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2020-ci il həm pan de mi ya, həm də 
Qa ra ba ğın 30 il lik iş ğa lı na son qo-
yul ma sı ilə yad daş la ra əbə di həkk 
olun du. Pan de mi ya bi zə müəy yən 
na ra hat lıq lar ya şat sa da, ən bö yük 
se vin ci miz, söz yox ki, mən fur düş-
mən üzə rin də ki şan lı Qə lə bə miz dir. 
Bu na gö rə Ali Baş Ko man dan İl ham 
Hey dər oğ lu Əli ye və, Si lah lı Qüv və lə-
ri mi zin qorx maz dö yüş çü lə ri nə və bir 
an be lə qə lə bə yə ina mı nı itir mə yən 
xal qı mı za son suz min nət da rıq.

Ke çən il öl kə mi zin sə nət adam la rı sı ra-
sın dan dün ya dan kö çən lər ol du. On la rın 
hər bi ri ni hör mət lə yad edi rəm. Bu ya zı-
da on lar dan bi ri haq qın da köv rək xa ti rə-
lə ri mi hör mət li oxu cu la rın diq qə ti nə çat-
dır maq is tə yi rəm. Bu sə nət ada mı, da ha 
doğ ru su, sə nət fə daisi haq qın da keç miş 
za man da da nış maq mə nim üçün çox çə-
tin dir. Çün ki onun dün ya sı nı də yiş mə yi-
nə bu gü nə qə dər ina na bil mi rəm. 

Haq qın da söz aç maq is tə di yim sə-
nət kar Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mu si qi li Teat rı nın akt yo ru Ağa xan Şə ri-
fov dur. O, ya şa dı ğı öm rün 30 ili ni sev-
di yi teatr sə nə ti nə fə da et di. 

Ağa xan Şə rif oğ lu Şə ri fov 1962-ci il 
okt yab rın 22-də Ağ su da dün ya ya gə-
lib. Ha mı mız yax şı bi li rik ki, Ağ su mil li 
teatr və ki no sə nə ti nə Sə mən dər Rza-
yev, Mi ka yıl Mir zə və Ra sim Ba la yev 
ki mi sə nət kar lar bəxş edib. Bu böl gə-
dən ne çə-ne çə ca van lar məhz bu sə-
nət kar la ra ba xa raq sə nə tə gə lib lər. 
Ağa xan da is tis na de yil di. Or ta təh si li ni 
ba şa vu ran dan son ra bir müd dət is teh-
sa lat da ça lış dı. 1986-cı il də Azər bay-
can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin Dram və ki no akt yor-
lu ğu fa kül tə si nə da xil ol du. Se vin ci nin 
həd di-hü du du yox idi. Ar tıq Ağa xa nın 
sə nət yo lu müəy yən olun muş du. 

Ürə yi sə nət ar zu la rı ilə aşıb-da şan 
Ağa xan 1990-cı il də uni ver si te ti bi tir di. 
Elə bu ərə fə də mər hum sə nət dos tum 
Hü sey na ğa Ata ki şi yev baş re jis so ru ol-
du ğu Aka de mik Mil li Dram Teat rın dan 
uzaq laş dı rıl dı və dər hal müs tə qil Gənc-
lər Teat rı nı ya rat dı. Teat ra akt yor və di-
gər sə nət adam la rı nın çox bö yük axı nı 
var idi. Ha mı, o cüm lə dən ca van lar, To-
fi q Ka zı mov dan son ra, məhz Hü seyna-
ğa Ata ki şi ye vin mil li teatr pro se si nə 
ye ni nə fəs  gə ti rə cə yi nə ina nır dı. Dos-
tum Hü sey na ğa tam ye ni teatr kon sep-
si ya sı əsa sın da döv rü nü qa baq la yan 
ye ni teatr ya rat ma ğa ça lı şır dı. Teat rın 
ət ra fın da ye ni dü şün cə tər zi nə ma lik 
dra ma turq lar, bəs tə kar lar və rəs sam-
lar dəs tə si top lan mış dı. Teatr Xa dim lə ri 
İt ti fa qı nın Akt yor evi nin səh nə si ni ye ni 
teatr üçün ayır dı lar. Hü sey na ğa nın ge-
cə si-gün dü zü yox idi. Onun üçün çə tin 
gün lər baş la mış dı. Mən be lə çə tin bir 
dövr də, tə bii ki, dos tu mu tək qoy ma yıb, 
onun ya nın da ol ma lı idim. Mən Aka de-
mik Mil li Dram Teat rın da kı fəaliy yə tim lə 
pa ra lel ola raq, ye ni ya ra dıl mış Gənc lər 
Teat rın da da ça lış ma ğa qə rar ver dim. 

