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“Xalqımız əsrlər boyu həmişə öz 
torpağını qoruyub, öz milli azadlığını, 
qürurunu müdafiə edib və bu gün də 
müdafiə etməyə qadirdir. ”   

H. Əliyev  
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KEÇMİŞDƏN GƏLƏN GÜLLƏ SƏSLƏRİ 
(ÖN SÖZ) 

 
Azərbaycan Respublikasının bu günkü xəritəsindəki 

Qarabağ böyük bir qan ləkəsinə oxşayır. Oxşayır deyəndə ki, elə 
qan ləkəsidir. Ürəyindən vurulmuş Azərbaycanın iyirmi ildən 
artıqdır ki, laxtalanmaq bilməyən qanının ləkəsidir bu. Özünü bu 
Vətənə sipər edib, şəhid olan iyirmi üç minə yaxın Azərbaycan 
vətəndaşının şəhid qanından yaranan qan gölüdür bu ləkə. Və bir 
də elə tariximizin qan yaddaşındakı, vicdanımızdakı ləkədir inti-
qamı alınmamış bu qan ləkəsi. 

Atəşkəs elan olunmasından iyirmi bir il ötür. İyirmi bir il. 
Bu zaman arzində nələr dəyişib, hansı irəliləyiş olub, hansı işlər 
görülüb o qan ləkəsinin xəritəmizdən, tariximizdən, vicdanımız-
dan silinməsi üçün? Çox cəhdlər olub dövlət tərəfindən bu ləkənin 
sülh yolu ilə silinməsi üçün, amma hələ nəticə görünmür, o ləkə 
hələ yerindədir. Görünür İraqı viranə qoyanlar, Suriyanı, Misiri 
dağıdanlar, İsraillə Fələstini barışmağa qoymayanlar, Ukraynanı 
odlara qalayıb, yerlə yeksan edənlər bu ləkənin xəritədən silin-
məsində maraqlı deyillər. 

Atəşkəsdən sonra doğulan uşaqların belə xeylisi artıq hərbi 
xidmətdə olublar, Vətənə sədaqət andı içiblər, Ali baş koman-
danın əmrinə müntəzirdirlər ki, düşmən üstünə getsinlər. Keçmiş 
döyüşçülərin də böyük bir hissəsi yaşları əllini keçməsinə baxma-
yaraq bu əmri gözləyirlər. Amma bu gün dünya müstəvisində baş 
verənlərə nəzər salanda görünür ki, bu da asan məsələ deyil. 
Nəysə... Bu başqa mövzudur. 

Bu gün qarşımızda bir neçə sual durur. 
1. Sonuncu Qarabağ müharibəsinin başlama səbəbləri 

kifayət qədər öyrənilibmi? 
2. Xalqımızın başına gətirilənlərə görə kimsə cəzalandırı-

lıbmı? 
3. O dövrdə səlahiyyət sahibi olan, lakin laqeyd mövqedən 

çıxış edən, xalqın, dövlətin taleyinə biganə olan, hətta xalqı 
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partiya yaratmaq adı ilə parçalayan insanlara - gözün üstdə qaşın 
var - deyən olubmu? 

4. Müharibədə şəhid olanların, əlil olanların, döyüşənlərin 
igidlikləri kifayət qədər öyrənilib, təbliğ edilibmi?.. 

Suallar çoxdur, amma hamısının bircə cavabı var: - Xeyr!!! 
Deməli heç birimiz üzərimizə düşən məsuliyyəti lazımınca qiy-
mətləndirib, vəzifələrimizi layiqincə yerinə yetirmirik. Ələlxüsus 
da yazarlar. Hər yazar, heç olmazsa, bircə döyüşçü haqqında yaz-
saydı, bəlkə də diqqətdən kənarda qalan olmazdı. Bu baxımdan 
əlinizdəki bu kitab kiçik olsa da böyük bir istəkdən yaranıb. 
Müəllif İradə Əlili əziyyətlərdən keçərək bu kitabı araya, ərsəyə 
gətirə bilib. 

İradə xanım incə qəlbə, həssas duyğulara, yanar ürəyə malik 
olan istedadlı bir şairədir. Onun özünə məxsus tərzdə yazılmış 
gözəl, adamı düşündürən, xəyallandıran şerləri var. Onun şerlə-
rinə diqqət yetirin: 

 
BİR DÜNYA İSTƏYİRƏM 

 
Bir sakit dünya istəyirəm mən, 
Orda çiçəklərin savaşı olsun. 
Bir sakit dünya istəyirəm mən, 
Orda sevgilərin limanı olsun. 
Yansın bu dünyada sevgidən məşəl, 
Onun istisinə vicdan qızınsın. 
Bir savaşsız dunya istəyirəm mən, 
Bu sakit dünyanın yağışı, qarı, 
Fərəhlə dolu gülüşlər olsun. 
Onun qürub çağı səadət olsun. 
Bədirlənmiş ayın nur işığı tək, 
Düşünən beyinlər bir mayak olsun, 
Bu sakit dünyanın təməlin qoysun. 
Savaşsız bir dünya istəyirəm mən, 
Körpə təbəssümü onu bəzəsin. 
Sülh sözü yazılsın buludlarına, 
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Hər kəs xosbəxtliyə özü tələssin. 
Sakit bir dünya istəyirəm mən, 
Nə ana yas tutsun, qara bağlasın, 
Nə də həyəcandan küncə sıxılan 
Məsum, gül körpələr qorxub ağlasın. 
 

ANA! 
 

Dərdim sevdiyin əlvan gülləri, 
Masamın üstünə mən qoydum,ana! 
Yaşamaq çətindir, sənsiz günləri, 
Sənsizlikdən artıq çox doydum,ana! 
Bu gün hər zamandan çox-çox darıxdım, 
Qısılmaq istədim köksünə sənin. 
Darıxdı saçlarım sığalın üçün, 
Darıxdım,ay ana,nəfəsin üçün. 
Mənə"balam" deyən şirin dilinçin, 
Dərdlərin köksümdə yığılıb çin-çin. 
Kədərdən-kədərə hey dolub axdım, 
Göz yaşımla da heç ovunmadım. 
Səni axtardım hey, tapacam sandım, 
Səninçin bu gün çox, çox darıxmışam. 
Qayıt gəl ömrümə, qayıt, ay ana, 
Sənsiz mən... Sənsiz mən çox karıxmışam 
 

DOST 
 

Gözümdə dünyanın işığı sönür, 
Bəlkə bu dünyadır, tərsinə dönür. 
Azalıb ümidlər kədərə dönüb, 
Sevinc öz payını qəmimlə bölür. 
Baxıram insanlıq niyyətlərinə, 
Beşikdən yalanla ərsəyə gəlmiş. 
Dostum, güvənmək istərəm mən sədaqətə 
Ümid saxta qapılarda, 
                    həqiqət zara gəlmiş! 
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İnsanlıqdır ürəkdə ən əziz olan 
“Bir yandan boşalıb bir yandan dolan” 
Bu dünya kimləri salıb oduna 
Sığallayıb, tumar verib çəkib toruna. 
Dostum, inanmaq istərəm ülvi dostluğa. 
Bu yalan dünyanın işığıyla  
Dolammadım, dost. 
Düzümü yalanla böləmmədim mən! 
Bir dostla qəlbimi böləmmədim mən! 
 

