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Diplomatlar arasında ədəbiyyat 
və incəsənət insanı bir o qədər də çox 
deyil. O ki qaldı, məşhur olanı. Onlar-
dan biri Azərbaycan Respublikasının 
 Qırğızıstanda fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri, şair, dramaturq, publisist, 
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
incəsənət xadimi Hidayət  Xuduş 
oğlu Orucovdur. Ondan müsahibə 
almaq maraqlıdı: bilirsən ki, suallara 
laqeyd yanaşmayacaq və müdriklik 
zirvəsindən cavablandıracaq.

– Hidayət müəllim, həyatınızın 
növbəti yazını vərəqlədik. Məlumdur 
ki, yazın gəlişi, yəqin ki, gedişi də 
yaradıcı insanda xüsusi ovqat yaradır. 
2018-ci ilin yaz-yay sərhədində sizin 
düşüncələrinizi bilmək maraqlı olardı...

– Açığını deyim: yaz mənim 
sevimli çağım deyil, çünki onun ovqatı 
tez-tez dəyişir - bəzi şairlər kimi... 
Mənim sevimli mövsümüm, Sizi 
təəccübləndirməsin, payızdı. Düzdür, 
yazda hər şey yenidən başlayır. Buna 
görə mənim üçün də maraqlıdır.

... Bu il Ramazan ayı - ruhun 
təmizlənməsi və yenilənməsi vax-
tı – yaza, yayın əvvəlinə təsadüf edir. 
Məqamdan yararlanıb qəzetinizin 
müsəlman oxucularını müqəddəs Rama-
zan ayı münasibətilə təbrik edirəm.

Bu yaz, 28 Mayda, müsəlman 
Şərqinin ilk parlamentli respublikası 
- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ya-
ranmasının 100 illiyidir. Bu tarix yalnız 
mənim xalqım üçün deyil, bütün dünya 
üçün tarixi hadisədir. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə 2018-ci il ölkəmizdə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan 

olunmuşdur.
AXC XIX əsrin sonu - XX əsrin 

əvvəllərində Azərbaycanda yaşanan par-
laq mədəni tərəqqinin məntiqi nəticəsidir. 
Mövcudluğunun ilk günlərindən xalq 
hakimiyyəti və insanların bərabərliyi 
prinsiplərinə əsaslanıb, bütün ölkə 
vətəndaşlarına eyni hüquqlar verərək 
irqi, milli, dini, sinfi bərabərsizliyi 
aradan qaldırıb, xarici dövlətlər və qonşu 
xalqlarla sülhsevər siyasət aparmaq 
niyyətini, ölkələrin suverenliyini və 
ərazi bütövlüyünə hörmətini bəyan edib. 
Parlament və hökumət, dövlət aparatı, 
bayraq, himn və gerb yaradılmışdır. 
Ana dili dövlət dili elan edilmiş, dövlət 
quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər 
həyata keçirilmişdir. Daha bir mühüm 
fakt: məhz Azərbaycan qadınları İslam 
aləmində ilk olaraq səs vermək, seçmək 
və seçilmək  hüququ almış, hətta bu 
sahədə Avropa və Amerikanın ənənəvi 
demokratik ölkələrinin qadınlarını 
qabaqlamışlar.

– Səfir olaraq sizin başlıca 
xidmətlərinizdən biri odur ki, Bişkekdə 
Azərbaycanın ədəbiyyat və sənət 
xadimlərinin yaradıcılıq gecələrinin 
keçirilməsi ənənəvi hadisə olmuşdur. 
Bunun sayəsində qırğızıstanlılar Xalq 
yazıçısı Anarla görüşmüş, muğamı və 
onun gözəl ifaçıları, opera müğənniləri 
ilə tanış olmuşlar. Mənə maraqlıdı: 
Qırğızıstana dəvət olunan artistlərin 
seçiminə sizin şəxsən üstünlük 
verməyiniz nə dərəcədə təsir edir? 

– Siz maraqlı məsələyə toxundu-
nuz. Həqiqətən, biz görkəmli yazıçı 
Anarla görüş keçirdik, o da mənim 
kimi, Çingiz Aytmatovu yaxşı tanıyırdı, 
onunla sıx-sıx ünsiyyətdə olurdu. Bura-

da, Opera və Balet Teatrının böyük salo-
nunda Anarın gecəsindən başqa Üzeyir 
Hacıbəyovun 130 illiyinə, Mir Cəlalın 
110 illiyinə, Rəşid Behbudov və Qara 
Qarayevin 100 illiyinə həsr olunmuş 
möhtəşəm tədbirlər keçirilmişdir. Bu 
yubiley gecələrinin hər biri Qırğızıstan 
və Azərbaycan üçün dəyərli mədəniyyət 
hadisəsi idi. İmkandan yararlanaraq 
Mədəniyyət, İnformasiya və Turizm 
Nazirliyinin rəhbərliyinə təşəkkür edir, 
Milli Opera Teatrının bütün kollektivinə 
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Sizin sualınıza gəldikdə, onu deyə 
bilərəm ki, yeri gələndə Bakıdan bu və 
ya digər artistin, ya da ədibin Bişkekə 

gəlməsi ilə bağlı öz fikrimi söyləyirəm. 
– Bu il daha hansı yaradıcılıq 

gecələrinin keçirilməsi nəzərdə tutu-
lur?

