
Vətən sizə oğul dedi

“Xoş söz, diqqət, qayğı bu iki ildə 
yaralarımızın məlhəmi olub...”

“Xalq qəzeti” “Necəsən, Qazi?” mövzusunda ikinci “Dəyirmi masa”nı Qazaxda keçirib
Birinin gözü görmür. Digəri görüşə əlil arabasında gəlib, döyüş 

yoldaşları onu qucaqlarına alıb pilləkənlərlə düşürdürlər. Başqa 
birisinin üz-gözü yanıb, hələ də sarğıları açılmayıb... Ayaqlarını güc-
bəla ilə sürüyənlər də var, çəliklə, qoltuq ağacları ilə gəzənlər də...
Amma onların hamısının bir adı var: Qazi! Onlar bu adın işığında 
necə də gözəl, məğrur, dəyanətli, sağlam, cüssəli görünürlər! İnanın 
bu belədir. Bu hissləri keçirmək üçün onları danışdırmaq lazımdır, 
gözlərinin içinə baxmaq, “səni başa düşürəm” demək gərəkdir.

Baxıram ki, aralarında yaşca ən 
böyüyü 2020-ci il sentyabrın 27-də 
Cəbrayıl rayonunda gedən döyüşlərdə 
baş, göz və qarın nahiyəsindən ağır ya-
ralanan və sonradan Bakı Şəhər Hərbi 
Hospitalının reanimasiya şöbəsinə 
yerləşdirilən, 3 gün koma vəziyyətində 
qalan mayor rütbəli Xəyyam Əliyevdir. 
Nələr çəkib bir özü bilir, bir də onu bu 
gün həyata qaytaran həkimləri. Artıq 
ikinci qrup əlillik dərəcəsi də təyin olu-
nub. Ailəlidir, 2 övladı var. Rayon icra 
hakimiyyətinin köməkliyi ilə Qazax 
Şəhər Mənzil İstismar İdarəsində işlə 
təmin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi isə ona avtomobil 
verib. Deyir ki, bu iki ildə xoş söz, diqqət, 
qayğı yaralarının məlhəmi olub...

“Dəyirmi masa”da rayon icra 
hakimiyyətinin şöbə müdiri Samir Ço-
banov da iştirak edir. Vətən müharibəsi 
iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin 
təşkili şöbəsinə rəhbərlik edir. Bir gözü 
görmür. Bədənində çoxlu qəlpə yara-
ları var, kontuziya alıb. Müharibədə 
göstərdiyi igidliklərə görə üçüncü 
dərəcəli “Rəşadət” ordeninə layiq gö-
rülüb, medalları da var. Nəinki burada 
iştirak edən qazilərin, Qazax rayonu 
üzrə şəhid olan, yaralanan hər bir dö-
yüşçünün keçdiyi döyüş yolunu əzbər 
bilir, bəzən onların əvəzinə də danışır.

Samir Çobanov, qazi-kapitan, 
rayon icra hakimiyyətinin Vətən 
müharibəsi iştirakçıları və şəhid 
ailələri ilə iş şöbəsinin müdiri: – 
Sevmirəm özüm haqqında danışma-
ğı. Döyüşdə etdiklərimi də sadalayası 
deyiləm. Bircə onu demək istəyirəm 
ki, sabah bizim hər birimizi, bax elə bu 
gördüyünüz vəziyyətdə cəbhəyə apar-
salar, əvvəlkindən də artıq cəsarətlə, 
əzmlə döyüşəcəyik. Bilirsiniz niyə? 
Əvvəla, biz Ali Baş Komandanımız, 
cənab Prezidentimizin rəhbərliyi, onun 
qətiyyəti sayəsində 30 ildən artıq 
düşmən tapdağı altında qalmış doğma 
torpaqlarımızı azad etmişik. İkincisi, 
ötən iki il ərzində gördük ki, dövlətimiz 
şəhid ailələrinin, qazilərin, müharibədə 
iştirak edən hər bir kəsin yanındadır. 
Biz laqeydlik görmədik, qayğı, diqqət, 
nəvaziş, qiymət gördük.