XOŞBƏXT OLMAQ İSTƏYİRƏM 
 

Uzaqda, lap uzaqlarda  
Dənizlə baş-başa qalıb 
Sahil olmaq istəyirəm. 
Ləpələrlə qucaqlaşıb, 
Arzuları mən paylaşıb 
İçimdəki istək ilə 
Olsun sahil dərd yoldaşım. 
Dərya mənə ümid versin 
Öz körpəsi damla ilə. 
Bir ürəkdə yuva salıb, 
Səadəti soraqlaşıb 
Xoşbəxt olmaq istəyirəm. 

 
 
Amma bu kitab şer kitabı deyil, müharibənin ağrı-acısını 

yetərincə dadmış, əziyyətini çiyinlərində çəkmiş igid bir xanım 
haqqında reallığa söykənən orijinal bir əsərdir. Bu xanım 
Cəvahirat xanımdır. Bu xanımı çoxlarımız hər gün görür, yanın-
dan keçir, həmsöhbət olur, başqalarından fərqləndirmirik. Amma 
İradə Əlili onun keçmişinə baş vurub, döyüş yoluna nəzər salıb, 
sağ qalan döyüşçü yoldaşları ilə görüşüb, məlumatlar toplayıb. 
Topladıqlarını da səliqəylə, səbirlə vərəqlərə köçürərək kitab 
halına salıb. Bu kitab İradə xanımın ümumilikdə dördüncü, 
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müharibə mövzulu ikinci kitabıdır. Düzdür, bəzi məqamlarda 
açıq-aydın hiss olunur ki, bu mövzuda yazmaq müəllif üçün 
çətindir, çünki o, müharibə gedən bölgələrdə yaşamayıb, müha-
ribə görməyib. Amma içindən gələn bir istək onu bu mövzuya 
biganə qalmağa qoymayıb. Çünki İradə Əlili Vətənini sonsuz 
məhəbbətlə sevən, dövlətinin daha da inkişaf edərək dünya 
miqyasında öncüllər sırasına çıxmasını istəyən vətənpərvər 
xanımdır. Bu baxımdan müəllifin gördüyü iş, tutduğu yol təqdi-
rəlayiqdir, yazdığı kitab isə əlinizdədir. O, bu kitabı yazmaq 
istəyi ilə xeyli insanlarla görüşüb, keçmişə qayıdıb, Qarabağda 
atılan güllə səslərini "eşidib", gülləyə tuş gələn insanların ağrısını 
öz canında hiss edib, o günlərin vahiməsini yaşayıb, içindən keçi-
rib, özününküləşdirib, mövzunu özü üçün doğmalaşdırıb. Oxu-
yun, başqalarına da tövsiyə edin. Çünki dünənimizi bilmədən 
sabaha addımlamaq səhrada kor-koranə su tapmaq sevdasına 
bənzəyir. 

Hörmətli, İradə xanım, mən sizi də, Cəvahirat xanımı da 
tanıdığımdan, hətta bu kitabda adı çəkilən bir çox insanlarla, 
keçmiş döyüşçülərlə şəxsən tanış olduğumdan yazılanların hamı-
sının səmimiyyətinə inanır və bir oxucu kimi sizə öz dərin min-
nətdarlığımı bildirirəm. 

  
German, şair-publisist 
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 Hünərli dünyada təxtü-tac alar-, 

 Alçalmaz heç zaman, başı ucalar.  
 
               Nizami  Gəncəvi 
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HƏCƏR QEYRƏTLİ, TOMRİS DƏYANƏTLİ  
EL QIZIMIZ 

 
Müharibə iştirakçıları yaxşı bilirlər ki, müharibə filmlərdəki 

kimi  maraqlı  və asan olmur. Həm də müharibə qorxaqların, ira-
dəsizlərin yeri deyil. Düşmən  gülləsinə sinə gərmək üçün  sağlam 
canın, dəmir iradən, döyüşkən ruhun və ən əsası köksündə Vətən 
sevgisi ilə döyünən ürəyin olmalıdır. Sonuncu Qarabağ mühari-
bəsində on minlərlə cəsur insanlarımız düşmənin üstünə yeridilər. 
Gözlərini qırpmadan, canlarını əsirgəmədən. Müharibədə iştirak 
etmiş bu döyüçülərin həyatını qələmə alıb, onların şücaətini tari-
xin yaddaşında əbədiləşdirmək, gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün 
o döyüşçülərlə  görüşmək, onlarla ünsiyyətdə  olmaq şərəfdir. 

Sevilən şairimiz  Məmməd  Araz - “Vətən daşı olmayandan, 
olmaz ölkə vətəndaşı” - söyləmişdir. Vətənin azadlığı və onun  
torpaqlarının qorunması üçün  atılan  hər bir addım Vətənin  var 
olması deməkdir və Vətənimizin var olması bizim  də varlığımızın 
təsdiqidir.  Ana Vətən təhlükədə olan zaman  nə oğlan,  nə qız?  
Canımız bahasına olsa da yurdumuzu-yuvamızı hiyləgər, məkirli 
düşməndən qorumalıyıq!  Bu  ağrılı günlərimizdə Həcər qeyrətli, 
Tomris dəyanətli el qızlarımız Vətənin müdafiəsində canlarını  
qurban verməyə hazır idilər. O, uşaqlıqda xaraktercə yaşıdların-
dan fərqlənirdi. Başqa həmyaşıdları kimi güzgü önündə dayanıb, 
özünə  sığal  verməzdi, gəlinciklə oynayıb, vaxtını ona sərf etməz-
di. Ancaq dərsdən sonra boş vaxtlarında həyətdə qonşu oğlanlara  
qoşulardı, müzakirə, mübahisə edərdi onlarla. Hətta qonşu 
oğlanları ilə dava etməkdən qorxmurdu, çəkinmirdi bu cəsarətli 
qız. Müharibəni o yalnız filimlərdə seyr edib, filmlərdə görmüşdü. 
Heç ağlına belə gətirməzdi ki, bir vaxt filmlərdə gördüyü səhnələri  
həyatda özü edəcəkdir və Vətəninin müdafiəsi üçün silaha  sarıla-
caqdır. 1990-cı illərdə Qarabağın erməni təcavüzü hamı kimi 
Cəvahirat Abdullayevanı da çox qəzəbləndirmışdı. O, cəbhəyə 
gedib, azğın düşmənə qarşı döyüşmək  istəyirdi,  lakin evdən icazə 
ala bilmirdi. Vətən sevgisi, torpaq sevgisi, düşməni torpaqları-
mızdan qovmaq inadı çox olduğundan o, 1991-ci il noyabr ayı 
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uzunboğaz çəkmələrini təmirə aparmaq bəhanəsi ilə evdən  avto-
bus vağzalına gəlir və Ağdama bilet alıb, döyüş bölgəsinə yola 
düşür. 