– Deyirlər: əgər Allahı güldürmək 
istəyirsənsə, ona öz planlarından danış. 
Hadisələri qabaqlamayım. Əlbəttə, 
Bişkekdə, eləcə də Bakıda xalqlarımı-
zın mədəniyyətini əks etdirən maraqlı 
tədbirlərin keçirilməsi barədə fikirlər 
var. 

– Siz öncə şair, ədəbiyyatçı 
kimi ad qazanmışsınız, sonradan da 
məmur, siyasətçi və diplomat kimi. Öz 
həyatınızı bütövlükdə yaradıcılığa həsr 
etmədiyinizə heyifslənmirsiz ki?

– Əlbəttə, yalnız bədii yaradı-
cılıqla məşğul olsaydım bu sahədə 
daha çox iş görərdim. Amma ictimai 
fəaliyyət də bədii yaradıcılıq kimi xalqa 
xidmət edir. Taleyim belə gətirdi ki, 
ilk gəncliyimdən məsul vəzifələrdə 
işləmişəm. Əgər ictimai, siyasi və 
diplomatik fəaliyyətimdə nəyəsə nail 
olmuşamsa, bu təsəllivericidi. Konkret 
olaraq, fövqəladə və səlahiyyətli səfir 
qismində fəaliyyətim də həmçinin.

– Tərcümə işinə vaxt qalırmı? Son 
illərdə Mar Bayciyevdən başqa hansı 
müəllifləri tərcümə etmisiniz?

- Xeyr, tərcüməyə ümumiyyətlə 
- vaxt qalmır. Keçmişdə bir çox 
tərcümələr etmişəm: ölməz Vilyam 
Şekspirin dramaturgiyasından (“Sonu 
yaxşı bitən hər iş yaxşıdır” pyesi), Harri 
Bicer-Stounun məşhur “Tom dayının 
daxması” romanı, XIX əsr ingilis, island 
poeziyasından seçmələrdən başla-
mış, Türkiyənin və keçmiş Sovetlər 
Birliyi xalqlarının görkəmli və istedadlı 
nümayəndələrinin əsərlərinədək. Yeddi 
il öncə nəşr edilmiş 10 cildlik seçilmiş 
əsərlərimin 2 cildi tərcümələrimdən 
ibarətdir. Təəssüf ki, son 25 ildə Mar 
Bayciyevdən başqa kimisə tərcümə 
etmək imkanım olmayıb.

– Maraqlıdır, nəyə görə Qırğızıs-
tan yazarlarından məhz Mar Taşimovi-
çi seçdiniz?

– Mar Taşim oğlu sovet dövründən 
mənim üçün sevimli dramaturqlardan 
biridir. Hələ gənc yaşlarımda, İrəvan 
Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının 
direktoru olduğum zaman, mənim 
təşəbbüsümlə teatrımızda onun “Hər 
evdə bayram” pyesi səhnələşdirilmişdi 
və müvəffəqiyyətlə göstərilmişdi. Əlavə 
edim ki, Bayciyevin “Duel” pyesi 
müxtəlif illərdə Azərbaycanın bir çox 
teatrlarında oynanıbdır.

– Onun “Uzaq mənzilli qatar” pye-
si sizə nə ilə yaxındır? Nə üçün məhz 
bu pyesi Azərbaycan dilinə tərcümə 
etmək qərarına gəldiniz?

– Bu əsərdə düşünməyə vadar edən 
həyat fəlsəfəsi var. Qatarın uzaq mənzili 
başa çatdıqdan sonra düşünməyə, keç-
diyini və gördüyünü dərk etməyə başla-
yırsan, sanki səfər hələ başa çatmamış, 
bəlkə də başa çatmayacaq.

– Bir zaman,  16 il İrəvan 
Dövlət Azərbaycan Dram Teatrına 
rəhbərlik edəndə Sovet İttifaqının ən 
uzunmüddətli teatr direktoru olmusu-
nuz. O dövrü yada salanda nə barədə 
düşünürsüz?

– O dövrdə heç ağlıma gəlməzdi 
ki, bu gözəl istedadlı kollektiv qaçqın 
olacaq və ümumiyyətlə, “qaçqın teatr” 
məfhumu yaranacaq. İndi teatr Bakıda 
fəaliyyət göstərir və 30 ildir bu statusu 
daşıyır. 136-cı mövsümünü yaşayır, 90 
yaşlı dövlət teatrı tarixini qeyd edir, 
şanlı yaradıcılıq ənənələri və böyük 
planları var.

– Dövr və yaradıcılıq, Çingiz 
Aytmatov yaşasaydı, 90 yaşı tamam 
olacaqdı. İndi onun əsərlərindən nəyi 
isə yenidən oxuyursunuzmu?

