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Polad kimi qəhrəman...
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün davam 

etdiyi təxminən 30 il ərzində Azərbaycan Ordusunun 
sıralarında canlarını Vətənin azadlığı uğrunda fəda 

etməyə hazır olan minlərlə oğul yetişdi. Onlar Qarabağ 
uğrunda döyüşlərin başlandığı ilk günlərdən cəbhənin 
ön sıralarında oldular, sinələrini düşmən silahlarının 
qarşısında canlı sipərə çevirdilər. Belə mərd və vətənpərvər 
oğullarımızdan biri də general Polad Həşimov oldu. 

Bu gün Polad Həşimovun adını 
Azərbaycanda tanımayan yoxdur. 
Bu şərəfi mərhum general özünün 
qəhrəmanlığı ilə qazana bilmişdi. 
O, daim ön cəbhədə, ən təhlükəli 
mövqelərdə olur, düşmənə sərrast 
zərbələrlə cavab verirdi.  

Təqdimat
Polad Həşimov 1975-ci ilin yanva-

rın 2-də Qəbələ rayonunun Vəndam 
kəndində anadan olmuş, sonradan 
ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt şəhərinə 
köçmüşdü. Orta təhsilini Sumqayıt 
şəhərində əvvəlcə 28 saylı, son-
ra 34 saylı məktəbdə almış, daha 
sonra Heydər Əliyev adına Ali Hərbi 
Məktəbi bitirərək peşəkar hərbçi kimi 
milli ordumuzun sıralarına qoşulmuş-
du. 

Polad Həşimov 2003-cü ildə mayor 
rütbəsində Prezident Heydər Əliyevin 
sərəncamı ilə “Hərbi xidmətlərə görə” 
medalı, 6 il sonra, 2009-cu ildə isə 
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı 
ilə “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif 
olunmuşdu. 2014-cü il iyunun 25-də III 
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni 
ilə təltif edilən Polad Həşimov, 2016-
cı ilin Aprel döyüşlərində göstərdiyi 
şücaətə görə 2-ci dərəcəli “Vətənə 
xidmətə görə” ordeni ilə mükafatlandı-
rılmışdı.

Təsadüfi deyildi ki, təcrübəli 
hərbçi Polad Həşimov 2016-cı ilin 
2-4 aprelində cəbhə boyu baş vermiş 
döyüşlər zamanı Talış kəndi uğrunda 
gedən döyüşləri aparan 1-ci Ordu Kor-
pusunun qərargah rəisi olmuş, döyüş 
vaxtı yaralanmışdı. Nəhayət, 2019-
cu il iyunun 25-də, cəmi 44 yaşında 
Polad Həşimova general-mayor ali 
hərbi rütbəsi verilmişdi. O, daha son-
ra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
3-cü Ordu Korpusunun qərargah rəisi 
vəzifəsinə təyin olunmuşdu.

Məşhur Tovuz döyüşləri 
Generalın qəhrəmanlıqla şəhid ol-

masından Azərbaycan xalqı 2020-ci il 
iyulun 14-də Tovuz istiqamətində baş 
verən şiddətli döyüşlər zamanı xəbər 
tutdu. Hazırda Tovuz döyüşləri kimi 
xatırlanan həmin hadisə Azərbaycanın 
son illər hərb tarixində mühüm 

əhəmiyyətə malik əməliyyat kimi qal-
maqdadır. Çünki məkrli düşmən Tovuz 
istiqamətində Azərbaycana böyük bir 
yara vurmaq, ölkəmizin ərazisindən 
keçən neft-qaz kəmərlərini part-
latmaq, bununla da Azərbaycanın 
beynəlxalq öhdəliklərə sadiq ölkə imi-
cini ləkələmək istəyirdi. 