Bu gün Ermənistanla 168 kilometr 
sərhədi olan Qazax rayonu Vətən tor-
paqlarının ərazi bütövlüyü uğrunda 
340 nəfərdən çox şəhid verib. 7 nəfər 
qazaxlı Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
adını alıb. Vətənin dar günündə bu tor-
pağın döyüşə atılan igid, mərd oğulları 
hər zaman olub, bu gün də var, sabah 
da olacaq.Dediyim odur ki, şəhidlərə, 
qazilərə, bu Qələbədə payı olan hər 
kəsə diqqət sonsuzdur. Budur bizi 
ruhlandıran, budur Qələbəyə səfərbər 
edən!

Rayonda şəhidlərimizə, onla-
rın ailə üzvlərinə olan qayğı həmişə 
yüksək səviyyədə olub. Şəhidlərimizin 
uyuduğu qəbiristanlıqların, onların 
xatirəsinə ucaldılmış abidələrin, park-
ların, bulaqların, xiyabanların abadlaş-
dırılması, yenilənməsi, əsaslı şəkildə 
təmir edilməsi bunun əyani sübutudur. 
Şəhərin mərkəzində yerləşən Şəhidlər 
xiyabanı, orada aparılan abadlıq işləri, 
şəhidlərimizin adı və şəkli əks olun-

muş lövhənin vurulması bu istiqamətdə 
görülən işlərin bariz nümunəsidir. 
Bu gün rayonumuza gələn qonaqlar 
kədər, həm də qürur yerimiz olan bu 
müqəddəs məkana baş çəkir, memorial 
önünə tər çiçəklər düzür, igid oğulları-
mızın şəkli əks olunmuş lövhə önündən 
keçərək əziz xatirələrini ehtiramla yad 
edirlər. Qazax Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyində Birinci və İkinci Qarabağ 
müharibəsi zamanı Vətən uğrunda can-
larından keçən şəhidlərin əziz xatirəsini 
əbədiləşdirən guşə, eləcə də şəhərin 
mərkəzi küçəsində Vətən müharibəsi 

şəhidlərinin xatirəsinə Abidə Komp-
leksi bu gün Qazaxda müqəddəs ün-
vanlardan biridir. Qazax Rayon İcra 
Hakimiyyətinin təşəbbüsü və dəstəyi 
ilə şair-publisist Elçin İsmayıl tərəfindən 
Vətən müharibəsi şəhidlərinə həsr 
olunmuş "Qanları ilə dastan yazanlar" 
kitabının işıq üzü görməsi igid Vətən 
oğullarının gələcək nəsillərə tanıdılma-
sı istiqamətində atılan nümunəvi ad-
dımdır.

Bu gün, burada əyləşən hər bir qazi, 
eləcə də digərləri deyə bilməz ki, onla-
ra qarşı soyuqluq var, arzuları, istəkləri 
həyata keçmir. Özləri də danışarlar 
yəqin.

Tural Vəliyev, qazi-leytenant: – 
“Xalq qəzeti”nin təşəbbüsü ilə belə 
bir görüşün keçiriləcəyini eşidəndə 
uşaq kimi sevindim. Düzü, məni da-
nışdıranda, hal-əhval tutanda daxilən 
yüngülləşirəm, hətta ağrılarım da 
azalır. Doğrudur, rayonda ən müxtəlif 
tədbirlərə dəvət edirlər, görüşlərimiz 
olur, bunlar öz yerində. Amma başqa 
yerdən, elə mətbuatdan gəlib nəsə 
soruşanda tamamilə başqa hisslər 
keçiririk. Özüm 1991-ci ildə hərbçi 
ailəsində anadan olmuşam. 2012-ci ilin 
iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə çağrıl-
mışam. 2013-cü ilin iyul ayında tərxis 
olunduqdan sonra 2014-cü ildə Silahlı 
Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində 3 
aylıq ehtiyat zabit kursunu oxumuşam. 
sonra “N” saylı hərbi hissədə çalışmı-
şam. 

Oktyabrın 30-dan 31-nə keçən 
gecə Xocavənd istiqamətində gedən 
döyüşlərdə piyada əleyhinə mina-
ya düşdüm. Sağ ayağımın daban 
sümüyündə olan açıq qəlpəli yara bu 
gün də məni incidir. Yenə müalicəyə 

gedəcəyəm və inşəllah düzələr. Hazır-
da Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin Qazax Rayon Şöbəsində 
işləyirəm.

Dövlət təltiflərim də var.
Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 
Sərəncamlarına əsasən “Füzulinin 
azad olunmasına görə”, “Xocavəndin 
azad olunmasına görə”, Cəbrayılın 
azad olunmasına görə” medalları ilə 
təltif olunmuşam.