Teat ra mü ra ciət edən akt yor-
la rın sa yı çox idi. Cid di se çim 
pro se si ge dir di. Hü sey na ğa pe-
şə kar ola raq, bir cə ba xış la is te-
dad lı in san la is te dad sı zı dər hal 
ayırd edə bi lir di. Ağa xan dər hal 
se çim dən keç di və məhz bu il-
lər dən baş la ya raq, dörd il mən 
onun la bu teatr da bir çox ta ma-
şa lar da bir lik də ça lış dıq. 

Gənc lər Teat rın da Ağa xan 
çox ma raq lı və yad da qa lan ob-
raz lar qa le re ya sı ya rat dı. O, ob-
ra zın təs vi ri za ma nı ma raq lı və 
ən əsa sı da ba xım lı oyun tər zi 
nü ma yiş et di rir di. Sə nət lə bağ lı 
çə tin li yi olan da çə kin mə dən mə-
nə mü ra ciət edir di. Mən də hər 
za man onun bü tün sual la rı nı ca-
vab lan dı rır, ona yar dım et mə yə 
ça lı şır dım. 

Son ra kı il lər də mən “İl ham” 
Mi niatür Teat rı nı ya rat dım. Ət ra fı ma 
gənc lər dən iba rət çox bö yük bir kol lek-
tiv top la dım və dər hal Ağa xa nı teat ra 
də vət et dim. O, tez bir za man da kol-
lek tiv də hör mət qa za na raq, ha mı nın 
se vim li si ol du. Akt yor lar prob lem lə ri ilə 
bağ lı mən dən əv vəl ona mü ra ciət edir-
di lər. Mən Ağa xa nın bu key fi y yət lə ri ni 
əsas gö tü rə rək, onu trup pa mü di ri tə yin 
et dim. O, 1993-cü il dən 2007-ci ilə qə-
dər teat rın trup pa mü di ri olub, bu işin 
öh də sin dən ba ca rıq la gəl di.

Ağa xan teat rın həm trup pa mü di ri, 
həm də apa rı cı akt yo ru idi. O, Ana-
rın “Əl əli yu yar”, Rəh man Əli za də nin 
“Dün ya nın axı rı” və “Bəx ti min kə lə yi”, 
Ca han gir As la noğ lu nun ”Kar na val və 
ya şi fo ner də eşq-mə həb bət”, Mir zə Fə-
tə li Axund za də nin “Müs yö Jor dan və 
dər viş Məs tə li şah, Ra fi q Sə mən də rin 
“Baş sın dı ran mə sə lə”, “Yor ğa nı na ba-
xıb, aya ğı nı uza dan teatr”, Ra miz Ək-
bə rin “Qu laq” və di gər ta ma şa lar da baş 
rol lar da ta ma şa çı la rın gö rü şü nə gəl di. 
Ağa xan, ta ma şa dan ta ma şa ya püx tə-
lə şir və da ha ar tıq sə nət kar lıq nü mu nə-
si gös tə rir di. Onun ya rat dı ğı ob raz lar da 
sə mi mi lik, də qiq ifa tər zi və pe şə kar lıq 
yük sək idi. İs te dad lı sə nət kar ol maq la 
ya na şı, həm də əx laq lı və tər bi yə li, bö-
yük-ki çik ye ri bi lən bir in san idi.