Döyüş 2020-ci il iyulun 12-də gü-
norta saatlarında başlandı. Ermənistan 
Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət 
sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin mövqelərini 
artilleriya qurğularından atəşə tut-
du. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
bölmələri, təbii ki, cavab tədbirləri 
gördü. Nəticədə Ermənistan Ordusu-
nun hücum cəhdinin qarşısı alındı və 
təcavüzkar ordu geri oturduldu. Həmin 
döyüşlərdə general Polad Həşimovun 
böyük hərbçi məharəti üzə çıxdı. Onun 
rəhbərlik etdiyi hərbi hissə yaxşı plan-
laşdırılmış erməni hücumunun qarşı-
sını böyük mərdlik və qəhrəmanlıqla 
ala bildi. 

İyunun 12-dən 13-nə keçən gecə 
də gərgin döyüşlər getdi. 3-cü Ordu 
Korpusunun Qərargah rəisi Polad 
Həşimovun da qatıldığı hərbi toqquş-
malarda artilleriya və minaatanların 
tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
bölmələrinin atəşi ilə düşmən Ordu-
sunun dayaq məntəqəsi, artilleriya 
qurğuları və canlı qüvvəsi məhv edil-
di. İyulun 13-də günorta saatların-
da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
bölmələri tərəfindən cəza tədbirləri 
davam etdirildi. Nəticədə Ermənistan 
Silahlı Qüvvələrinin atəş mövqeləri, 
20 nəfərdən çox şəxsi heyət, tabor 
qərargahı və digər hərbi hədəflər 
Azərbaycan Ordusunun dəqiq atəşi ilə 
darmadağın edildi.

İyulun 13-dən 14-nə keçən 
gecə ərzində də şiddətli döyüşlər 
davam etdi. Gecə döyüşləri zama-
nı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 
müxtəlif təyinatlı hərbi nəqliyyat 
vasitəsi, döyüş vasitələri, müdafiənin 
dərinliyində yerləşən ehtiyatlar və can-
lı qüvvə məhv edildi.

Bir general itirdik 
Döyüşlərdə ermələrin istər canlı 

qüvvə, istərsə də hərbi texnika sarı-

dan itkiləri kifayət qədər çox idi. Bu 
uğurlu əməliyyat bütün ölkəyə səs 
saldı. Eyni zamanda, general Po-
lad Həşimovun şöhrəti geniş yayıldı. 
Amma...

Amma... O zaman yayılmış 
məlumatlara görə, xəyanət öz işi-
ni görmüşdü və döyüşlərin birində 
Polad Həşimovun olduğu mövqe 
ermənilər tərəfindən vuruldu. Bunun 
nəticəsində general özü, eləcə də 
həmin mövqedə olan polkovnik İl-
qar Mirzəyev və mayor Anar Nazirov 
qəhrəmancasına həlak oldular. 

Polad Həşimovun həlakı ordu-
muz, eləcə də xalqımız üçün bö-
yük itki oldu. Onun şəhidlik xəbərini 
ictimaiyyətə Müdafiə nazirinin müa-
vini, general-leytenant Kərim Vəliyev 
dərin hüznlə çatdırdı. İyulun 14-də 
general-mayor Polad Həşimovun nəşi 
əvvəlcə doğulduğu Qəbələ rayonu-
nun Vəndam qəsəbəsinə, sonra isə 
yaşadığı Sumqayıt şəhərinə gətirildi. 
General iyulun 15-də II Fəxri Xiya-
banda, polkovnik İlqar Mirzəyevlə ya-
naşı dəfn olundu.

Dəyərli xidmətə  
dəyərli qiymət

Prezident İlham Əliyev şəxsən 
generalın həlak olması xəbərindən 
sarsılmışdı. Dövlət başçısı dərhal 
qəhrəmancasına şəhid olmuş gene-
ralın anası Səmayə Həşimova ilə te-
lefonla danışdı və ailə üzvlərinə dərin 
hüznlə başsağlığı verdi. 2020-ci il de-
kabrın 9-da Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə Polad Həşimova 
Azərbaycan Respublikasının Milli 
Qəhrəmanı adı verildi.