Bunları deməyə də bilərdim. 
Sadəcə, soruşdunuz, mən də sadala-
dım, ötən günlərdən danışdım. Sent-
yabr ayını, xüsusilə 27 sentyabrı isə 
heç vaxt unuda bilmərəm. Heç balala-
rım, qismət olsa nəvələrim, nəticələrim 
də unutmayacaq.Çünki həmin gün biz 
nəhayət, çoxdan gözlədiyimiz Böyük 
Qələbənin işartılarını, izlərini gördük və 
hiss etdik ki, bu dəfə düşmən birdəfəlik 
sarsıdılacaq. Belə də oldu!

Vüsal Adıgözəlov, qazi: – Soru-
şursunuz ki, “necəsən, Qazi?”. Mən 

indi durum deyim ki, bədənimdə olan 
14 qəlpədən çoxu iki ildir mənimlədir? 
Artıq ikinci qrup əlillik dərəcəsi də təyin 
olunub. Elə bilirdim həyat mənim üçün 
bitdi. Amma dövlətimiz tərəfindən elə 
bir diqqət, qayğı gördüm ki, keçirdiyim 
hissləri sözlə ifadə edə bilmirəm.

Özüm Bağanıs Ayrım kəndindənəm. 
2014-cü ilin avqust ayından 707 say-
lı hərbi hissədə xidmətə MAXE olaraq 
başlamışam. 2020-ci il oktyabrın 10-
dan Suqovuşan, Füzuli istiqamətində 
gedən döyüşlərdə iştirak etdim və 17-
də ayağımdan 1, qarnımdan 7, beldən 
3, sağ qol bazudan 3 qəlpə yarası al-
dım. Elə həmin gün Füzuli rayonunda 
ilkin tibbi yardım göstərildi və iki dəfə 
əməliyyat olundum. Amma vəziyyətim 
pisləşdiyi üçün Bakı Şəhər Hərbi Hos-
pitalına aparıldım və daha sonra Bakı 
Sağlamlıq Mərkəzində müalicəmi 
davam etdirdim və iki dəfə də bura-
da əməliyyat olundum. Hazırda ev 
şəraitində müalicəmi davam etdirirəm. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin müvafiq sərəncamları ilə “Cəsur 
döyüşçü”, “Füzulinin azad olunmasına 
görə” və “Hərbi xidmətlərə görə” me-
dalları ilə təltif edilmişəm. Görüşlərə 
gedəndə qürurla sinəmə taxıram. Ona 
görə yox ki, hansısa bir qəhrəmanlıq 
göstərmişəm, öyünürəm, yox, sadəcə, 
onları mənə cənab Prezidentimiz ve-
rib və bundan böyük ikinci bir mü-
kafat tanımıram. Mən cəbhədə gör-
düm ki, bizim əsgərlərimiz hücuma 
keçəndə necə “ İlhamla irəli” deyərək 
düşməni vahiməyə salırlar. Bunları mən 
görmüşəm və bir daha əmin olmuşam 
ki, Qələbəmiz ölkə Prezidentinə, Ali Baş 
Komandana inamdan, məhəbbətdən 

yarandı. Bunları necə unudum?
Qazaxın 7 kəndini, o cümlədən, 

mənim doğma kəndim Bağanıs Ayrımı 
hələ də düşmən özündə saxlayıb, iki il 
qabaq imzaladığı razılaşma sənədinə 
məhəl qoymur. Amma inanıram ki, bu 
kəndlər tezliklə özümüzə qayıdacaq. 
Qaytarmasalar, unutmasınlar, İlham 
Əliyev kimi Prezidentimiz, şanlı ordu-
muz öz sözünü deyəcək.

Nicat Tağıyev, qazi: – Mənim də 
doğulduğum Aşağı Əskipara kəndi 
neçə illərdir düşmənin əlindədir. 
Bilmirəm, bəlkə də hərbiyə olan mara-
ğım torpaqlarımızı düşməndən azad 
etmək istəyindən, niyyətindən doğub 
və 2014-cü il may ayının 25-dən 707 
saylı hərbi hissədə MAHHXHQ kimi 
xidmət etmişəm. 27 sentyabr  2020-ci 
ildə başlayan Vətən müharibəsinin 
ilk günlərindən cəbhədə olmuşam. 
Oktyabrın16-da Füzuli rayonunda 
gedən döyüşlərdə minaya düşdüm. 
Kəllə-beyin travması aldım. Müalicə 
olunduqdan sonra “N” saylı hərbi 
hissəyə qayıtdım. 