- Xeyr, yenidən oxumuram. Hər 
şey, bunsuz da yaddaşıma həkk olub. 
Onun yaradıcılığı və qəhrəmanları, 

“manqurtlar” barədə düşünürəm, təəssüf 
ki, bütün dövrlərdə belələri var. Bir 
müsahibə çərçivəsində bunlar barədə 
bütün fikirlərimi bölüşmək mümkün 
deyil, bu baxımdan xalqımın qırğız xal-
qının böyük oğlu, çağdaş zəmanənin ya-
zıçı və mütəfəkkirinə olan münasibətini 
xatırlatmağı daha mühüm hesab edirəm. 
Vətənimdə Çingiz Aytmatovu yüksək 
qiymətləndirir və sevirlər. 80 illiyi 
yubileyində o, bizə qonaq gəlmişdi, Pre-
zident İlham Əliyevlə görüşdü, dövlət 
başçımız tərəfindən bir nömrəli “Dost-
luq” ordeni ilə təltif edildi. Möhtərəm 
Prezidentimizin sərəncamına əsasən 
yazıçının 85 illiyi yüksək səviyyədə 
qeyd edildi. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan 
Çingiz Aytmatovun vəfatından sonra 
onun yubileyini dövlət səviyyəsində 
qeyd etdi. Bu gün yazıçının 90 illiyinə 
hazırlıq gedir.

Azərbaycan Çingiz Aytmatovu 
öz oğlu sayır. Dünya mədəniyyətinin 
hadisəsi kimi o hər bir azərbaycanlı 
üçün dəyərlidir.

- Məlumdur ki, Bişkek-Bakı avia 
uçuşları bir neçə dəfə bərpa olunmuş, 
rentabelli olmadığından ləğv edil-
mişdir. Hazırda Bakıya getmək üçün 
Daşkənd, İstanbul, Moskva, Astana və 

ya Almatıya uçmaq lazımdır. Alma-
tıda yaşayan azərbaycanlıların sayı 
Bişkekdən çox deyil. Nə üçün oradan 
təyyarələr uçur, buradan isə uçmur? 
Çox ehtimal, siz bu məsələni araşdır-
mısınız.

– Azərbaycan və Qırğızıstan ara-
sında hava əlaqəsinin əvvəlki tarixinə 
toxunmayaraq bildirim ki, səfirliyimizin 
gördüyü işlərin və Azərbaycan Hava 
Yollarının (AZAL) rəhbərliyinin bu 
məsələyə həssas münasibəti nəticəsində 
2014-cü ildə Bakı-Bişkek-Bakı reysi 
açıldı. Bu, AZAL-ın Mərkəzi Asiyaya 
ilk uçuşu idi. Daşkənd, Astana, Almatı 
və Aktaudan Bakı reysləri AZAL 

tərəfindən yerinə yetirilmirdi. Həftədə 
3 reys yerinə yetirilirdi və 50-yə yaxın 
reys icra edildi. Həqiqətən, rentabelli 
olmadı demək azdır və AZAL bu uçuş-
larda xeyli zərərlə işlədi, bu marşrutdan 
imtina etmək məcburiyyətində qaldı. 

Ölkələrimiz arasında daimi hava 
əlaqəsi məsələsi aktualdır və düşünürəm 
ki, uçuşlar bərpa ediləcəkdir.

– II Ümumdünya Köçəri Oyunla-
rında Azərbaycan nümayəndə heyəti 
çoxsaylı heyətlərdən biri idi. Oyunların 
təşkili, qonaqların qəbul olunması və 
yerləşdirilməsi, İssık-Kulun pansio-
natlarının xidmət keyfiyyəti ilə bağlı 
arzularınız?

– Son illərdə ölkələrimiz arasında 
humanitar əlaqələr genişlənib. Gənclər 
siyasəti, idman, mədəniyyət sahələrində 
keçirilmiş genişmiqyaslı tədbirlər 
sovetlər dövründə keçirilənlərdən 
çoxdur. Köçəri Oyunları bunun bir 
hissəsidir.

2014-cü ildə Birinci Oyunlarda 
Azərbaycan yüksək yer tutmadı, belə ki, 
bir çox proqramlar o vaxt bizə tanış de-
yildi. 2016-cı ildə İkinci Oyunlarda id-
man potensialımızı göstərdik. Sentyabr 
ayında baş tutacaq Üçüncü Oyunların 
proqramı daha da genişdir – yeni idman 
yarışları ilə bərabər müxtəlif xalqların 
mədəniyyətini, ənənələrini, adətlərini, 
memarlığını və mətbəxini təmsil edən 
festivallar da keçiriləcək. 

Oyunların təşkili, qonaqların qəbul 
olunması və yerləşdirilməsi, pansionatla-
rın xidmət keyfiyyətinə gəldikdə, hər şey 
qaydasında olmuşdur.