“Bu  torpaq uğrunda ölməyə dəyər” deyən cəsur xanım 
Cəvahirat Abdullayeva Abdulla qızı 1960-cı ildə Balakən rayonu-
nun Qullar kəndində anadan olub. 4 qardaşın bir bacısıdır. 
Gənclik illərinə  nəzər  salsaq,  onun  idman sahəsində  uğurlarını  
görmüş oluruq. O  idmanın müxtəlif  növləri ilə  məşğul olması, o 
cümlədən üzgüçülük üzrə keçmiş Yuqoslaviyada (indiki Serbiya 
və Xorvatiya) keçirilən yarışlara vəsiqə qazanması yəqin ki, onun  
döyüşkən, mübariz ruhlu insan kimi yetişməsinə kömək edir. 
Cəvahirat orta məktəbi bitirib Bakıya gəlir və şəhərin gur izdi-
hamlı həyatına  alışır. Xəzər Gəmiçiliyi idarəsində işə başlayır  və 
eyni zaman da  tibb bacısı kursunu bitirir.  Amma  onu o zaman  
Azərbaycan üçün olan təhlükə  narahat  edirdi. Düşüncəsi, fikri 
erməni şovinistlərinin Azərbaycana etdiyi nadürüst hərəkətlə-
rində idi. Bu o dövr idi ki, xain qonşu bizimlə torpaq davasına 
qalxmışdı. Yaraqlanmış erməni quldurları  kəndlərimizə hücum 
edir, dinc əhaliyə əziyyət verir, talan edirdilər. Qeyrətli jurnalisti-
miz, rəhmətlik Çingiz Mustafayevin Azərbaycan televiziya məka-
nında çağırışından sonra 1991-ci il noyabrın 23-də Cəvahirat 
xanım döyüşə getməyi qərara alır. “Ali  Sovetin önündə bir gənc 
qız gördüm. Bu qız Kəmalə Qəhrəmanova idi. Elə ordakı tanışlıq  
bizim ikimizin birlikdə döyüş yolumuzun bir yerdə keçməsinə 
başlanğıc oldu”-deyir Cəvahirat xanım. O vaxt Ağdamda “Qara-
bağ müdafiə şahinləri” dəstəsi vardı, birbaşa oraya getdi. İlk 
döyüşü 1992-ci ilin yanvarında olub. İlk  döyüşündə  onu  döyüşə  
buraxmaq istəməyiblər, amma bu cəsur qız israrla – “Mən  dö-
yüşməyə gəlmişəm” deyib və döyüşə atılıb  silahdaşları ilə. Cəva-
hirat  xanım birinci döyüşü  həyacanla belə  xatırlayır. ” Döyüşdə   
8 nəfər yaralandı bir nəfərimiz şəhid oldu. Ermənilər bizi 
Xramord  kəndin tam  içərisinə  buraxdı sonra üzərimizə  hücuma  
keçdilər. Solumda Nazim adlı oğlan Qarabala ləqəbli Adil,  
sağımda Qəhrəman yaralandılar.  Qəhrəman elə bir yerdə yıxılıb  
qalmışdı ki,  ona yaxın düşmək  mümkün deyildi.  Eyni  zamanda 
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da Bakının Qobu kəndindən Elxan adlı oğlanda yeganə döyüş 
maşınımız  var idi. Gördüm yaralıların sayı artır, arxada olan 
uşaqları danladım ki,  tez gəlin kömək edin yaralı olan döyüşçü 
yoldaşlarımızı çıxarağın sonra gec olar.Qəhrəmandan  başqa  
bütün yaralıları biz döyüş xəttindən çıxara bildik. Mən onu 
qoyub gedə bilmirdim. Çox çətinliklə də olsa, onu döyüş xət-
tindən çıxardım. Həyatımda ən dəhşətli anım onda olub. Qış ayı 
ola, özü də gecə saat 12:00. Qabaqdan gələn qaraltı bilmirdim 
ermənidir, yoxsa özümüzünkü. Ağdamda “Tək çinar”  deyilən yer 
var, ora necə  gəlib çıxdım, bir olan Allah bilir”. Elə  ilk döyüşdən  
sonra bu  qəhrəman  xanımın adı  dillərə düşür. Sözü, söhbəti 
Qarabağı dolaşır. ”Ağdam” qəzeti yazır ki, Qarabağın Həcəri 
döyüş gedən ərazidə  6  nəfər yaralını xilas edib.   

Döyüşçülər 1992-ci il yanvar ayının  31-də Xramord kəndini 
ermənilərdən təmizləyib, ələ keçirdilər. Qələbə hamını sevindir-
mişdi. Az sonra əmr gəldi ki, dayanmayın, Xanabadı da tutmaq 
lazımdır. Dəstə  kəndə sarı irəliləyirdi. Arxadan  kömək gələcə-
yini  öyrənmişdilər. Burada ermənilərin mövqeyi çox möhkəm idi. 
Əlavə qüvvə olmadan keçinmək mümkün deyildi. Yolda vətən-
pərvər şairimiz  Xəlil Rza Ulutürk oğlu Təbrizlə söhbət edə-edə 
gedirdilər. Təbriz  bu qorxmaz xanıma söylədi ki, sənin qoçaq-
lığını biz də eşitmişik, keç bizim batalyonumuza. Cəvahirat  
xanım bu təklifə bir az tərəddüd etdi,  amma  qəti cavab vermədi. 
Elə  bu  zaman düşmən tərəfi onların  üstünə dolu kimi güllə 
yağdırmağa başladı. Bu dəm döyüşçülər  pərən-pərən düşdülər və 
hərə bir tərəfdən düşmənə cavab  atəşi açırdı. Güclü atışma 
davam  edəndə bir tankımızı vurdular. Güclü atışma zamanı  
zirehli texnikanın heyətini xilas etmək, yaralıları döyüş meyda-
nından çıxarmağa çalışsalar da güllə göz açmağa imkan vermirdi. 
Təbriz yüksəklikdən düşmənə sarı aramsız atəş açırdı ki, döyüşçü 
yoldaşları yaralı ekipajı xilas edə bilsinlər. Çox çətinliklə döyüşçü 
yoldaşları bədən üzvləri yanmış ekipajı  tankdan  çıxarda bildilər. 
Bu ağır  döyüşdən geriyə - Ağdama qayıtdılar.  Cəvahirat  Təbrizi 
nə qədər soraqlaşdısa, soruşdusa heç kim onun harda olması 
haqqında bir məlumat vermədi. Fevralın 3-də girov götürülmüş 
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meyitləri geri alanda Təbrizin də onların arasında olduğunu 
gördü və dünyası qaraldı. Hönkür-hönkür ağlayıb “Körpə 
Gültacını, Türkanını gözü yaşlı qoydun, Təbriz“ deyə haray 
çəkdi. Neçə gün  qanı qara gəzdi. Döyüşçü yoldaşının itkisi onu 
sarsıtmışdı. Təbrizin ona söylədiyi - “çox  qoçaqsan, keç bizim 
batalyona” - fikrini çox  düşünür , özü-özlüyündə  götür-qoy edir 
və sonda  onun arzusunu  yerinə yetirməyi qərara alır. Düşünür 
ki, bu qərarla Təbrizin ruhu şad olar. Xudu Xuduyevin batal-
yonuna keçir. Daha sonra fevralın axırlarında dəstələr birləşən 
zaman Şuşa batalyonuna dəyişdirilir. 