Lakin icazə vermədilər ki, döyüşlərə 
qatılım və buna görə çox təəssüflənirəm.
Beləliklə, hərbi hissədən tərxis olun-
dum. Ailəliyəm, 3 övladım var. Sağ ol-
sunlar, Qazax Arxiv İdarəsində Sosial 
xidmətlərin göstərilməsi üzrə köməkçi 
işi ilə təmin olunmuşam.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin sərəncamlarına əsasən, “Hərbi 
xidmətlərə görə” və“Füzulinin azad 
olunmasına görə” medalları ilə təltif 
edilmişəm.

Valeh Mustafayev, qazi, polkov-
nik-leytenant: – Mən fəxr edirəm ki, 
ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə yaradılan hərbi məktəblərin 
məzunuyam.1997-ci ildən 2000-ci 
ilə qədər C.Naxçıvanski adına hərbi 
liseydə, 2000-ci ildən 2004-cü ilədək 
isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali 
Hərbi Məktəbində oxumuşam və mo-
tatıcı ixtisasına yiyələnmişəm. 2005-ci 
ilin avqust ayından başlayaraq müxtəlif 
hərbi hissələrdə tağım, bölük koman-
diri, motoatıcı tağım komandiri, hərbi 
hissə komandirinin müavini olmuşam. 

2020-ci ilin mart ayında 702 nömrəli 
hərbi hissə komandirinin idieloji iş və 
mənəvi-psixoloji təminat üzrə müavini 
– bölmə rəisi vəzifəsinə təyin olunmu-
şam. 2020-ci il noyabrın 6-da Şuşanın 
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 
düşmən tərəfindən atılan artileriya atəşi 
nəticəsində partlayış zədələnməsi, “Ba-
rotravma ” deyilən xəsarət almışam..

Keçən ilin sentyabrında hərbi 
xidmətdən təxris olunmuşam. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamlarına əsasən “Hərbi xidmətə 
görə”, “Xocavəndin azad olunması-
na görə”, “Füzulinin azad olunmasına 
görə” medalları ilə təltif edilmişəm.

Bu gün burada çox maraq-
lı söhbətlərin şahidi oldum. Bilirsiniz 
diqqətimi daha çox nə cəlb etdi? Bu 
gənc qazilərin Vətənə olan məhəbbəti, 
Prezidentimizə olan sonsuz inamı, sev-
gisi, torpağa bağlılığı, düşmənə nifrəti 
və ən nəhayət, döyüş əzmi, bu gün 
də döyüşə atılmaq arzusu, istəyi. İndi 
fikirləşirəm ki, məgər bu hisslər deyil-
dimi bizi Böyük Qələbəyə aparan?! 
Sentyabrın 27- də başlanan Qələbə yü-
rüşü cəmi 44 günə başa çatdı. Tarixdə 
görünməyən qələbə! Anım Günü yenə 
də şəhidlərimiz ziyarət olunacaq, onla-
rın keçdiyi şərəfli yol yenidən xatırlana-
caq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.

“Dəyirmi masa” arxasındakı söhbəri 
yazdı:

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Samir Çobanov Tural Vəliyev Vüsal Adıgözəlov Nicat Tağıyev Valeh Mustafayev

Müharibənin ilk günü 
həlak olsalar da...   

Düz iki il öncə, sentyabrın 27-də Azərbaycanın tarixində, qəhrəmanlıq 
salnaməsində yeni, şərəfli bir səhifə açıldı. Bu, rəşadətli Azərbaycan əsgərinin 
zəfər yürüşünün başlanmasından soraq verən, qanla yazılan səhifə idi. Həmin gün 
Azərbaycan Ordusu Ermənistanın növbəti  genişmiqyaslı hərbi təxribatına cavab 
olaraq Vətən uğrunda ölüm-dirim savaşına qalxdı. Silahlı Qüvvələrimiz bütün 
dünyanın suveren Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıdığı Qarabağı və 
ətraf rayonları düşmən işğalından azad etmək üçün müqəddəs döyüşə başladı. 
Möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin haqq mübarizəsinə 
başlamaq əmri xalqa qol-qanad verdi, qürurla qarşılandı. 