Ağa xan 2007-ci il dən öm rü nün so nu-
na qə dər Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mu si qi li Teat rın da bir-bi rin dən ma raq lı 
ob raz lar ya rat dı. O, ey ni za man da mə-
nim tək li fi m lə Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də baş çı lıq et di yim Mu si qi-
li teatr akt yo ru ka fed ra sın da baş la bo-
rant və zi fə sin də ça lış dı. Ağa xan, sö zün 
əsl mə na sın da, zəh mət keş bir in san 
idi. Ona tap şı rı lan hər bir işi yük sək sə-
viy yə də gö rür dü. Teatr da ol du ğu ki mi, 
vax ti lə tə lə bə si ol du ğu təh sil müəs si sə-
sin də də çox qı sa bir vaxt da müəl lim və 
tə lə bə he yə ti nin hör mə ti ni qa za na bil di.

Aka de mik Mu si qi li Teat rın da ça lış dı-
ğı 13 il ər zin də on lar la ta ma şa da iri-
li-xır da lı ob raz lar  ya rat dı. O.Rə cə bov 
və A.Ba ba ye vin “Əlin ci bin də ol sun” 
(1-ci oğ lan), R.Ha cı ye vin “Ta le lər qo-
vu şan da” (Ev lər mü di ri), R.Mi riş li və 
M.Haq ver di ye vin ”Qıs qanc ürək lər” 
(Ofi  siant), “Ame ri ka lı kü rə kən” (Qə deş 
Cə fər, Co ni və Xa nım), O.Rə cə bov və 
A.Ba ba ye vin “Şey ta nın yu bi le yi” (İn-
zi bat çı), O.Zül fü qa rov və R.Hey də rin 
“Şən gü lüm, Sən gü lüm, Mən gü lüm” 
(Çaq qal), S.Ələs gə rov və Ş.Qur ba-
no vun “Mil yon çu nun di lən çi oğ lu” (2-
ci xid mət çi), S.Fə rə cov və Ə.Ne si nin 
”Şə hər də man yak var” (Ko men dant), 
M.Məm mə do vun “Ma təm mar şı və 
ya xud gö zü nüz ay dın” (Na dir), Ü.Ha-
cı bəy li nin “Ər və ar vad” (Sü pür gə-
ci), ”O ol ma sın, bu ol sun” (Ham bal), 
S.Kə ri mi və Ə.Olun ”Kim ya gər” (Şeyx 
Sa lah), E.Sa bi toğ lu və C.Məm mə do-
vun ”w.w.w.Fər zə li kef kom” (Da yıoğ lu), 
F.Al lah ver di ilə El çi nin “Ba la da da şın 
toy ha ma mı” (Şo fer) və s. ta ma şa lar-
da oy na dı ğı rol lar sə nət se vər lə rin və 
teatr təd qi qat çı la rı nın diq qə ti ni cəlb 
et miş di. Ağa xan bu ta ma şa lar da bir-
bi rin dən fərq li, rən ga rəng ob raz lar 
dün ya sı ya rat mış dı.

Son rol al dı ğı səh nə əsə ri S.Rüs-
təm və M.S.Or du ba di nin “Beş ma nat-
lıq gə lin” ta ma şa sı ol du. Pan de mi ya 
sə bə bin dən bu ta ma şa nı və onun 
oy na dı ğı ob ra zı ta ma şa çı lar gö rə bil-
mə di... 

Mən iki ta ma şa və bu iki ta ma şa da 
onun ya rat dı ğı fərq li ob raz lar haq qın-
da ay rı ca yaz maq is tə yi rəm. Bun lar 
“İl ham” Mi niatür Teat rın da “Müs yö Jor-
dan və dər viş Məs tə li şah” və Aka-
de mik Mu si qi li Teat rın da “Ame ri ka lı 
kü rə kən” ta ma şa la rın da kı ma raq lı ob-
raz lar dır. Hər iki ta ma şa nın müəl li fi  və 
qu ru luş çu re jis so ru mən idim. 