Cəvahirat xanımın döyüş yolu bağrı yaralı  Şuşamızdan da 
keçib. O zaman Şuşa öz qərib ömrünü, xəzan fəslini yaşayırdı. 
Növrağı, cahcəlalı pozulmuşdu. Cəvahirat xanımın dediklərindən 
belə aydın olur ki, batalyonları Hacıtalası, Öküzuçan, Kirs 
dağlarında döyüş mövqelərini möhkəmləndirdiyi zaman o da 
keşikdə durmuşdur. 1992-ci il martın 30-da ermənilərin güclü 
hücumu nəticəsində Öküzuçan yüksəkliyi verildi. Lakin bir  neçə 
dəstənin köməkliyi ilə bu yüksəkliyi  düşməndən geri almaq üçün 
hücum edirlər. Düşmən tərəfindən pulemyotların atəşi irəli get-
məyə mane olurdu, susmurdu. Bu dəm igid döyüşçü Sahib ermə-
nilərin atəş nöqtəsinə qumbara atmaqla düşmən pulemyotunu 
susdurmağa nail oldu. Amma Cəvahirat  xanımgil  hücuma keç-
sələr də, Sahib yağı gülləsindən həlak olur. Həmin vaxt digər dəh-
şətli mənzərə də hamını sarsıdır. Yüksəklikdə qərar tutub ratsi-
yanın normal işləməsini təmin edən rabitəçı Pənahı erməni qul-
durları girov götürərək işgəncə ilə öldürüblərmiş. 18 yaşlı bu gənc, 
cəsur oğlana əzab və işgəncələr verirlərmiş ki, çağırış parolunu 
versin. Yeri cənnətlik olan bu cəsur oğlan şifrələnmiş lenti udaraq  
parolun ermənilərin əlinə keçməsinə imkan vermir. Cəvahirat 
xanım müharibədəki xatirələri göz önünə gətirib, danışdıqca 
gözünün yaşını saxlaya bilmirdi və o keçən günlərin acısını təkrar 
hiss etdiyi  üçün  qəhər ona imkan vermirdi ki, fikrini daha  aydın  
söyləsin. Amma mən ona çox sual verib, həyacanlandırmaq 
istəmədim və gözlədim ki, növbəti xatirəsini danışsın. Masanın 
üzərində olan döyüşçü yoldaşlarının şəkillərinə baxıb dərindən 
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köks ötürüb, fikrə daldı, gözündən biixtiyar  yaşlar süzülməyə 
başladı. Bir müddətdən sonra sakitləşib “İradə xanım, əzizim,  
bizim kimi ön cəbhədə olan xanımlardan tarixin yaddaşında  
qalacaq  kitablar yazırsınız, bu  məni  çox sevindirir. Gələcək 
nəsillər bizim torpağımızı necə qoruduğumuzu və onun haqqında  
necə vuruşduğumuzu  oxuyub, biləcəklər. Bizim Vətən sevgimizi 
duyacaqlar” dedi  və növbəti xatirəsini  danışmağa başladı. 

Qəhrəman Ramiz Qəmbərovdan söhbət etdi bu cəsur  
xanım. Qorxmaz  igid Ramiz Qəhrəmanovun ölümünün Şuşalıları 
sındırıb, sarsıtdığından çox danışdı. Ramiz  döyüşdə ağır  güllə 
yarası alıbmış. Cəvahirat xanım onu hospitala çox ağır 
vəziyyətdə gətirir və bu cəsur döyüşçü özünə bir  balaca gəldikdən  
sonra  silahdaşlarına Cəvahirat xanımı göstərib deyir ki,- “ Bu qız  
ölümün  gözünün içinə dik baxır. Onu qoruyun”. Cəvahir xanım  
özü də bir şeyə təəccüb edir. Daim odun-alovun içinə atılıb 
həyatını təhlükə qarşısında qoysa da ölüm ondan yan keçib. 
”Bəlkə də, bu, mənə olan sevgisini özüylə məzara aparan cəsur 
oğlanının (Mübarizin-öz sevgisini yalnız anasına və bacısına 
deyibmiş), bəlkə də Allahın dərgahında üz tutub mənim sala-
matlığımı ondan diləyən atamın duaları idi, bilmirəm....” - deyir  
Cəvahirat xanım. 

Sevgi haqqında soruşmadım, çünki ailə quracağı  vaxt, o 
dövr müharibədə iştirak edib, döyüşdüyü illərə bağlanmışdı 
gənclik illəri. Ürək etmədim. Bəlkə  o mövzuya  toxunmamağım 
daha  münasib idi. 

                 
 

 

 



16 
 

 
 
Cəvahirat xanım odlu səngərlərə atıla-

nadək Qarabağ torpağını ancaq xəyalən 
dolaşmışdı. Füsunkarlığını, bənzərsiz gözəl-
liyini hələ lap uşaqlıqdan eşitdiyi bu yerləri 
təsəvvüründə canlandırar, quştək qanad çalıb 
Cıdır düzünə, suyu can məlhəmi İsa bulağına, 
qoynu tər bənöbşəli Səkili  bulağa mehman 
olmaq istərdi. Tale elə gətirdi ki, dinc 
günlərdə həsrətini çəkdiyi bu yurd yerlərimizi  
barıt qoxulu müharibə illərində qarış-qarış 
gəzməli oldu... 
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Mən 1960-cı il Yanvarın 31-də Balakən şəhəri Qullar kəndində 
qulluqçu ailəsində dünyaya göz açmışam. Biz ailədə üç qardaş, bir 
bacı olmuşuq. Uşaqlıqda  mən tez-tez  xəstələnmişəm. Onun  üçün 
həkimlərin məsləhəti ilə yaşayış yerimi dəyişib, Zaqatala şəhərinin 
Yuxarı Çardaqlar kəndində  yaşayan Fatimət bibimgildə yaşamalı 
olmuşam. Həmin kənddə də orta məktəbi oxuyub bitirmişəm. Bibim 
Fatimətin iki qızı, bir oğlu var idi. Həyat yoldaşı isə çox cavan 
yaşlarında dünyasını dəyişmişdi. Mən evin kişi işlərini öz boynuma 
götürmüşdüm. O vaxtlar kənddə qaz yox idi. Mən meşədən bibim 
qızı Hənifətlə gedib, odun yığıb evə gətirərdim. Həyətdə olan qoz, 
fındıq və alma ağacının başına çıxıb, özüm tək başına onun 
məhsullarını yığardım. Həyətdə olan otu özüm dəryazla biçərdim. 
Bunu görən qonşu kişilər bibimə deyərdilər: - “Bu qız oğlan 
olmalıymış!”. Çox-çox uzaqlarda qalan əlçatmaz uşaqlığımı belə 
xatırlayıram. 