2020-ci ildə Qəbələ şəhərində 
Şəhidlər xiyabanının yerləşdiyi 
küçəyə Polad Həşimovun adı veril-
di. Sumqayıtda da Polad Həşimov 
küçəsi var. Generalın adı Türkiyədə 
də əbədiləşdirildi. Osmanqazi rayonu-
nun Dəmirtaş bölgəsində salınan yeni 
parka da Polad Həşimovun adı verildi.

Qəhrəman generalın adı bu gün 
xalqımızın dilində əzbərdir. İnanırıq 
ki, onun qəhrəmanlığı gələcək nəsillər 
tərəfindən də iftixarla anılacaq. 

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

(Elegiya)
Ey Şəhid qardaşlarım! Ucadan uca 

qəhrəmanlarım!
Bir an belə düşünmədən, göz qırpmadan 

“Vətən sağ olsun” deyib, döyüşə atılan nər 
oğullarım! Vətənə dağ çəkənin canına dağ 
çəkdiniz! Arzuları, xəyalları qurban ve-
rib, canınızla can verdiniz Vətənə! Sizi kim 
unudar ki?! Sizi kim sevməz ki?! Sizi kim 
əzizləməz ki?!

Yolunuzu uğurlayan ağzı dualı anaların, 
səadətdən doymayan, usanmayan gəlinlərin, 
görüşləri yarımçıq qalmış nişanlı qızların 
əbədi şirin röyasına çevrilmiş Vətən aşiqləri! 
Şəkillərinizə baxıb ürəkləri dağlanan, saç-
ları bir gecədə ağaran ataların əyilməyən, 
məğrur dağları! Sizi heç unutmadım ki! Heç 
unuda bilərdimmi?!

Neçə vaxtdı yanınızda xəciləm. 
Şəkillərinizə baxıb içim qançır ola-ola qalı-
ram. Sizin ucaldığınız zirvəyə yüksələ biləcək 
söz tapmıram yazmağa. Elə içimə çəkilib 
özümün söz acizliyimə acımağa gücüm ça-
tır. Heç olmaya bu işdə azacıq da olsa, sizə 
oxşamaq istəyirəm. Sözü ucaltmaq, sizin 
qalxdığınız zirvəyə ucaltmaq istəyirəm. Sizin 
yolunuzda sözün şəhidi olmaq istəyirəm. Bu 
dürr dəryasından adınıza, şücaətinizə dəyər 
verə biləcək inci tapmaq, sizin Vətəni can-
dan uca tutan eşqinizi mədh etmək istəyirəm.

İgidliyinizin bənzərsiz rəngini, qü-
rur verən hisslərini, döyüşlərinizin istisini 
tərənnüm etmək istəyirəm. Cürətinizdən, 
cəsarətinizdən gələcəyimizə nəfəs, səs 
göndərmək istəyirəm. İstəyirəm nəsillərin 
yaddaşına, qanına hopsun ruhunuzun Vətən 
sevgisi, Vətən üçün döyüşüb, şərəflə ölmək 
eşqi! 

Yox, yox, sizi ağlamıram, sizə yas saxla-
mıram. Siz əbədiyyətə yüksələn mələksiniz! 
Şücaətiniz sayəsində Tanrının sevgisini 
qazanmış müqəddəs ruhunuzla cənnətin 
əbədi sakinlərisiniz. Adınız nəsillərin ehti-
ramla baş əyəcəyi, üzündən öpəcəyi tari-
ximizin əbədi xatirə daşına həkk olunmuş 
səcdəgahdır. Yeddi dönəminiz fəxrlə, qürur-
la anacaq və yaşadacaq sizi, mənim şəhid 
qəhrəmanlarım. Şəhadətinizin cəsurluq 
dastanını yazmaq borcundan, qalaq-qalaq 
kitablar yazsaq, qəhrəmanlıq uvertüranıza 
çevriləcək musiqilər bəstələsək belə, yenə az 
olar, aciz qalar nəslimiz, nəsillərimiz.