Ağa xan “Müs yö Jor dan və 
dər viş Məs tə li şah”da Müs yö 
Jor dan ob ra zı nı yük sək pe-
şə kar lıq la ya rat mış dı. Mən bu 
ta ma şa nı na ğıl-oyun prin si pi 
əsa sın da qur muş dum. Həm 
ta ma şa, həm də Ağa xa nın ya-
rat dı ğı ob raz mə nim göz lə di-
yim dən də ma raq lı, ba xım lı 
və ca zi bə dar alın mış dı. Bu, 
söz yox ki, akt yo run pe şə kar-
lı ğın dan və ta ma şa nın jan rı na 
uy ğun oyun tər zi nü ma yiş et-
dir mə sin dən irə li gə lir di. O, səh-
nə yə da xil ol du ğu an dan diq qət 
mər kə zin də ola bi lir di. Onun ifa-
sın da hə rə kət-mi zan top lu su ta-
ma şa nın ümu mi ahən gi nə tam 
uy ğun idi.

Ta ma şa nın bi rin ci his sə si ni 
onun ob ra zı nın üzə rin də qur-
muş dum. Bu işin öh də sin dən 

mə ha rət lə gəl miş di. Onun ifa sın da şit-
lik dən əsər-əla mət be lə yox idi. O, sa-
də cə ola raq, yad bir mü hi tə düş müş 
in sa nın ko mik və ziy yə ti nə uy ğun oyun 
tər zi nü ma yiş et di rir di. Kə til lə onun ar-
dın ca qa çan qul luq çu onu yı xan da və 
ya özü tə zim edər kən yı xı lan da be lə, o 
dər hal və ziy yət dən çıx ma ğa ça lı şır və 
da ha ar tıq ko mik və ziy yə tə dü şür dü. 
Akt yor ifa za ma nı hə rə kət-mi zan top lu-
su ilə da nı şıq tər zi nin vəh də ti ni ya ra da 
bi lir di. Nə ti cə də ma raq lı bir ob ra zın nü-
ma yi şi ilə qar şı la şır dıq. Mə nim re jis sor 
müəy yən et di yim mi zan la ra əla və ciz-
gi lər ta pa raq, on la rı da ha ar tıq rən ga-
rəng və ba xım lı edir di. O, öz ob ra zı nın 
həm ifa çı sı, həm də re jis so ru idi.

Ta ma şa dan ta ma şa ya ob raz da ha 
ar tıq ta mam la nır dı. O, za lın ob ra za 
olan reak si ya sı nı hiss edə rək, onu da-
ha ar tıq ba xım lı təq dim edir di. Ob ra zın 
təs vi ri za ma nı jest lər dən, in to na si ya-
lar dan ye rin də və ba ca rıq la is ti fa də et-
mə yi ba ca ran az say lı sə nət kar lar dan 
idi.

Onu da qeyd edim ki, “İl ham” Mi-
niatür Teat rı nın M.F.Axund za də nin 
“Müs yö Jor dan və dər viş Məs tə li şah” 
ta ma şa sı Azər bay can Teatr Xa dim lə ri  
İt ti fa qı nın “Qı zıl Dər viş” mü ka fa tı na la-
yiq gö rül müş dü. Bu mü ka fa tın qa za nıl-
ma sın da Ağa xa nın da pa yı var idi.  

Haq qın da söz aç maq is tə di yim ikin-
ci səh nə əsə ri Ra miz Mi riş li və Ma rat 
Haq ver di ye vin “Ame ri ka lı kü rə kən” 
ta ma şa sı dır. Mən Ağa xa nın ba ca rı ğı-
na, pe şə kar lı ğı na və po ten sial im kan-
la rı na ina na raq bu ta ma şa da ona üç 
fərq li və bən zər siz ob raz hə va lə et dim. 
Onun bu çə tin işin öh də sin dən gə lə cə-
yi nə ina nır dım. İna mım da ya nıl ma dım. 
Ağa xan Qə deş Cə fər, Can gü dən Co ni 
və Xa nım ob raz la rı nı çox bö yük mə ha-
rət lə ya rat dı. Onun oy na dı ğı səh nə lər 
ta ma şa nın ən ma raq lı və ba xım lı his-