Heç nədən qorxmurdum. Bir dəfə qonşu oğlan nə dedisə 
yerdən bir daş parçasını götürüb, onun başına vurub yaraladım. 
Evdən məni axtarırdılar ki, bu etdiyim iş üçün məni cəzalandırsınlar 
mənsə nərdivanla evin çardağına çıxdım, nərdivanı da özümlə götür-
düm ki, çardağa qalxa bilməsinlər, axşama qədər orda gizləndim və 
evin çardağında olan almaları yeyə-yeyə dincəldim. Heç bir şey 
olmamış kimi gələcək xəyallarım haqqında düşünürdüm. Hələ 
yadımdadı, bir neçə dəfə mərcə girib gecə vaxtı yaşıdlarımın cürət 
edə bilmədiyi hərəkəti edib, gecə yarısı meşəyə yaxın olan qəbiris-
tanlığa getmiş, orda bir  dövrə vurub geri dönmüşdüm. Fatimət bibim 
məni çox istəyirdi, namazı-duası olan nurani bir xanım idi. Allah ona 
rəhmət etsin. Bir şeyi də deyim ki, dərsdən sora məni axtaranlar 
dağların, ağacların başında tapardılar. İllər keçdi mən Bakıya  
gəldim. Bakı Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində işə başladım. Hələ o vaxtlar 
1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən Müharibəsinə həsr olunmuş 
filmlərə baxanda, gözümü tavana zilləyib ürəyimdən keçirdirdim, kaş 
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o vaxtlar mən olaydım, müharibəyə gedib qəhrəmanlıq göstərəydim. 
Kitablarda, jurnallarda, qəzetlərdə məndən yazaydılar, ekranlarda 
məni göstəyərdilər. Amma yatıb yuxuma belə gəlməzdi ki, üzdəniraq 
qonşularmız ermənilərin nankorluğu, yeniyetməlik düşüncələrimi 
gerçəkləşdirəcəkdi. Topxana meşəsinə olan haqsızlığa dair etiraz 
aksiyalarında, Meydan  Hərəkatı, 20 Yanvar  hadisələrində mən də 
vətən sevərlərlə bərabər idim. 1990-cı ilin 20 Yanvarında o qanlı 
gecədə olan hadisələr gözümün önündən getmir. İndiki kimi 
yadımdadı Semaşko  xəstəxanasında (indiki Musa Nağıyev adına 
xəstəxana) yaralılara qan verirdim və onlarla bərabər idim. Xəstəxa-
nadan gec çıxası oldum və komendant saatına (Fövqəladə vəziyyət 
ilə əlaqədar Bakıda gecə vaxtı  üçün qadağan  saatı  təyin edilmişdi) 
düşdüm və məni tutub Sabir bağının yanında yerləşən hərbi 
Komendantlığa apardılar, səhərə qədər saxladılar. Sağ qalmağım 
möcüzə idi. 1991-ci ildə milli qəhrəman Çingiz Mustafayev  Azər-
baycan televiziyası vasitəsi ilə çıxış etdi ki, Qarabağ əldən gedir, kim 
nə bacarırsa onu etməsi lazımdır. Biz də Noyabrın 21-də Milli 
Məclisin qarşısına toplaşdıq. Mənimlə bərabər Türkiyə vətəndaşı 
Azaərbaycanda təhsil alan tələbə Lalə Taşkan, üç  avtobus adam 
Ağdama yollandıq. Bizi özünü müdafiə batalyonuna göndərdilər. İki  
qoçaq qız qardaşlarmızla bərabər vuruşurduq və onlara dəstək 
olurduq, döyüş zamanı irəlidə gedib, əl edib həyəcanla qorxu içində  
olan döyüşçü yoldaşlarmıza  deyirdik :- “İrəli gəlin, qorxmayın biz 
buradayıq!”. İlk döyüş yadımdadır, Xramord uğrunda gedən döyüş-
lərə qatıldım. Döyüşlər gedən zaman Əhmədavar kəndindən bölük 
komandiri, Oruc Cabbarov məni döyüşə hazır vəziyyətdə görüb ”Sən 
hara?! Geri qayıt!” -dedi. Təbii ki, mən onun sözünü dinləmədim və 
Xramordda gedən qızğın döyüşə qatıldım. Xramordda bir orta mək-
təb var idi, onun yaxınlığında qızğın döyüş gedirdi. Məktəbin zirzə-
misindən qaçan ermənini gördük, onu yaraladıq əlindən silahını 
aldım və qulaqlarını kəsdim. Silahı o andaca komandirə təhvil ver-
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dim. Həmin döyüşdə bizdən də çox yaralananlar oldu. Qarabala 
ləqəbi ilə tanınan rəhmətlik Adil ağzından, Abdal Qəhrəman isə 
qarın nahiyyəsindən, Qobulu Elxan başından yaralandı. Döyüş gedər-
kən zirehli texnikanı (tankı) ermənilər vurdular  Bəxtiyar qardaşımız  
ordan sağ  çıxa bildi. Çox ağır döyüş oldu. Mən yaralıları döyüş böl-
gəsindən uzaqlaşdırdım və onların silahlarını topladım. Xramorddan 
uzaqlaşmaq istəyəndə birdən məktəbə tərəf istiqamət aldım, əlimdə 
beş ədəd avtomatla məktəbin qapısından 5-6 pilləkənlə məktəbin 
zirzəmisinə düşürdüm ki,  ürəyimdən bir səs gəldi  ”geri qayıt, irəliyə 
getmə!”. Mən fikirləşdim, qapının kandarına mina basdırmış ola 
bilərlər, parça-tikə olaram. Tərəddüd etmədən geri qayıtdım. Bir neçə 
gün keçdikdən sonra özümüzlə əsir götürdüymüz erməni dedi ki,  
məktəbin zirzəmisində 80-90-a yaxın erməni gizlənibmiş.  Xanabad 
uğrunda gedən döyüşlərin birində ermənilərə 12 itki verdik, 6 yara-
lımızı və  6 şəhidimizi  əsir götürdülər  həmin döyüşdən sonra  6 diri 
erməni ilə Sumqayıtlı Elşadı, Təbrizi  və  digər  əsirlərimizi dəyişdik. 
Ermənilər o biri döyüşçüləri elə hala salmışdılar ki, onların cəsəd-
lərini  belə  tanımaq olmurdu.  Onu  da qeyd  etmək  istəyirəm ki,  
mən fəxr edirəm ki, mənimlə çiyin-çiyinə döyüşən qardaşlarımdan 
Bəxşeyiş Paşayev, Mübariz Əhmədov, Təbriz Xəlibəyli, Ramiz 
Qəmbərov Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarıdırlar. Orada döyüşən 
igidlərimizi də unuda bilmərəm. Şəmkirdən şəhid Nizami Abdul-
layev, Rafael, Füzuli və Elxan qardaşları, Şəkili topçu Kamil, Namiq. 