Mənim Vətən sevdalılarım!
Qanınız düşən yerdə sərv qamətli xan 

çinarlar boy verəcək. Düşmən caynağından 
azad etdiyiniz, qanınızla suladığınız tor-

paq sizin yolunuzu gedəcək minlərlə igid və 
nər oğullar yetirəcək. Qisasınız alınlarına, 
qəhrəmanlıqlarınız yaddaşlarına yazılacaq 
ki, torpaqlarına qarı düşmən bir də ayaq 
basmasın. Bu Vətəndə baş qoyduğunuz daş 
da od püskürəcək düşmənə.

Mənim şəhid oğullarım! Canı ilə Vətənə 
can verən igidlərim!

Tumurcuqlanan arzularını Vətən üçün 
şəhid verən aslan ürəkli əsgərlərim! Siz 
üçrəngli bayrağımızı Şuşaya taxmaq üçün 
canınızı fəda etdiniz. Fəda etdiniz ki, xalqın 
tapdanmış, alçaldılmış ləyaqətini ayağa qal-
dırıb, mənliyimizi xəcalətdən qurtarasınız. 
Ruhları sərgərdan düşmüş dədə-babaların 
məzarlarına azadlıq suyu səpib, təşnələrini 
söndürəsiniz. İndi onlar sizin şəhid ruhları-
nızı alqışlayır, igidlərim!

Vətənə can verib ruhu əbədiyyətə qədər 
yaşayacaq şəhidlərim!

Ruhunuzla silahdaşlarınızın ön sıra-
larında gedib Qalibiyyət döyüşündə zəfər 
bayrağına çevrildiniz. Şəhid düşdüyünüz 
ana torpaqda ruhunuz üçrəngli bayrağa 
dönüb mərd oğulların qibləgahına, alınmaz 
qalasına çevrildi. Ölümünüzlə də düşmənin 
canına qorxu saldınız. Cəsurluğunuz, 
qəhrəmanlığınız düzü, dünyada kimlərisə 
heyran qoydu, kimlərinsə gözünün odunu 
aldı.  Şəhidliyinizlə də “can Azərbaycana 
kimsə bir də göz dikməsin” deyib azğın 
düşmənlərə əbədi mesaj verdiniz.

Sizi  heç cür unuda bilmirəm! Unu-
da bilmərəm! Unuda bilmirik, unuda 
bilməyəcəyik…

İlqar RÜSTƏMOV,
“Xalq qəzeti” 

Sizi kim unudar, şəhidlər?!

Düşmənin “dərsini verən” 
şəhid müəllimə ehtiramla 

Əsl müəllim üçün hər yan sinif otağıdır. O, öyrətmək istədiyini  hansı 
şəraitdə olsa, öyrədəcək. Dərs keçmək müəllimin vəzifəsidir. Bir də var “dərs 
vermək”, əlbəttə, bu ifadənin hansı anlamda işləndiyini gözəlim Azərbaycan 
dilinə az-çox bələd olan hər kəs bilir. Məsələn, filankəs filankəsin dərsini 
yaman verdi. Yəni ki ona, necə deyərlər, həyatı başa saldı. Bu mənada 44 
günlük vətən müharibəsində sinif otağını səngərə dəyişərək düşmənin layiqli 
dərsini verən müəllimlərimiz də oldu. Onlar  heç gözlərini də qırpmadan 
Vətən uğrunda canlarını fəda edərək adlarını şanlı hərb tariximizin qızıl 
səhifələrinə qanları ilə yazmağı bacardılar. 

Elxan Rzayev də bu sırada layiq olduğu 
şərəfli yeri tutan şəhid müəllimlərimizdən bi-
ridir (onlar barəsində heç zaman keçmiş za-
manda danışmaq mümkün deyil).