sə lə ri idi. Ağa xan ta ma şa nın janr, ide-
ya və oyun tər zi nə uy ğun də qiq ifa tər zi 
nü ma yiş et di rir di. Bu ob raz la rın bi rin ci-
si Qə deş Cə fər ob ra zı idi. Heç bir konk-
ret iş lə məş ğul ol ma yan Cə fər dos tu 
Bi lal la asan qa zanc ye ri ax ta rır. Ya lan-
çı ame ri ka lı mil yon çu kü rə kən ob ra-
zın da is tə di yi qı zın ana sı nın qar şı sı na 
çıx maq is tə yən Kam ran müəy yən pul 
mü qa bi lin də on la rı özü nə can gü dən tu-
tur. Hər iki dost on lar dan nə tə ləb olu-
nur sa, dər hal ra zı la şır lar. Bi lal özün dən 
çıx sa da, Cə fər və ziy yə tə uy ğun hə rə-
kət edir. O, Bi la lı da nə za rət də sax la ya 
bi lir. Akt yor tə rə fi n dən Cə fər ob ra zı nın 
da xi li key fi y yət lə ri və ona uy ğun xa ri ci 
port ret ciz gi lə ri də qiq lik lə təs vir olu nur-
du. Mən ta ma şa da Yan ğın sön dür mə 
ida rə si nin iş çi si Or xan bəy ob ra zın da 
çı xış edir dim. Özüm səh nə də ola-ola 
onun ob ra zı nı seyr et mək dən həzz 
alır dım. Ha di sə lə rin in ki şa fı bo yu Ağa-
xan Şə ri fov üçün cü ob raz da (Xa nım) 
səh nə yə gə lir. Xa nım ob ra zı ba xım lı və 
ko mik ciz gi lə ri ilə ta ma şa ya rən ga rəng-
lik gə ti rir de sək, heç də səhv et mə rik. 
Akt yor ob ra zın yu mo ris tik ma hiy yə ti ni 
də rin dən du yub, da xi li və xa ri ci təs vi rin 
vəh də ti ni də qiq lik lə təq dim edir di. 

Ağa xan teatr səh nə sin də ol du ğu ki-
mi ki no ek ran la rın da bir ne çə ma raq lı 
ob raz lar la ta ma şa çı la rı se vin di rə bil-
miş di. 1999-cu il də “Nə gö zəl dir bu 
dün ya”, 2010-cu il də ”Əla və tə sir” və 
2013-cü il də çə kil miş “Ya zı çı” fi lm lə rin-
də ma raq lı ob raz lar ya rat mış dı. Hər üç 
ob raz akt yo run, səh nə də ol du ğu ki mi, 
ek ran da da ba ca rıq və is te dad nü ma-
yiş  et dir mə si nin ba riz nü mu nə si idi.

 Ağa xan hə yat da hə mi şə hər ye rə 
tə lə sən, na ra hat bir in san idi. Tə lə sə-
tə lə sə gəl di yi ni və tə lə sə-tə lə sə də get-
di yi ni çox gör müş düm. Elə bil ha ra sa 
ge ci kə cə yin dən, ha ra sa özü nü çat dı ra 
bil mə yə cə yin dən qor xur du. Elə bil ona 
ay rıl mış za ma nın ona çat ma ya ca ğın-
dan qor xub, da ha ar tıq tə lə sir di. Bir 
oğul və bir qız ba la sı nın xe yir iş lə ri ni 
də çox tez et miş di. İşi nə tə lə sə-tə lə-
sə gə lib, evi nə də tə lə sə-tə lə sə ge dir-
di. Tə ləs mək ar tıq onun xa rak te ri nə 
və vər di şi nə çev ril miş di. Ona ay rıl mış 
ömür pa yı nı da tə lə sə-tə lə sə ya şa dı. 
Dün ya sı nı də yiş mə yi nə də tə ləs di, ya-
man tə ləs di...