Bəzi səbəbdən məni 1992-ci ilin əvvəli Şuşaya göndərdilər. ”N “ 
saylı  hərbi hissədə qulluq etməyə başladım. Şuşa ətrafında  gedən 
ağır döyüşlərdə iştirak etmişəm. Döyüşlərdə olduğum  tarixləri 
xatıralaya  bilmirəm  görün neçə il  keçib. Öküzuçan, Kosalar, Hacı-
talası kəndlərində döyüşlərdə iştirak etdim. Bu döyüşdə yaralananlar 
və şəhid olanlar gözümün önündən getmir. Ramiz Qəmbərov, Qaxlı 
Sahib Qadaşov, İbrahim Əliyev. Komandir qərara gəldi ki, Şəhid 
olmuş Sahibin cəsədini  Əli dayı, mən, Qaxdan olan əsgərlər Müşfiq 
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və Etibar  aparaq. Biz yola düşən ərəfədə Şuşadan çıxanda hərbiçilər 
postda maşını saxlayıb  iki nəfəri aparmağı xahiş etdilər. Moskovalı  
“Trud” qəzetinin müxbirləri təşviş içində təcili yardım maşınına 
əyləşdilər. Onlar Laçına getmək  istəyirdilər.  Daşaltı istiqamətinə 
yol aldıq. Dolanbaclarda hər an təhlükə gözlənirdi. Birdən o istiqa-
mətdən bizə mərmi atıldı. Atılan mərmilər xoşbəxtlikdən qayaya 
dəydi. Mərminin qəlpələri bizim maşına dəydi. Müxbirlərdən biri 
zərblə maşının içinə yıxıldı və başı (alın hissəsi) şəhidin tabutuna 
dəydi və qorxu dolu təlaş ilə ucadan söylədi: -  ”Mənim nəyimə 
lazım idi axı, gəlib buradakı həqiqətləri yazım! Axı, mənim burda nə 
işim var  idi!? Ölsəm balalarım yetim qalacaq!”. Onun bu sözü məni 
çox ağrıtdı dedim: Bəs bizim günahımız nə idi.?! Sizin rus əsgər-
ləriniz ermənilərlə  birləşib oğullarımızı  öldürür, balalarını  yetim 
qoyurlar. Bu tabutda yatan oğlanın da arzusunu gözündə qoydunuz. 
O, mənim qadın olduğumu biləndə, utana-utana  başını yerə dikərək 
dilləndi: “ Siz Azərbaycanın  qəhrəman qadınısınız”. O zaman o 
müxbir məndən müsahibə almışdı. Müsahibəni verən zaman inan-
mırdım ki, o yazı doğrudan da çap oluna bilər. O yazının dərc olun-
duğunu mənə Babayev Qurban  söylədi.  Dedi ki, sənin haqqında 
“Azərbaycan  qəhrəmanı” adlı məqalə Moskvada “Trud ”qəzetində 
çap olunub. 1992-ci il mayın 4-də döyüşdə fərqlənənlərə pul müka-
fatının verilməsinə qərar vermişdilər, o mənə də şamil olunmuşdu və  
1993-cü ilin aprelin 15-i mənim üçün çox sevincli oldu. Qax rayo-
nundan olan döyüçülərə diqqət və qayğım üçün  oranın icra hakimiy-
yətinin başçısı Kamal Muxtarlı mənə təşəkkür teleqramı göndər-
mişdi.  
     Aprelin əvvəllərində Hacı talasında gedən döyüşlərin birində  
yaralandım. Sol tərəfimdə Şuşalı Rəhman adlı döyüşçü yoldaşım 
olmasaydı bəlkə də bu gün sağ qalmazdım. Rəhman təhlükəni görüb, 
bir az aralı dur- söyləməsəydi, artıq mən həyatda yox idim. Mən o 
döyüşdə sağ qalmağıma görə məni yaradan  Allahıma və Rəhman 
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qardaşa borcluyam. Şuşa döyüşlərində komandirmiz Fəxrəddin 
Səfərov, Möhtəşəm Məhərrəmov, Məhərrəmov Mobil, Mənsur, 
“Kobra” Nazim,Yelmar iki oğlanları ilə, Kürd İslam (şəhid olub)  
Laçıının Ərdəşəvi kəndindən Loğman Turbəndiyev hər zaman 
xatirimdə və düşüncəmdədirlər. Adını unutduğum döyüşçü yoldaş-
larım məni bağışlasınlar, axı uzun zaman keçib. Mən Ağdərə  və 
Margüşavan, Ağdam, Şuşa, Goranboyun Talış kəndində döyüşmü-
şəm. 1993-cü il iyunun 3-dən 5-dək Margüşavanda döyüş zamanı 
çox irəliyə getmişdik. Arxamızda qalan erməni texnikası asta-asta 
gəlirdi. Səmadan isə qırıcılarmız bombalayırdılar. Ermənilər itki 
verərək geri çəkilirdi. Biz də bir neçə batalyon Şuşa polisləri ilə 
qarşıya irəliləyirdik. Bir düşmən texnikası vurulmuşdu və onun 
üzərindəki yazını oxuya bilmirdik. Biz yolun sol tərəfində idik. Bu 
dəm mən geriyə baxanda yolda durmuş maşınlarımızın və təcili 
yardım maşınımızın alışıb yandığını gördüm. Döyüşçü yoldaşım 
İslam Bağırova yanan maşınların istiqamətini göstərirdim ki, bu anda 
üzərində xaç şəkli olan tank bizimlə paralel durub lüləsini bizə tərəf 
tuşlamışdır. İslam mənim üstümə qışqırdı: - ”Keç arxamıza, sürünə-
sürünə uzaqlaş!”.  Mən isə döyüşçü yoldaşlarım İslama və Loğmana  
dedim ki, sizinlə bərabər öləcəyəm.  Biz 10-15 döyüşçü olardıq, 
hamımız tankın bizə tuşlanmış lüləsinə baxırdıq. Birdən-birə tank  
sürətlə sürdü, getdi Ağdərəyə (Mardakert) girdi. Bizi təəccüb bürü-
müşdü, bu nə demək idi? İslam tez  durbinlə tankın gedib dayandığı 
yeri izlədi. Baxanda gördü ki, bu tanka mərmi yükləyirlər. Sən demə 
o bizim arxamızca mərmi ata-ata gəlirmiş və bizə atəş açmağa 
mərmisi qalmayıbmış. Əmr gəldi, biz geri qayıtdıq. Qayıdan zaman 
axırın kənarında təcili yardım maşının sürücüsü, Şəmkir rayonundan 
olan Hidayət Balayevi ayaqlarından çox  ağır yaralanmış vəziyyətdə 
gördük. Vaxt itirmədən onu Yevlax xəstəxanasına aparıb yerləşdir-
dik. Keçirdiyim ağır döyüşlər, ağır anlar heç vaxt yaddaşımdan 
silinməz. Goranboy rayonunun Tap Qaraqoyunlu kəndi uğrunda 
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gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Döyüşçü yoldaşlarımın çoxunu 
ağır yaralamış bir erməni cəlladını diri-diri yandırmışam. 