Savaşın ilk günündən mərə kafirlərin 
üzərində qazandığımız hərbi uğurlar zəfər 
ovqatımızı daha da artırdı. Dövlət–ordu–
xalq birləşərək  dəmir yumruğa döndü, 
təcavüzkarın  başına endirilən sarsıdıcı 
zərbəyə çevrildi. Bir-bir kəndlərimiz, strateji 
yüksəkliklər, rayon mərkəzləri işğaldan azad 
edildi. Şəhidlərimiz də oldu: üç minə qədər 
igid Vətən oğlu ərazi bütövlüyümüz uğrunda 
döyüşlərdə canından keçdi. Onların bir qismi 
elə müharibənin ilk günündə şəhidlik zirvəsinə 
ucalaraq Böyük Qələbənin təməlini qoydu.  Bu 

yazıda çalışdığım Cənub bölgəsindən olan, 
cəmi bir gün vuruşsalar da, Zəfər  tariximizin 
silinməz səhifəsinə imza atan igidləri xatırla-
maq istəyirəm. 

Lənkəranın Ürgə kəndində anadan ol-
muş Mehman Mirəziz oğlu Şirvanov Silah-
lı Qüvvələrimizin polkovnik-leytenantı idi. 
Əsgərləri ilə birlikdə, ön sırada hücuma 
keçməklə onları ruhlandırırdı. Elə müharibənin 
ilk günü Kəlbəcər ərazisində, Murovdağ 
uğrunda döyüşlərdə də öndə gedərək, 
qəhrəmancasına vuruşdu, canını Vətənə qur-
ban verdi. Mehman Şirvanov Ölümündən son-
ra “Qarabağ” ordeninə layiq görüldü. Doğma 
kəndindəki  izdihamlı dəfn mərasimində üzlərə 
həzin kədər çöksə də, başlar üzərinə qaldırı-
lan üçrəngli bayraqlarımız qürurla dalğalandı, 
göyə atılan yaylım atəşləri qisasın mütləq alı-
nacağını bildirdi. Alındı da! Müharibənin 44-cü 
günü şəhid polkovnik-leytenantın ruhu şad 
oldu!

...Sentyabrın 27-də Yardımlı rayonu baş 
çavuş Cavid Vaqif oğlu Zeynalovun (Mirim-
li kəndi) və müddətdən artıq həqiqi hərbi 
xidmət qulluqçusu Elçin Sarvan oğlu Əliyevin 
(Kürəkçi kəndi) şəxsində ilk şəhidlərini verdi. 
Dağlar qoynunda yaşayıb-yaradan şair  dos-
tum Vahid Qasımzadə yazdı: 

Qəzəbi ürəyə sıxıb getdiniz, 
Düşmənə nifrətlə baxıb getdiniz.
Yoxsa birdəfəlik çıxıb getdiniz,
Vətən oğulları, harda qaldınız?!  

Vahidin özünün də yaxşı  bildiyi kimi, onlar 
Tanrı dərgahında ən yüksək məqama – şəhidlik 
zirvəsinə yüksəliblər. Cavidin də, Elçinin də 
Viləş çayının sahillərindən başlanan həyat 
yolları Füzulidə, Araz çayının sahillərində 
şərəflə sona yetib. Hər ikisi göstərdikləri igidlik 
nümunəsinə görə Prezident sərəncamı ilə dö-
yüş medallarına layiq görülüblər. 

Əslən   Astara rayonunun Ərçivan kəndin-
dən olan, Polşanın Belqoqrad qəsəbə sində 
doğulan, Azərbaycanın Füzuli rayonunda ya-
şayan Şahnur Şahin oğlu Hüseynov hərbçi 
ailəsinin övladı idi. Özü də Bakıda zabitlik 
təhsili almışdı. Tabor komandiri, kapitan idi, 
məlum Aprel döyüşlərində də iştirak etmiş, 
Lələtəpəyə bayrağımızı ilk sancanlardan biri 
olmuşdu. Vətən müharibəsi başlananda Fü-
zulinin 7 kəndini işğaldan azad etdikdən sonra 
8-ci kəndi uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə 
şəhid oldu. “Azərbaycan Bayrağı” ordeninə la-
yiq görüldü. General olmaq istəyirdi, ondan da 
uca rütbəyə – şəhidlik məqamına çatdı.