Ağa xan, mən sə nin hər ye rə tə ləs-
mə yi ni nor mal qə bul et səm də, bu 
dün ya dan tez-tə lə sik köç et mə yi ni heç 
cür qə bul edə bil mi rəm. Sə nin dün ya nı 
tez-tə lə sik də yiş mə yin tez ol du, çox tez 
ol du. Mən bu tə ləs mə yi ni sə nə ba ğış-
la ya bil mə səm də, ar tıq olan ol muş du. 
Ye ga nə tə səl lim sən dən son ra qa lan 
və heç vaxt mə ni tərk et mə yə cək xoş 
xa ti rə lə rin dir.

İlham Namiq KAMAL
Xalq artisti

Xatirəsi qəlblərdə qalan sənət fədaisi

Bir çox mək təb lə ri mi zin dəh liz lə rin də “Şə hid gu şə si” möv-
cud dur. Qar şı sın da eh ti ram la da ya nıb köks ötür dü yü müz o 
gu şə lər dən bi ri də Ba kı nın Pir şa ğı qə sə bə sin də ki 10 say-
lı sa na to ri ya tip li in ter nat mək tə bin də dir. İkin ci Qa ra bağ 

mü ha ri bə sin də igid lik gös tə rib şə hid lik zir və si nə uca lan Və tən 
oğul la rın dan al tı sı bu mək tə bin mə zu nu dur. Bə li, al tı gənc, al tı 
ümid və ya rım çıq qa lan al tı ömür...

Şə hid mə zun lar gu şə sin də 
fo to su ilə ürək dağ la yan Ta ci-
rin ək si ilə üz-üzə da yan mı şam. 
Ma vi göz lü, şux ba xış lı Ta cir El-
şən oğ lu Hə sə nov 21 ap rel 
2001-ci il də ana dan ol muş du. 
Əs lən Ağ dam ra yo nu nun Rza-
lar kən din dən idi. Yə qin məhz 
bu mə qam onu düş mə nə qar şı 
nif rə tə kök lə miş di. Gənc qəl bi 
in ti qam his si ilə alı şıb-ya nır dı. 
Bu mək təb dən 2017-ci il də mə-
zun olub hər bi xid mə tə yol la nıb. 
Əs gər lik dən qa yıt dıq dan son ra 
özü üçün gün-gü zə ran qur ma ğa 
ça lı şan Ta cir Və tən mü ha ri bə si 
baş la yan da o da si la ha sa rı lıb. 
Okt yab rın 15-də Fü zu li is ti qa-
mə tin də ge dən gər gin dö yüş lər-
də şə ha də tə ye tib.

Son ra baş qa bir təs vi rə boy la-
nı ram. Haq qın da qı sa mə lu ma-
ta nə zər sa lı ram: “Mə həm məd 
Ni man oğ lu Sə mə dov. 13 iyun 
2001-ci il də Pir şa ğı qə sə bə sin-
də ana dan ol muş du. 10 say lı 
sa na to ri ya tip li in ter nat mək tə-
bin də oxu muş və 2016-cı il də 
bu ra dan mə zun ol muş du”. 

Gənc qəl bin də son suz ar zu-
lar da şı yan Mə həm məd hə qi qi 
hər bi xid mə ti ni la yi qin cə ba şa 
vur muş du. O, 27 sent yabr da 
Və tə nin ça ğı rı şı na ilk qo şu lan-
la rın sı ra sın da ön də ad dım la-
yır. Cə sur, qorx maz gənc Fü zu li 
uğ run da dö yüş lər də igid lik gös-
tə rir, bay ra ğı mı zın o tor paq lar-
da dal ğa lan ma sı se vin ci ni ilk 
ya şa yan lar dan olur. Da ha irə li, 
ən son zir və lə rə qə dər get mək 
is tə yən Mə həm mə din son dö-
yü şü okt yab rın 7-də olur. Hə min 
gün dağ şə la lə lə ri ki mi çağ la yan 
öm rü şə ha də ti da dır. O da bir 

çox dö yüş çü yol daş la rı ki mi ölü-
mün dən son ra “Fü zu li nin azad 
olun ma sı na gö rə” me da lı ilə təl-
tif edi lib.