1992-ci ildə Ağdamdan olan Abdal Qəhrəmanı döyüşdən yaralı 
vəziyyətdə çıxartdım və onu ölümdən qurtardım Qəhrəmanın  dediyi 
kimi. O mənə  sağaldıqdan sonra  bir  şeir  yazdı. O  şeiri  hər dəfə 
oxuyanda  Müharibədə  keçirdiyim illər gözümün önündən bir  film 
kimi keçib gedir. Göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm.  

 
VƏTƏN DEYƏN ELLƏRDƏ GÖRDÜM 

 
Ey ellər gözəli, ellər mələyi, 
İncə məhəbbəti gözlərdə gördüm. 
Xalqa şücaəti, arzu diləyi 
Ölüm ayağında sizlərdə gördüm. 
 
Sevdin vətənini sən qarış-qarış, 
Əhsən hünərinə, əhsən, min alqış. 
Əbədi məşəl ol, alovlan alış, 
Qeyrət simvolunu  düzlərdə gördüm. 
 
O qanlı günlərdə girdin səngərə, 
Atdığın güllədən düşdü pəncərə, 
Düşmən qulağını verdin xəncərə, 
Həcər surətini üzlərdə gördüm. 
  
Bir yanvar ayında  o qanlı gündə,  
Azər, Qarabala düşəndə bəndə, 
Hansı arzularla girmişdik kəndə, 
İncə nəvazişi əllərdə gördüm. 
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Yaralı oğullar hər sızlayanda 
Can deyib, yaranı sən bağlayanda, 
Elxan Azərbaycan deyib ağlayanda  
Vətən sevgisini dillərdə gördüm. 
 
Qarabağ sənindir, Qarabağ mənim, 
Gül tökür  dağlarım, çölüm, çəmənim 
O vətən eşqinə ilk məhəbbətim 
Gözlərdən süzülmüş göllərdə gördüm. 
 
Abdal Qəhrəmanın arzu diləyi 
Unutmaz o günü,var gələcəyi, 
Cəvahir olubdur dağlar mələyi 
Vətən,Vətən deyən ellərdə gördüm. 

 
                         31 Yanvar 1992-ci il Abdal Qəhrəman, Ağdam. 
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Cə
M
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M
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tə
rü
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rat xanım haqqın
1995-ci ildə “A

üst-üstə qoysa d
əqalədə  onun d

bliyindən  söhbə
ım kimi, bir dos

mın ürəyində hər 
özünü heç zaman
torpaqlarımızın 
olsada belə lazı

anım, Cəvahirat 
arzuladım. Bu  a
olun ki, Vətən 
əm Cəvahirat ha
t rəhəbəri olara

bu cəsur insanlar

ALMAZ ZEY
“ŞƏHİD AİLƏ

SOSİAL DƏ
İCTİMAİ BİRLİY

20 ilə yax
əvahirat xanım

Mənim onunla do
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Musayevanın təqd
aşladı. Cəvahira
npərvərliyi, sə

üstlüyü bizim d
mürünün uzun o
nda bir yazı yaz

Azərbaycan ordu
da belə qadındı
döyüş yolundan 
t  açmışdım.  C
st kimi çox dəyə
zaman Vətən se

n reklam etməyi
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m gəlsə yenə  d
xanımın döyüş 
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aqqında bu kitab
aq mən düşünc
r haqqında  kitab

YNALOVA  
ƏLƏRİNƏ  
ƏSTƏK”  
YİNİN SƏDRİ  

xındır ki, mən 
mı tanıyıram. 
ostluğum  təd-
kapitan Gülarə 
dim  etməyi ilə 
at xanımın və-
əmimiliyi, dü-
dostluğumuzun 
olmasında  bö-
zmağı düşünür-
usu” qəzetində  
ır” başlığı adlı  
və Azərbaycan 
əvahirat xanım 
ərlidır.  Döyüş-
evgisi çağlayıb. 
ib.  Əsil Vətən  
ı arzulayan və 

döyüşə getməyə 
yolu haqqında  

lədim və  İradə 
da edən döyüş-
bı yazıb ərsəyə 
cəmi belə izah 
blar  yazılsada, 
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onların şücaəti haqqında deyilsə də belə azdır. Onlar haqqında  məlu-
matlar  yazılmalıdır ki, həm gənclər məlumatlansınlar, həm də 
tarixdə  qalsın. Gələcək  nəsillər bu yazılarla məlumatlanıb, Vətən  
uğrunda canınından-qanından keçən həmvətənlərimizi tanıyıb və 
onların mübarizliyindən  nümunə  götürsünlər. 
  



 

yüksəkli
isə səng
vardı. T
çiyin-çiy
Onunla 
ki, Cəva
idi. O, 
nından 
vuruşurd
Müharib
gülləyə, 
üçün öz
iştirakçıs
çalışmal
də öhtəs
sağlığı a
Qarabağ

iyi ilə əvvəlcə etira
gərlərə atıldılar. Bu
Tibb işçisi kimi cə
yinə döyüşən qızla
döyüş əməliyyatlar
ahirat xanım qorxu
döyüşçü yoldaşlar
çıxarmaqla yana

du da. Hətta bir d
bədə kimin həyatın
minaya, raket qəlp

zün qorunmaqla ya
sı olan qızlar, qad
lıdırlar. Bəzi qadın
sindən bacarıqla g
arzu edirəm. Bir d
ğa növbəti dəfə döy
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dəfə bir erməni dö
nın harada bitəcəyi
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dınlar isə canları 

n döyüşçülərdən fə
gəldi. Mən bu vət
də arzu edirəm ki,
yüşçü kimi deyil, fə

HACI ƏKBƏR R
KEÇMİŞ DÖ

ELDAR BAĞIR
845 SAYLI ÖZÜN

BATALYON
QƏRƏRGAH

 
Qarabağ m

anların ömrünün a
şüncə tərzini d
runda mübarizəyə
ycan vətəndaşları 
aq üçün meydanlar
anlar arasında qızla
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keçmiş döyüşçülər 
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ərsən. Havayı güllə
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ərqli olaraq Cəvahi
tənpərvər xanıma 
, Qarabağı tezliklə
əxri qonaq kimi dəv

RÜSTƏMOV 
ÖYÜŞÇÜ,  
ROV ADINA  
NÜMÜDAFİƏ 
NUNUN  
H RƏİSİ 

müharibəsi çox 
axarını, həyat və 
dəyişdi. Torpaq 
ə qalxan Azər-
çox böyük ruh 

ra axışdılar, sonra 
ar və qadınlar da 
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də Cəvahirat idi. 
yaxşı xatırlayırlar 
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mın üstündə Cəv

HÜSEYNOV QƏH
VAHİRAT XANI

SÖYLƏDİK

Ağdam rayo
çü Hüseynov Qə
u (Abdal Qəh
vahirat xanımı 
yabr ayından tan
rabağ  Müdafiə 
səsində qərargah
hrəman müəllim

ladı: 
Daşaltı əməl

bi hissəyə döyüş
alında olub. Dö
bacımız Cəvahir
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şlarımız ilə mək
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əsib, gətirəcəyəm
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HRƏMANIN 
IM HAQQINDA 
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n sakini təqa-
əhrəman Murad 
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liyyatı uğursuz 
şçü kimi gəldi. 
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m. Elə də etdi. 
ğa çox  sirlərin  

mənilərin nüma-
di və mən ağır  
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mu itirməyə baş-
Onun uşaqlara 
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dediyi sözü eşitdim: - “Qəhrəmanı burdan tez çıxartmaq lazımdır, 
vəziyyəti ağırdır!” və məni kürəyinə alıb 2 km yolu məktəbdən aşağı 
dərəyə qədər apardı. Aşağı dərədə polis işçilərinə təhvil verdi, daha 
sonra mən nələrin baş verdiyini bilməmişəm. İki gündən sonra 
xəstəxanada gözümü açanda başımın üstündə Cəvahiratı gördüm. 
1992-ci ildə  Cəvahiratın necə mərd, cəsur döyüşçü olduğunu görən 
silahdaşlarımız onu “Qarabağın Həcəri” adı ilə çağırdılar. Bir arzum 
var, ölüm məqamında “Qarabağın Həcəri” olan Cəvahiratın məni 
çıxartdığı həmin o yaralandığım yerdə onunla görüşmək. İnşallah 
torpaqlarmızın qayıtmasını Allah bizə nəsib edər. 
  