O, 1994-cü il avqustun 15-də Sabirabad 
rayonunun Qəzli kəndində anadan olub. 

2020-ci il sentyabrın 27-də torpaq-
larımızın Ermənistan işğalından azad 
edilməsi üçün, düşmənə cavab olaraq 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin başlatdığı 

hərbi əməliyyatlara qoşulub. Tezliklə Vətən 
müharibəsinə çevrilən hərbi əməliyyatların 
fəal iştirakçılarından olan Elxan Rzayev  
Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının azadlığı 
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 

 Noyabr ayının 1-i qorxubilməz müəllimin 
və əsgərin  son döyüşü oldu. Həmin gün  
Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid olan Elxan 
Rzayevin ömür kitabının heç vaxt tamam-
lanmayan və heç vaxt köhnəlməyən son 
səhifəsi yazıldı.

O, öz qəhrəmanlığı ilə dostu qürurlandır-
dı, düşmənə isə ən böyük dərsini keçdi.

 O, öz ölümsüzlüyü ilə şərəfsiz düşmənə 
bir daha sübut etdi ki, vətən yoxdursa, can 
da yoxdur.

O, öz cəsarəti ilə sübut etdi ki, Azərbaycan 
xalqının heysiyyəti ilə oynamaq odla oyna-
maqdan qat-qat ağırdır. 

 O, öz imanı ilə sübut etdi ki, nə qədər ki, 
şəhidliyə təşnə olan oğullar var, bu millətin 
kürəyi heç zaman yerə gəlməyəcək.

 Onun şücaəti, qəhrəmanlığı, sözsüz ki, 
yerdə qalmadı. Ərazi bütövlüyümüzün təmin 
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına 
qatılaraq hərbi hissə qarşısında qoyulmuş 
tapşırıqları şərəflə yerinə yetirdiyinə görə 
Elxan Rzayev Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin  sərəncamları ilə "Vətən uğrunda", 
"Cəbrayılın azad olunmasına görə", "Qubad-
lının azad olunmasına görə" medalları ilə 
təltif edildi.  

 Sizlər bizim başımızı ucaltdınız, başınız 
həmişə uca olsun, əziz şəhidlər!

Səməd HÜSEYNOĞLU,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

35 saniyəlik son söhbət...

Şəhid kapitan Elvin Kazımovla 
bağlı rəsmi sənədlərdə deyilir: 1987-
ci il dekabrın 3-də Bakı şəhərində 
anadan olub. 2003–2006-cı illərdə 
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi 
Liseydə, sonra Heydər Əliyev adı-
na Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində 
(AAHM) kəşfiyyatçı ixtisası üzrə təhsil 
alıb. 2011-ci ildə Silahlı qüvvələrin 
Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit ixti-
sas kursunu bitirib. 

Mexanikləşdirilmiş taborun 
qərargah rəisinin kəşfiyyat üzrə 
köməkçisi – kəşfiyyat taqımının, mo-
tatıcı taqımın, həmçinin dağ–atıcı bö-
lüyünün komandiri, AHM-nin kursant 
taqım komandiri – müəllim köməkçisi, 
cəbhə bölgəsindəki hərbi hissənin mo-
toatıcı bölük komandiri vəzifələrində 
xidmət edib. Tərtər rayonunun Ta-
lış kəndinin azadlığı uğrunda gedən 
döyüşlərdə oktyabrın 6-da şəhid olub. 
II Fəxri Xiyabanda dəfn edilib.