Qeyd etmək istəyirəm ki, Qırğızısta-
nın Mədəniyyət, İnformasiya və Turizm 
Nazirliyinin son illərdəki rəhbərlikləri, 
digər rəsmi şəxslərlə görüşlərimdə bu 

tədbirin Türk Xalqlarının Milli Oyun-
ları adlandırılması fikrini irəli sürürəm. 
Düşünürəm, bu Oyunlara olan marağı 
daha da artırar, onlar İslam Həmrəyliyi 
Oyunları səviyyəli beynəlxalq yarışa 
çevrilər.

Yeri gəlmişkən, ötən il Bakıda 
keçirilmiş İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 
Qırğızıstanın böyük nümayəndə heyətini 
xatırlatmaq istəyirəm. Qırğızıstan 
komandası 54 ölkə arasında fəxri 10-cu 
yeri tutdu. Bu MDB ölkələri arasında 
Azərbaycan və Özbəkistandan sonra 
3-cü göstərici idi (Azərbaycan yarışların 
qalibi, Özbəkistan isə üçüncü sırada 
olmuşdu).

– Siz III Köçəri Oyunlarının açılış 
mərasimində maraqla iştirak etmisi-
niz – telekameralar dəfələrlə sizi fəxri 
qonaqlar arasında göstərirdi. Deməli, 
İssık-Kulda olmusunuz. Səfir olduğu-
nuz müddətdə daha hansı regionlarımı-
zı görmüsünüz?

– Bədii dildə desək, ölkənin 
cənubuna uzanan enişli-yoxuşlu yollar 

boyu bütün gözəllikləri. Oşda, Calal-
Abadda, Qarasuda olmuşam. Əlbəttə ki, 
Bişkek ətrafını da gəzmişəm.

– Azərbaycan və qırğız dilində, 
xalqlarımızın adət və tərbiyə 
ənənələrində ümumilik çoxdur, 
hansı qırğız ənənəsi sizi daha çox 
təəccübləndirib?

– Mən qardaş xalqlarımızın dil, 
adət-ənənələrinin oxşarlığını, yaxın-
lığını görürəm. Ciddi fərq müşahidə 
etməmişəm, axtarmamışam da.

– Zəhmət olmasa, öz ailəniz barədə 
danışın. Qırğızıstanda yaşamaq həyat 
yoldaşınızın xoşuna gəlirmi?

– Adi azərbaycanlı ailəsiyik. Qırğı-
zıstan həyat yoldaşımın xoşuna gəlir. 

– Uşaqlarınız buraya gəlirlərmi?
– Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə.
– Qırğızıstanda diplomatik missiya-

nıza başlayanda demişdiniz ki, mütləq 
ölkə haqqında şeir yazacaqsınız, əvvəlcə 
onu daha yaxşı tanımalısınız. Hansısa 
sətirlər yaranıbmı?

– Hələ ki, Qırğızıstan haqqında 
nəsrlə demişəm, müsahibə və çıxışlarım-
da. Təəssüf ki, son illərdə ümumiyyətlə 
şeir yazmamışam. Gün gələr yazılar.

– Müsahibəyə görə çox sağ olun. 
Ümidvaram ki, qəzetimizin sizinlə 
yenə də görüşləri olacaq.

Kifayət ƏSGƏROVA,  
(Foto Nina Qorçikovanındır)

“Слово Кыргызстана” Qırğız 
Respublikası hökumətinin təsisçiliyi 
ilə nəşr olunur. Ölkənin ən nüfuzlu 
və populyar qəzetidir.

 Müsahibə qəzetin 8 iyun  
2018-ci il tarixli nömrəsində çap 
olunmuşdur.

“Mənim çaylarımın mənbəyi – çeşmə,  
Mənim çaylarımın mənsəbi – uzaq...” 

Portret cizgiləri

 � Cəhri Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonunun iri 
yaşayış məntəqələrindəndir. Ziyalılar ocağı kimi də tanınır. Neçə-neçə 
elm fədaisi yetişdirib, bir də Vətən fədailərini bu kənd. Cəhri kənd 
qəbiristanlığında yan-yana iki məzar elə yoldan keçərkən uzaqdan da 
diqqəti çəkir. Yüksək təpəlikdə uyuyan hər iki Vətən aşiqinin məzarı 
yanında şəhid qanıyla azadlıq rənginə boyanan, gücümüzün, birliyimizin, 
müstəqilliyimizin rəmzi olan bayraq dalğalanır. Bayrağın kölgəsində 
uyuyanlardan biri atadır, biri oğul: Əbdül Cəlal oğlu Məmmədov və 
Rasim Əbdül oğlu Məmmədov. Şir ürəkli, iti baxışlı bu doğmaları 
erkən torpağa qovuşduran da elə Vətən sevgisidir. Ata Sədərəyə düşmən 
ayağı dəyməsin deyə öz ayaqlarından oldu, oğul Lələtəpədən düşmən 
ayağını kəsdi. Budur, Vətənin fədaisi olmaq, budur torpağa bağlılıq, 
budur şəhidlik–əbədiyyət! Bu kiçik torpaqda dünyaya göz açan Rasim 
Məmmədov Lələtəpə yüksəkliyinə qalxanacan 39 illik məsafə qət elədi. 
Qəhrəmanımızı Cəhridən Lələtəpəyə qədər aparan gənclərə örnək ömür 
yoluna nəzər salaq. 