Bu mək təb dən bir də Emin 
ad lı şux za ra fat lı gənc mə zun 
olub. Gu şə də ki tə vəl lü dü nə nə-
zər sa lı ram və köks ötü rü rəm: 
Nə ya şı var idi ki?! Emin Ra min 
oğ lu Sət ta rov 25 may 2001-ci il-
də Ba kı şə hə rin də do ğul muş du. 
2008–2017-ci il lər də bu mək-
təb də təh sil, tər bi yə al mış dı. 
Və tən sev gi si, onun uğ run da ölə 
bil mək qüd rə ti ilə bu ra da ta nış 
ol muş du. Və tən mü ha ri bə si nin 
ilk gü nün dən o da cə sa rət mey-
da nı na atıl mış dı. Bü tün gü cü ilə 
dö yüş lər də də se çil mə yə ça lış-
mış dı. Okt yab rın 25-də Qu bad lı 
is ti qa mə tin də dö yüş lər də şə hid-
lik zir və si nə uca lıb. Ölü mün dən 
son ra Xo ca vən din və Fü zu li nin 
azad olun ma sı na gö rə me dal la-
rı ilə təl tif edi lib.

“Fü zu li nin azad olun ma sı na 
gö rə” me da lı ilə təl tif olu nan, iş-
ğal çı la rı Və tən tor pa ğın dan qo-
van igid lə ri miz dən bi ri də üzün-
dən tə bəs sü mü əs kik ol ma yan, 
ölü mə də gü lə-gü lə ge dən El vin 
El mar oğ lu Qur ba nov dur. 29 
ap rel 1999-cu il də Qu sar ra yo-
nu nun Çi lə gir kən din də ana dan 
olan El vin in ter nat mək tə bi ni 
2014-cü il də bi ti rir. Hə yat do lu 
gən cin ən bö yük kə də ri iş ğal al-
tın da kı tor paq la rı mız idi. Odur 
ki, mək təb də ke çi ri lən anım mə-
ra sim lə rin də, bə zi əla mət dar 
gün lər də hər za man hid dət lə-
nər, düş mə nə nif rə ti göz lə rin-
dən oxu nar mış. Elə dö yü şə, 
qis mən sə fər bər lik elan olu nan 
gün dən ön cəb hə yə tə ləs mə si 

də bu nun la bağ lı idi. Və tən mü-
ha ri bə mi zin şan lı ta ri xin də onun 
da adı, im za sı var. Fü zu li uğ run-
da dö yüş lər də fəal lıq gös tə rən 
qorx maz gənc okt yab rın 14-də 
şə hid lik zir və si nə uca lır, okt yab-
rın 19-da cis mi və tən tor pa ğı ilə 
qo vu şur.

Göz lə rim in di də Rə şid Pər viz 
oğ lu Hə mi do vun fo to su na di ki lir. 
Fo to da kı do nuq tə bəs sü mün-
də min cür mət ləb lər giz lə dən 
Rə şid 19 sent yabr 1999-cu il də 
Ba kı da ana dan ol muş, elm, təh-
sil ad lı son suz luq ilə bu in ter nat 
mək tə bin də ta nış ol muş du. Və-

tə nin so ra ğı na ən tez ye ti şən-
lər dən idi. Okt yab rın 7-də Tər tər 
is ti qa mə tin də ki ağır dö yüş lər də 
şə ha də tə yük səl miş di. “Anam-
dan eh ti yat lı olun, özü nüz dən 
mu ğa yat olun” onun son sö zü 
ol muş du.