Xidmət müddətində “Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi”, 
“Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” 
yubiley medallarına layiq görülmüş 
Elvin Kazımov Vətən müharibəsində 
vəzifə borcunu şərəflə yerinə 
yetirdiyinə görə, dövlət başçısının 
sərəncamlarına əsasən ölümündən 
sonra “Vətən uğrunda”, “Laçının 
azad olunmasına görə”, “Suqovuşa-
nın azad olunmasına görə” medalları 

ilə də təltif olunub.
Elvinin ailəsi Zığda Polad Həşimov 

küçəsi, 29 ünvanında yaşayır. 
Şəhidimizin xatirə işığına yığışmışıq. 
Atası Ədalət Kazımov oğlu haqqında 
toxdaq danışsa da, qəhərləndiyini hiss 
etdirməmək üçün sözlərinə ara verir: 
“Elvin ailədə çox deyib-gülən, danışan 
olub. İşində də o xasiyyətini saxlayıb. 
Uşaqlar danışırlar ki, tabeliyindəki 
əsgərlərin içində əsgər–zabit söhbəti 
olmayıb. Onlarla dost, qardaş kimi 
davranıb.” 

Anası Fədayə xanım oğlu haqqın-
da “sirdaşım idi”– deyir, “məktəbdə də 
yaxşı oxuyurdu, dostları da çox idi. 
Bir az dəcəlliyi, çılğınlığı vardı. Hərbi 
məktəbin kursantlarını görəndə se-
vinirdi ki, mən də hərbçi olacağam. 
O vaxt fikir vermirdim. Bir də eşitdim 
ki, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi 
liseyə hazırlaşıb, imtahan verir. Sonra 
Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi 
də  bitirdi və 2010-cu ildə təyinatla 
Ağcabədiyə göndərildi. Elvin bir çox 
rayonda xidmət edib, biz də arada 
3–5 günlük qonaq getmişik. Hər il ad 
günümdə məzuniyyət götürüb gələrdi 
evə – məni təbrik etməyə. Bir il özü-
müz Ağcabədiyə getdik. Dedi, ana, 
nə yaxşı gəldin. Məzuniyyət götürə 
bilmədim, gəlim. Ondan sonra gül alıb 
gedirəm məzarına ki, dur, məni təbrik 
elə”. 

   Bir üzü qız, bir üzü gəlin Gülərin 
– Elvinin həyat yoldaşının üzünə baxa 
bilmirəm. Könül həmdəmi, ömür-gün 
yoldaşıyla əbədi ayrılıqdan sonra si-
masına çökən kədər hələ çəkilməyib. 

Qırıq-qırıq xatirələri dilə gətirir: “Üç il 
nişanlı qalmışdıq”– deyir, “2016-cı ildə 
toyumuz oldu. Əvvəl kəşfiyyatçı idi, işi 
çətin, məsuliyyətli. Yəni hərbçi həyatı 
nə qədər çətindirsə, hərbçinin həyat 
yoldaşı olmaq da bir o qədər səbir 
istəyir... Oğlumuz Rəvan hələ dil aç-
mamışdı. Elvin deyirdi ki, Rəvandan 
ata kəlməsi eşitsəm, dünya mənim 
olar. Nə möcüzə ki, son gün evə 
gələndə Rəvan “ata” deyib üstünə 
qaçdı. Hər gün eyni vaxtda zəng edir-
di. Oktyabrın 3-ü, saat 13:39-da zəng 
etdi, 35 saniyə danışdıq. Hal-əhval 
tutdu. Kursantlarla təlimdəyəm dedi. 
Nə biləydim ki, bu son danışığımızdı, 
o səsi bir də eşitməyəcəyəm...”