Usta idmançı kimi tanınan, kross yarışları-
nın üçqat Azərbaycan çempionu olan, Birinci 
Avropa Oyunlarının doğulub boya-başa çat-
dığı Astaradan keçən Məşəl yürüçündə öndə 
gedən Arif İsmayıl oğlu Qeybiyev müddətdən 
artıq xidmət edən hərbi qulluqçu idi. Beş illik 
hərbi karyerasının son bir ilini Füzuli rayonun-
da xidmət etmişdi.  Elə orada da sentyabrın 
27-də sübh tezdən başlanan döyüşlərdə 
fərqlənərək, şəhidlik şərbəti içdi. “Vətən uğ-
runda”, “Cəsur döyüşçü” medallarına layiq gö-
rüldü. Səncərədi kənd məzarıstanında uyuyur.

Şəhid baş gizir Zülfi Ağalı oğlu Ağayev 
Astaranın Vaqo kəndində doğulub. Bircə 
gündə özünün qəhrəmanlığını təsdiq edə 
bildi. Orta təhsilini və həqiqi hərbi xidmətini 
başa vurduqdan sonra Müdafiə Nazirliyinin 
"Gizir hazırlığı kursu”na qəbul olunmuş, tank-
çı peşəsinə yiyələnmişdi. Müharibəyə qədər 
layiqli xidmətinə görə üç medal qazanmışdı, 
şəhidliyi ilə daha ikisinə layiq görüldü.

Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində 
doğulmuş Zaur Vaqif oğlu Hüseynov kənd tam 
orta məktəbinin 9-cu sinfini, C.Naxçıvanski 
adına hərbi liseyi, sonra da Heydər Əliyev adı-
na Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini bitirmişdi. 
Cəsur leytenant idi. Həmin gün sübh tezdən Fü-
zuli istiqamətində başlanan şiddətli döyüşlərdə 
igid zabitimiz idarə etdiyi BMP-si ilə düşmənin 
bir neçə müdafiə istehkamını dağıtdı. Şəhid 
olsa da, qələbə arzusu 44 günə reallaşdı.

Anım günündə adlarını böyük ehtiramla 
yad etdiyimiz 27 sentyabr şəhidlərindən üçü 
Cəlilabad rayonunda boya-başa çatan gənclər 
olub. Baş gizir Murad Nadir oğlu Babayev, 
gizir Alxas Mirxas oğlu Yunusov Füzuli uğ-
runda, Həsən Turan oğlu Dəmirov Tərtər və 
Laçın uğrunda döyüşlərdə igidliklə həlak olu-
lar. Hər üçünün xatirəsi doğma rayonlarında 
daim ehtiramla yad edilir. Onlarda da Vətənə 
qurban getmək arzusunun "Hay ver mənə, 
leytenant" filminin qəhrəmanı Fərid Güloğlan 
oğlu Əhmədovun aləmə səs salmış hünərini 
eşidəndən sonra baş qaldırdığı şəksizdir.

Şəhid baş leytenantlar Xalid Həsən oğlu 
Gözəlov və Namiq Abış oğlu Mayılov isə  
Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun 
həmyerliləri – Biləsuvar yetirmələridir. Xalid 
hərbi pilot kimi Qubadlının, Füzulinin üzərində 
dəfələrlə cövlan etdi, yağıların başına od yağ-
dırdı. Şahin mayor Abbas Qasımovla növbəti  
döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zama-
nı ikisi də həlak oldu. Abbasla Xalid Vətən 
müharibəsinin ən birinci şəhidləri sayılırlar.

Namiq Mayılov tank bölüyünün koman-
diri idi. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində də iş-
tirak etmiş və yaralanmışdı. İnişil sentyabrın  
27-də Füzuli rayonu uğrunda gedən 
döyüşlərdə qorxmadan düşmən üzərinə atıla-
raq ön cəbhə xəttini yaran Namiq Mailov onun 
bir neçə istehkam məntəqəsini və texnikasını 
məhv etdi. Füzuli istiqamətində bir neçə kənd 
irəlilədikdən sonra gedən şiddətli döyüşlərdə 
canına bərabər tutduğu tankı ilə birlikdə 
qəhrəmancasına şəhid oldu.

Bəli, heç kəs unudulmur, heç nə yaddan 
çıxmır. Şəhidlərimizin işıqlı ömür yolu hamı-
mız üçün qürur, fərəh, zirvə yoludur.  

Əli NƏCƏFXANLI, “Xalq qəzeti”
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