Rasim Məmmədov 1977-ci il 
mayın 20-də anadan olub. 1983-cü 
ildə Cəhri 1 nömrəli kənd tam orta 
məktəbinin I sinfinə gedib, 1994-cü ildə 
həmin məktəbi bitirib. 1996-cı ildə Bakı 
Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbinə 
daxil olub, 2000-ci ildə məktəbi tank 
qoşunları komandiri ixtisası üzrə bitirib. 
Mayor rütbəsinədək yüksələn Rasim 
Məmmədov tank taborunun komandiri 
idi. 2016-cı ilin aprelin 4-də Füzuli 
istiqamətində yüksəkliklər uğrunda 
gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ailəli idi. 
İki övladı var. 

Kənddə Rasimin ata ocağını tapmaq 
elə də çətin olmur. Darvaza qapısından 
asılan bayraq qəhrəmanızımın ünvanının 
göstəricisidir. Divarları Rasimlə atasının 
şəkilləri bəzəyir. Anası Bəsti xanımla 
həmsöhbət oluruq. Dörd oğul anası olan 
Bəsti xanım üçün bu itki ağırdır. Bu 
ağırlığı onun zərif çiyinlərində görmək 
mümkündür. Lakin Azərbaycan qadınına 
xas dəyanəti, dözümü onu daşıdığı ağır-
lıq altında əzilməyə qoymur. “Döyüşdə 
hər şey ola bilər. Kişi cəsur olar, canın-
dan da keçər, qanından da keçər, amma 
torpağından keçməz. Vətəni qorumaq 
lazımdı. Oğlum da, yoldaşım da seçdilər 
bu yolu. Peşman deyiləm. Atası, balası 
Vətəni sevdi, torpağı sevdi, qanından 
canından keçdi, ailəsindən üstün tutdu 
hər şeyi”. – Qəhrəman bir oğulun anası 
deyir bu sözləri.

Torpağın hər qarışı uğrunda
Ağır illər idi. Kiçikdən böyüyə 

qədər hər kəs bir qarış torpağını qoru-
mağa can atırdı. 1990–1993-cü illərdə 
ermənilər Sədərəyə 14 dəfə hücum 
etmişdilər. Arasıkəsilməz hücumlar 
nəticəsində Sədərəkdə 500-ə yaxın 
ev, məktəb, inzibati bina dağıntılara 
məruz qaldı. Oğullar sipər olub torpağı 
qorudular, geri çəkilmədilər. Çətin bir 
zamanda, silahın, texnikanın çatışmadı-
ğı, nizami ordunun olmadığı bir şəraitdə 
Sədərək müdafiə olundu. Ürəklərindəki 
Vətən sevgisini silaha çevirən oğullar 
son damla qanlarına qədər döyüşdülər. 
Vətən uğrunda kimisi şəhid oldu, kimisi 

qazi. Həmin döyüşlərdə iştirak edənlər 
arasında Əbdül Məmmədov da vardı. 
Naxçıvan torpaqlarının müdafiəsi üçün 
ilk özünümüdafiə batalyonları yara-
danlardan biri olan Əbdül Məmmədov 
1992-ci ilin mayında komandiri olduğu 
taborla düşmən hücumunun qarşısını 
alarkən ağır güllə yarası alır və hər iki 
ayağı iflic olur. 

Torpaq uğrunda şəhid və yaralıların 
olması gəncləri qorxutmurdu, əksinə 
düşmənə nifrətlə silahlanan gənclərin 
əksəriyyəti həmin dövrdə sənədlərini 
hərbi məktəblərə verdilər. Peşəkar bir 
zabit kimi Vətən torpaqlarının keşiyində 
durmaq naminə, atalarının, qardaşları-
nın, yaxınlarının qisasını almaq naminə. 
Atasını əlil arabasına məhkum olunmuş 
görən Rasimin də qarşısını artıq heç bir 
qüvvə ala bilməzdi. Qarşısına qoyduğu 
məqsədi onun yolunu Cəhridən Bakıya 
salır.

Anası Bəsti xanımın dediklərindən: 
“Rasim 9-cu sinifdə oxuyanda 
məktəbdə eşitmişdi ki, Sədərəkdə döyüş 
gedir. Gəldi ki maşın olsa, gedib atama 
kömək edərəm. Atası vuruldu, yenə də 
qorxmadı bu hadisədən. Hərbini seçdi. 
Mən atamın yolunu gedəcəm dedi. Atası 
da dəstəklədi, dedi kişi işidi, gedin 
torpağınızı qoruyun. Düşmən əlindədi 
torpağımız, qaytarmaq lazımdı”.