Elvinin hərbçi qardaşı Elçin Ka-
zımov deyir ki,  arzuladığı kimi, ilk 
xidmətinə cəbhə bölgəsində baş-
ladı – Ağcabədidə. Yolu Beyləqan, 
Daşkəsən, Füzulidən keçdi... Sonra 
Bakı Ali Hərbi Məktəbinə qulluğa qa-
yıtdı. Zabit yoldaşı Ruslan Vəlizadə 
taqım komandirindən fəxrlə söz açır, 
“onun verdiyi tövsiyələr, tapşırıqlar 
həmişə köməyimizə çatır. Zabit kimi 
şəxsi heyətimizi onun tövsiyələrinə 
əsasən tərbiyə edirik” – deyir.  Dö-
yüş yoldaşı Famil Mirəliyev bölük ko-
mandirinin şəhid olduğu anı xatırlayır: 
“Kapitan Kazımov deyirdi ki, “Vətən 
üçün bir canımız heç nədir, Bizim 
min canımız olsa yenə fədadır”. Okt-
yabrın 6-da postu təhvil verib, başqa 
döyüş əməliyyatını icra etmək üçün 
getdiyimizdə, bölük öncə aşağı endi. 
İriçaplı silahları maşına yükləyəndə, 
xəbər aldıq ki, yuxarıdakılar  pusquya 

düşüblər. Komandir də həmin pusqu-
da atışmada şəhid olub”...

Dili-dodağı quruyan ata fikirlərini 
zorla ifadə edir: “Pandemiya vaxtı idi. 
Bir də eşitdik ki, Elvin belə... atayam... 
Amma qürur  duyuram ki, oğlumun 
ölümü Vətən yolunda olub. Digər yan-
dan, nə bilim? Uşaq qaldı, ailə qaldı... 
Nə deyim? Ölümünü heç cür qəbul 
edəmmirəm. İşdən gəlirdi, uşağı par-
ka gəzməyə aparırdı. Sevinirdik, se-
vincimiz yarıda qaldı. Hamının şəhid 
balasına yanıram. Tək mənimki deyil 
ki, amma içimdə başqa yanğıdı... 

Ana gözündən axan seli saxlaya 
bilmir. Dərdi deyiləsi deyil ki... Həmin 
gün evə zəng gəlib ki, bura həyət evi-
dir, yoxsa bina? Deyib ki, həyət evi. 
Evdə kimlərin yaşadığını soruşub-
lar. Cavablayıb. Ürəyi sıxıldığından 
küçəyə çıxıb. Gördüyü mənzərədən 
təəccüblənib. İcra hakimiyyətindən, 
qonşulardan adamlar küçədə topla-
nıb. Fədayə xanım onlara yaxınlaşan 
kimi söhbətlərini kəsib aralanıblar. 
Kimsə deyib ki, binanın arxasına şəhid 
gətirirlər. Deyib, ay Allah, görəsən han-
sı yazığın balasıdır? Girib içəri, özünü 
saxlayammayıb. Tanımadığı şəhidi 
bəs deyincə ağlayıb. İstəyib getsin 
akademiyaya xəbərə ki, binadan şəhid 
olan var. Nə biləydi ki, bayrağa bükü-
lüb gətirilən balası Elvindi. Deyir, “elə 
o anda ağlım başımdan çıxdı. Biz onu 
beş addımlığımızda, hərbi akademi-
yada bilirdik, sən demə, o Vətənə can 
verməyə gedibmiş. Verdi, gəldi... Okt-
yabrın 3-də danışmışıq son dəfə. Bizə 
demişdi ki, 9 nəfər kursantım var, təlim 
keçəcəm. Evə gələ bilməyəcəm. Çün-
ki pandemiya vaxtı idi, qadağalar var-
dı. İş yerində də tapşırıbmış ki, soruş-
salar, deyin, buradadır. Elvinin şəhid 
olduğunu nəşinin evə gətirilməsindən 
15 dəqiqə əvvəl bildik. Deyin, dözüləsi 
dərddirmi?” 

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

...Hər dəfə şəhid ailələrinin qapılarını döyəndə kiminsə 
yarasının közünü qoparacağımdan ehtiyat edir, “heç nə 
soruşmayacağam, yalnız dinləyəcəyəm” – deyirəm. Dərdli 
adama soyuqqanlı qulaq asmağın özü ürək istəyir. O ki ola, 
oğul itirən ana-atanın sızıltılı xatirələrini eşidəsən...
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