edirdisə, orda qeyd edirdi.  
1992-ci ildən on dörd il keçir, Hansı uşağın adını çəkməzdimsə üzürlü hesab etsin.  
1993-cü ildə yaralandım, 1994-cü ildə «kantuziya» aldım, qospitalda yatdım 3 ay, 
təzədən qayıtdım orduya. 
Müharibədən sonra İsmayıl məni axtarıb, Tərtərə gəlibmiş. Deyiblər ki, qosputaldadır. 
Heyif ki, görüşə bilməmişik!  
 
 



İsmayıl Tuncla belə qənaətə gəldik ki, Tərtər bölgəsində Milli ordunun əsgəri kimi 

həlak olmuş ilk şəhid Rafiq Əli oğlu Nuriyev haqqında məlumat üçün də bu kitabda 

yer ayıraq.  

Bu məqsədlə Rafiqin atası Əli kişiylə görüşdük, qardaşı və digər yaxınlarıyla söhbət 

etdik.  

Müəllif 

RAFİQ ƏLİ OĞLU NURİYEV 

1969- cu il may ayının 26-da Tərtər şəhərində anadan olub. 

1986- cı ildə şəhər 6 saylı orta məktəbi bitirib. 1987-1989- cu 

illərdə Əfqanıstanda hərbi xidmətdə olub. Xidmət etdiyi dövürdə 

vətəni Azərbaycanın və Azərbaycan oğullarının adına həmişə şərəf 

gətirib. 

Tərxis olunduqdan sonra Bakı şəhərində Səttarxan adına zavodda 

işləyib. 1991- ci ilin noyabr ayında könüllü olaraq Milli Ordu 

sıralarına yazılıb və müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk hərbi hissələrindən biri 

olan “1-ci Batalyon” da kəşfiyyatçı kimi Şuşanın və onun Nəbilər, Kosalar, Cəmilli, 

Kərkicahan, Malıbəyli kəndlərinin müdafiəsi uğrunda erməni təcavüzkarlarına qarşı 

vuruşub.  

Atası Əli kişi danışır ki, 1992- ci il yanvarın 14-15- i qayıdıb Tərtərə gəldi. Mənə və 

anasına dedi ki, daha döyüşə getmiyəcəm, Bakıya iş yerinə gedirəm.  

Deməyəsən, bunu bizi nigarançılıqdan qurtarmaq üçün deyirmiş. 

Bir neçə gündən sonra xəbər gəldi ki, Rafiq yenə Şuşaya döyüşə yollanıb və... 

Yanvarın 26- da uğursuz “Daşaltı əməliyyatı”nda şəhid olub. 

Yenə də sağolsunlar dostları Niyazini, Nazimi... Onlar olmasaydı, Rafiqin meyiti elə 

orada qalasıymış. Dörd yoldaş öz həyatlarını təhlükə qarşısında qoyaraq, birlikdə 

köməkləşib Rafiqin meyitini odeyalın arasına bükərək döyüş bölgəsindən çıxarıblar. 

Rafiq 1992- ci il yanvar ayının 29-da Tərtər rayonunun Qarağacı kənd 

qəbiristanlığında dəfn olundu.  

Subay idi.  

Cəmi 22 il yaşamış. Bu gəncin ömür yolu bütün qeyrətli vətən oğullarına örnək ola 

bilər. 



Oxuduğu şəhər 6 saylı orta məktəbə onun adı verilib. 

İşlədiyi zavodda şəhidlərə ucaldılan xatirə abidəsinin açılışı onun adı ilə bağlı olub. 

Valideynləri Tərtər şəhərində yaşayırlar.  
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