 Beləcə Rasim atasının da xeyir-du-
ası ilə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər 
Məktəbinə daxil olur. O, hər şeydən 
əvvəl, təhsil almaq, hərbi biliklərə 
yiyələnməyi qarşısına məqsəd qoymuş-
du. Yaxşı döyüşçü olmaq üçün yalnız 
fiziki güc yetmirdi, həm də biliklə silah-
lanmaq lazım idi. Orta məktəbdə aldığı 
təlim-tərbiyə və biliyi ali məktəbdə də 
özünü büruzə verirdi. Nümunəvi bir 
kursant kimi müəllimlərinin və tələbə 
yoldaşlarının rəğbətini qazanmışdı. 
Əynində kursant formasını qürurla 
daşıyırdı, çünki artıq məqsədinin 
astanasında idi. Kursant yoldaşları kimi 
o da yaxşı anlayırdı ki, Vətən torpaq-
larının qorunması ən müqəddəs vəzifə 
kimi qarşıda durur. 2000-ci ildə ali hərbi 
məktəbi bitirib leytenant kimi ordu 
sıralarına daxil olduqda məqsəd də bəlli 

idi, vəzifə də. İlk gündən vəzifəsinin 
icrasına şərəf və ləyaqətlə başlayan Ra-
sim Məmmədov öz zabit yoldaşları və 
əsgərləri arasında da nüfuz qazanır. Öm-
rünün son günlərinə qədər ön cəbhədə 
xidmət edən Rasim Məmmədov mayor 
rütbəsinədək yüksəlir. 

Həyat yoldaşı Samirə xanım 
Rasimlə bağlı xatirələrini bizimlə bö-
lüşür: “Rasim evdə həmişə internetdən 
vətənpərvər mahnılar yüklədirdi. Hərbi 
hissəyə gedəndə həmin mahnıları 
əsgərlərinə dinlədirdi. Bütün hər yerə 
səs yayılırdı. Deyirdi qoy düşmən eşidib 
bağrı çatlasın. Rasimin telefonunda 
“Çırpınırdı Qara dəniz” mahnısı vardı. 
Çox sevərdi bu mahnını. Rasim başqa 
məsləkdə ola bilməzdi, təsəvvür edə 
bilmərəm. Ancaq hərbçi”. 

Masada Rasimin şəkilləri var. 
Samirə xanım bizimlə söhbət etsə də, 
gözü şəkillərdədi. Hər biri müxtəlif 
illərin, yaşanan günlərin xoş xatirəsi. 
Şəkillərə baxdıqca çöhrəsinə gah 
təbəssüm qonur, gah qürur, gah da iki il 
öncə aldığı xəbərin kədəri. 

“Biz axırıncı dəfə Horadizdə olan-
da döyüşlər başlamışdı. Qonşulardan 
eşitdim. Narahat olmayaq deyə Rasim 
mənə təhlükə olduğunu deməmişdi. 
Nəsə narahatçılıq olduğunu soruşduqda 
da, “qorxma”– deyib təskinlik verdi. 
Aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə atış-
malar başladı və biz gecəni səhərə kimi 
zirzəmidə qaldıq. Sonuncu danışığımız-
da hər şey yaxşıdı, düşmənin anasını 
ağlatdıq dedi. Aprelin 4-də Rasimə 
zəng vuranda artıq telefona kimsə 
cavab vermədi. Bununla da bizim həyat 
hekayəmiz bitdi. Bu gün biz burada 
yaşayırıqsa, belə Vətən oğullarının 
sayəsindədir. Mən çox qürur duyuram 
ki, Rasimin həyat yoldaşıyam”.

Aprel zəfəri
20 ildən artıqdır ki, erməni 

qəsbkarları torpaqlarımıza hücum 
edib. 1990-cı illərdə ölkə daxilində 
yaşanan böhrandan, nizami ordunun 
olmamasından istifadə edən ermənilər 
torpaqlarımızın 20 faizini işğala məruz 

qoydular. Atəşkəsi pozmaqda davam 
edən ermənilər 2016-cı ilin aprel ayının 
1-dən 2-nə keçən gecə bütün cəbhəboyu 
mövqelərimizi müxtəlif silahlardan 
intensiv atəşə tutdular. Eyni zamanda, 
qoşunların təmas xəttinə yaxın bir sıra 
yaşayış məntəqələri də düşmən atəşinə 
məruz qaldı.

“Böyük Ermənistan” yaratmaq 
xülyasından əl çəkməyən düşmən bu 
dəfə böyük məğlubiyyətə düçar oldu. 
Düşmən məğlub olacağını gözləmirdi. 
Əks halda 320-dən artıq canlı qüvvəsini 
itirməzdi. 4 günlük döyüşdə 500-dən 
artıq erməni hərbi qulluqçusu yaralan-
dı. Qarşı tərəfin 30-dək tankı və digər 
zirehli texnikası, 25-dən artıq artilleriya 
qurğusu sıradan çıxarıldı, Madagiz yaşa-
yış məntəqəsində yerləşən qərargahı və 
əsas hərbi hissələri məhv edildi. Ağdərə-
Madagiz, Cəbrayıl istiqamətindəki 
yolların nəzarətdə saxlanılması imkanı 
əldə edildi. Ordumuz tərəfindən 2000 
hektardan artıq ərazi azad edildi və daha 
çox ərazi əməliyyat baxımından nəzarət 
altına keçdi. Lələtəpəyə üçrəngli bayra-
ğımız sancıldı. 