Hər gün rən ga rəng gül lər dən 
bu ket lər dü zəl dən, on la rı hə zin 
sə sin də ki nəğ mə lər lə rəfl  ə rə 
dü zən Ana rı so sial şə bə kə lər-
də ki qı sa xa ti rə vi deola rı ilə ta-
nı dıq, sev dik. Pay la şım lar da 
gah mah nı oxu yur, gah şeir de-
yir gü lə rüz Anar Rə him oğ lu Hü-
sey nov. 

Gu şə də ki mə lu ma tı ilk müəl li-
mə si Gü nay Al lah ve rə no va uca 
səs lə oxu yur. San ki ha mı nın 
ona diq qət kə sil mə yi ni, Ana rın 
ru hu nun gö yün yed din ci qa tın-
dan onu duy ma ğı nı is tə yir: “9 
yan var 1997-ci il də Ba kı şə-
hə rin də ana dan ol muş du. Bu 
mək tə bə ilk də fə 2003-cü il də 
gəl miş di. Hə yə can lı idi. Axı ilk 
də fə ana sın dan ay rı dü şə cək-
di. Göz lə rin də ki çaş qın ifa də 
ilə o da sı ra ya dü zül dü. Üzü mə 
ba xıb gü lüm sə di. Mən də ona 
ba xıb gül düm. Üzün də ki qön çə-
yə hey ran lıq la ta ma şa edir dim. 

Ara dan 2-3 də qi qə keç miş di ki, 
irə li atıl dı, əlim dən tu tub özü nə 
tə rəf çək di. Ba la ca gül bu ke ti-
ni mə nə uza dıb özü nü təq dim 
elə di. Be lə cə, biz dost laş dıq. O, 
bö yü dü, mə zun ol du. Am ma nə 
mə ni, nə də di gər müəl lim lə ri ni 
unut ma dı. Nə xa siy yə ti də yiş di, 
nə də tə bəs sü mü...”.

2012-ci il də bu mək tə bin 9-cu 
sin fi  ni bi ti rən Anar 5 say lı pe şə 
li se yin də kom pü ter mü tə xəs-
si si pe şə si nə yi yə lə nir. Mə zun 
ol duq dan son ra hər bi xid mə tə 
yol la nır. 2016-cı ilin Ap rel dö-
yüş lə rin də iş ti rak edir. Xid mə ti ni 
uğur la ba şa vur duq dan son ra 
gül sa lon la rı nın bi rin də ça lış ma-
ğa baş la yır. 

Anar sent yab rın 27-də Və-
tə nin ça ğı rı şı na kö nül lü ge dir. 
Tər tər-Ağ də rə is ti qa mə tin də dö-
yüş lər də qəh rə man lıq gös tə rir. 
29 sent yabr da şə hid olur. Ölü-
mün dən son ra “Və tən uğ run-
da” me da lı ilə təl tif olu nan Anar 
Bər də də ki Şə hid lər xi ya ba nın da 
uyu yur.

“İn di Anar sız ya şa maq, bu-
na ya şa maq de mək olar sa, çox 
çə tin dir. Sə nin lə hər za man qü-
rur duy muş dum. Heç vaxt mə ni 
utan dır ma dın. İn di isə mə ni öz 
qəh rə man lı ğın la da ha da ucalt-
dın. Çox sağ ol, mə nim gö zəl 
oğ lum”, – Nə za kət Hü sey no va 
göz lə ri ni oğ lu nun təs vi rin dən 
çək mir. Ya na ğın dan sel olub 
sü zü lən yaş la rı da sil mir. San ki 
təs vir önün də bir hey kəl da ya-
nıb: da nı şan və ağ la yan hey kəl: 
“Biz şə hid ana la rı nın tək tə səl li-
si məhz Qə lə bə dir. Anar in di tək 
mə nim yox, bü tün Azər bay ca-
nın oğ lu dur...”.

Son ra ha mı mız su su ruq: bu 
də fə qar şı mız da kı gu şə ni bə-
zə yən şə kil lər söz süz, səs siz 
“da nı şır” – şə hid lə rin öl məz li yi 
haq qın da... 

Ruh la rı şad ol sun.
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