Ordumuzun igid zabit və əsgərləri 
Aprel döyüşlərini tarixə şanlı qələbəmiz 
kimi yazdırdı. Böyük qələbə idi. Bu 
qələbə düşmən ordusunu sarsıtdı. 
Ermənistan ordusunun gücü ilə bağlı 
yaranan mifləri darmadağın etdi.

Son nəfəsədək
Dörd günlük döyüşlərdə Vətən 

uğrunda şəhid olanlardan biri də 
mayor Rasim Məmmədov olur. Rasim 
məqsədinə yetmişdi. Hələ məktəb yaşla-
rından qəlbində, ruhunda gəzdirdiyi 
müqəddəs bayrağı, müqəddəs torpaqlara 
sancmış və həm də atasının qisasını 
almışdı. Lələtəpə yüksəkliyində şəhidlik 
zirvəsinə ucalmışdı, düşmən tapdağın-
dan azad etdiyi torpağı qucaqlayaraq. 
O zirvəyə yüksələndə də son gördüyü 
23 illik həsrətdən sonra Lələtəpəyə 
sancılan azadlıq rəmzi – bayrağımız 
olmuşdu. Nə böyük xoşbəxtlik! 

 Naxçıvan camaatı şəhidini 
qarşılamaq üçün hava limanına 
axışmışdı. Vətən fədaisini elə adına 
layiq qəhrəman kimi də qarşıladılar. 
Əbədiyyətə qovuşmuş qəhrəman son 
mənzilə yola salındı.

 Bəsti ana o günləri belə xatır-
layır: “İnsan dənizinin ucu-bucağı 
görünmürdü. Cəhriylə Naxçıvan ara-
sındakı yollarda maşınlar düzülmüşdü. 
İndi də kəndimizin camaatı mənə deyir 
ki, hələ də qulağımızdan o səs getmir. 
“Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz” şü-
arını oxuya-oxuya Rasimi son mənzilə 
yola saldılar. Rasim Cəhridən Bakıya 
Əbdülün oğlu kimi getmişdi, Bakıdan 
Cəhriyə qayıdanda isə Azərbaycanın 
qəhrəman oğlu kimi qayıtdı. Mən 
oğlumla fəxr edirəm. O, dördgünlük 
müharibədə itirmədi, canını fəda etdi, 
amma son damla qanınadək Vətənini 
qorudu, torpağını aldı. 23 ildir Cocuq 
Mərcanlıda əkin əkilmirdi, həyat yox 
idi, insanlar elindən-obasından didərgin 
düşmüşdülər. Lakin bu gün Cocuq 
Mərcanlının büsatı bizim də qəlbimizi 
fərəhləndirir”. 

Necə deyərlər, ot kökü üstə bitər. 
Babası Cəlal Məmmədov Böyük Vətən 
müharibəsinin iştirakçısı olmuş, orden 
və medallarla qayıtmışdı. Atası Əbdül 
Məmmədov üçün isə oğul düşmən 
çəpəri idi. Əbdül Məmmədovun 
Vətən qarşısındakı xidmətləri yalnız 
Sədərəkdəki döyüşlərdə iştirakı ilə 
bitmirdi, o həm də özü kimi Vətən aşiqi 
yetişdirmişdi. Özündən sonra güclü və 
peşəkar zabit vermişdi Vətənə. Ona Ra-
simin şəhid kimi geri dönməsi ilə bağlı 
sual verirlər. Əbdül kişi verilən sualı 
özünəməxsus tərzdə belə cavablandırır: 
“Lazım gəlsə, 3 oğlumu da Vətən tor-
paqlarının müdafiəsinə göndərərəm”.

24 il və 24 gün
 Düz 24 il müharibənin acısını 

daşıdı əlil arabasında, oğlunun ölümünə 
isə yalnız 24 gün dözə bildi. Əbdül 

Məmmədov ruhən güclü insan idi, əgər 
fiziki sağlamlığı imkan versəydi, 24 
gün nədir, daha 24 il də dayanardı əldə 
silah Vətən torpaqlarının keşiyində, 
düşmənin ayağı işğal olunmuş tor-
paqlardan kəsilənəcən. Lakin ayaq-
ları sözünə baxmırdı. Yarımçıq qalan 
arzularının ümidgahı olan oğlu uğrunda 
qanını tökdüyü üçrəngli bayrağa 
bükülərək geri dönmüşdü. Alnıaçıq, 
üzüağ, mərdcəsinə, qəhrəmancasına. 
Adını Vətən tarixinə əbədiyyən 
həkk etdirmişdi: Rasim Əbdül oğlu 
Məmmədov. Əbdülün ürəyi köksünə 
sığışmırdı, qəhrəmanı ilə fəxr edirdi. 
Eloğlu ilə son vida mərasiminə gələn 
qonaqlarını yola salandan sonra ata 
qəhrəmanının yanına tələsdi. Onunla bu 
qələbənin sevincini paylaşmaq üçün. 
23 illik həsrətdən sonra azad edilən 
o müqəddəs torpaqların ətrini özü ilə 
gətirən, qələbə ruhunu daşıyan bayrağın 
kölgəsində uyuyan oğlunun məzarı 
yanında ikinci bir məzar qazıldı. Əbdül 
qəhrəmanının yanında dəfn edildi. 

İki ildir ki, müqəddəs bayrağın 
kölgəsində iki Vətən aşiqi uyuyur. Ata 
və oğul – Əbdül Cəlal oğlu Məmmədov 
və Rasim Əbdül oğlu Məmmədov. 

Vətən uğrunda
Xidməti dövründə Rasim 

Məmmədov bir sıra fəxri fərman 
və medallara layiq görülmüşdü. 
Ölümündən sonra isə göstərdiyi 
şücaətə görə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 19 aprel 2016-cı il tarixli 
sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” medalı 
ilə təltif olunur. Həmçinin şəhidin 
ailəsi Naxçıvan şəhərindəki Gənclər 
şəhərciyi yaşayış kompleksində üço-
taqlı mənzillə təmin olunur. 

İlk övladı Aysu 9-cu sinifdə oxuyur. 
Çox ağıllı və təmkinlidir. Dərslərini 
yaxşı çalışır, atasının arzusuna görə ağ 
xalat geyəcəyinə israrlıdır. Yaşadıq-
ları hərbçi həyatı onları da bərkidib. 
Bizimlə söhbətə qoşulur: “Aprelin 3-ü 
anama mesaj yazmışdı ki, oğluma da, 
qızıma da deyin, mənimlə fəxr etsinlər. 
Atamın son sözləri bu olub. Qürur 
hissi keçirirəm ki, belə bir qəhrəmanın, 
belə bir igidin qızıyam. Hamı deyir ki, 
Vətən ana deməkdi, mənsə Vətəni ata 
bildim. Çünki atamdan öyrəndim Vətəni 
necə qorumağı, bayrağı sevməyi. Biz 
özümüz də uşaqlıqdan Vətən sevgisi 
ilə, vətənpərvərlik mahnıları ilə, Vətən 
laylası ilə böyümüşük”. 

Oğlu Asim 5-ci sinif şagirdidir. 
Böyüyəndə atam kimi olacağam – deyir. 
“Onu hərbi formada görəndə həm qürur 
duyurdum, həm də özümü onun yerində 
hiss edirdim. Anam mənə hərbi forma 
tikdirib. Gündə ən azı 15 dəfə geyinib 
çıxarıram (Çöhrəsinə qürur qarışıq 
təbəssüm qonur). Geyinib güzgü qaba-
ğında özümə baxıram. Anama deyirəm 
ki düşmənlərdən gec-tez qisasımızı ala-
cağıq. Atamın da, bütün şəhidlərin də”.

Biz qayıdacağıq
Samirə xanım da Asimin seçimi 

ilə razıdır. Onun atası kimi peşəkar 
hərbçi olacağına inanır: “Rasim bizi 
Horadizdə bayraq meydanına aparardı . 
O, hündürlükdən işğalda olan torpaqları 
göstərib deyirdi ki, biz gec-tez o tor-
paqlara qayıdacağıq. Bizim bayrağımız 
orda dalğalanacaq, düşmən baxıb bağrı 
çatlayacaq”. 

 Ruhiyyə RƏSULOVA,  
Naxçıvan Televiziyasının  

baş redaktoru

Cəhridən Lələtəpəyə 
gedən yol

 � Hidayət Xuduş oğlu Orucov müharibənin qurtarmasından bir az əvvəl Ermənistan SSR-in gözəl 
və məğrur adı olan Maralzəmi  kəndində doğulmuşdur. Doğma kəndinin məktəbinə rəhbərlik etmiş, “Sovet 
Ermənistanı” qəzetinin ədəbi əməkdaşı, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru, Bakıda “Gənclik” 
nəşriyyatının baş redaktoru olmuşdur. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə milli siyasət və dini 
qurumlarla münasibətlər sistemini kurasiya etmişdir. 
    Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimidir. 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
işğalçı və soyqırımı siyasətinə etiraz olaraq 1978-ci ildə layiq görüldüyü “Ermənistan SSR-in Əməkdar 
mədəniyyət işçisi” fəxri adından rəsmən imtina etmişdir. 
    “Şöhrət” ordeni, “Şərəf” ordeni (Gürcüstan), Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu, Rus 
Pravoslav kilsəsinin “Şöhrət və şərəf” ordeni (Bakı və Xəzəryanı Yeparxiyasına dəstəyinə görə), “Əmək igidliyinə 
görə” medalı (SSRİ), Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı, Dağıstan Respublikasının 
Fəxri Fərmanı, “Çingiz Aytmatov adına Beynəlxalq İssık-Kul Forumu” Beynəlxalq İctimai Birliyinin Fəxri 
Fərmanı ilə təltif edilmişdir. Paydulla İskeyev adına Beynəlxalq Ədəbiyyat Mükafatı (Çuvaşstan) laureatı və 
Aytmatov İctimai Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir.