 

gördüm
çox  ç
indiyə k
ayrı-ay
mübari
nəticəy
yatda  
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Neçə i
xanım 
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(boyevikləri) təmizləyək və həmin gün Cəvahiratın döyüşdə qəhrə-
manlığını bütün döyüş yoldaşları, hamımız gördük. Biz  Xramord 
kəndinə girən zaman kənd orta məktəbi ilə qarşılaşdıq. Əlimdəki 
diktaryotun  (diskli pulemyot) odlu atəşi ilə məktəbin pəncərəsini 
qırdım ki, qarşıya getməkçün yol açım. Həmin an saqqallı bir erməni 
çıxıb qaçmaq istədi, Cəvahirat cəld tərpənib onu avtomatla vurdu və 
ucadan mənə tərəf qışqırıb dedi: - “Qaçırdı, mən onu vurdum, elə 
deyirdiniz ki, bizimlə bərabər girmə döyüşə. Bax, bir erməni quldu-
runu zərərsizləşdirdim!”. Mən doğrudan da o günü Azərbaycanın 
necə cəsarətli xanımlarının olduğunu gördüm və ürəyimiz  dağa  
döndü. O gündən bizim Cəvahirat  xanıma  hörmətimiz  artdı, onun  
xətrini daha çox  istədik. Həmin əməliyyatda bizi  mühasirəyə 
aldılar, itki verdik, amma nə yaxşı ki, bu cəsur xanım bizimlə  gəl-
mişdi. Yaralılara çox  kömək etdi. Cəvahirat  xanım  döyüş  gedən 
zaman istiqamət  göstərirdi, tənzimləyirdi, müəyyən fikirlərini de-
yirdi, bu da bizim döyüş meydançasında ehtiyatlı və daha cəld  
hərəkət etməyimizə kömək olurdu.  Üzvi və  döyüşçüsü olduğumuz  
”Qarabağ  Müdafiə Şahinləri” dəstəsinin döyüşçülərinin necə  mərd-
liklə döyüşdüyünü hamı bilir. Bu dəstədə Cəvahirat xanımla Sabi-
rabadlı qəhrəman Mübariz Əhmədov, Bəxşeyiş Paşayev, Təbriz 
Xəlilbəyli, Ramiz Qəmbərov kimi Azərbaycanın Milli qəhrəmanları 
ilə çiyin-çiyinə döyüşüb. 
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bir  erməni quldurunu  gördük. Əsir  götürmək istədik , amma erməni 
istiqamətini dəyişdi və qaçmağa meyl göstərdi. Bu dəm Cəvahiratla  
adını unutduğum bir əsgərimiz  onun ayaqları  altına avtomatla  atəş 
açdılar ki, dayansın. Erməni qulduru dayanmaq istəmədi və  Cəvahi-
ratla döyüşçü yoldaşım onu nişan aldılar. Cəvahiratın belə mərdliyin-
dən, cəsurluğundan çox danışmaq olar. Onun döyüş zamanı  yaralan-
mış döyüşçü yoldaşlarını döyüş gedən sahədən necə çıxarmasından, 
yaralarını sarımasından, onları erməni gülləsindən öz avtomatının 
gülləsi ilə müdafiə etməsindən çox danışa bilərəm. Mən belə el 
qızımın olmasından fəxr duyuram. Allah bu vətənpərvər xanımı 
qorusun”. 
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TƏTİYƏ SÖYKƏNMİŞ XINALI   
BARMAQLAR 

 
Döyüşkən qadınlar əlil, veteran payına göz dikməməlidir. 
Uşaqlıqda xaraktercə, davranışca qız yaşıdlarından fərqlə-

nirdi. Başqa qızlar kimi saatlarla güzgü önündə dayanıb, özünə 
sığal verməyi, gəlincik bəzəməyi, evcik- evcik oynamağı sevməzdi. 
Ağ atlı oğlanı da gözlədiyini başqaları tək dilinə gətirməzdi. 
İmkan olan kimi, gəlib oğlanlara qoşular. Hətta oğlanlarla 
dalaşmaqdan  çəkinməzdi.  Bu  zaman anası Fatma xanım giley-
lənərdi ki, bu oğlan doğulardı. 

Görünür elə taleyin qisməti  idi ki, belə  yaşantı ona nəsib 
oldu. Könüllürdən ibarət  batalyon komandiri  Oruc Cabbarovla 
da söhbəti çox  sərt alınırdı: “ Biz  ölmüşük ki,  qızlarımız silah 
götürüb, əvəzimizdə döyüşələr”. Komandirin münasibətindən elə 
hiss olunurdu ki, geri qayıtmalıdır. Lakin komandir qarşısındakı 
qızı inadından döndərmək gücündə deyildi. “Gəl belə şərtləşək - 
ən yaxşı atıcılarla  yarışmaq. Uduzsan, geri qayıdacaqsan”. 
Tezliklə  döyüşçülər maraqlı bir yarışın şahidi  oldular. Hərə 30 
metr məsafədəki nişangaha qoyulan 5 hədəfi vurmalı idi. İlk 
sınaq uğurlu alındı. Komandir sevinc hissini gizlətmədi: 

- Daha sənə sözüm yoxdur, lap anadan döyüşçü  
doğulmusan. Bu gündən olursan  qız qardaşımız! 

1991-ci ilin payızında Ağdamın özünümüdafiə dəstələrinin 
döyüşçüləri Xramord kəndini erməni yaraqlılarından təmizlə-
yəndə, bu qız da ilk dəfə döyüşə girir. Tətiyi çəkəndə, nə bar-
maqları, nə də ki,  ürəyi titrəyir. Çünki  silah onun üçün adi bir 
şey idi. Bibisi Fatimə xanım həyat yoldaşını vaxtsız itirəndə, atası 
Abdulla kişi qızı Cəvahiratı ona oğul əvəzi vermişdi. Zaqatalanın  
dağ  kəndi olan Çardaqlarda Cəvahirat kişi işlərini asanlıqla  
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yerinə yetirir, sübh tezdən at minib dağlara qalxar, ov ovlayardı. 
Meşədən odun gətirməkdə belə acizlik göstərməzdi. Kənd qızları 
ona heyranlıqla baxardılar... 

Amma cəbhə heç də fikirləşdiyi kimi deyilmiş. Mərmilərin 
gurultusu, aramsız yağan güllələr ilk anlar qorxu hissi yaradır. 
Lakin bilirdi ki, özünü ələ almamaq ən azı, tənəli baxışlarla, 
sözlərlə  geri qayıtmağa bərabərdir. Döyüşlərin birində vəziyyət 
elə yaranmışdır ki, cinah yoldaşlarını mühafizə etmək üçün 
mütləq irəlidəki hədəfləri aradan götürmək lazım idi. Artıq həmin 
nöqtələrdə atəş açılmırdı. Təhlükəsizliyə əmin olduqdan sonra 
yaralı yoldaşını çəkə-çəkə təhlükəsiz yerə çatdırdı. Burada isə ilk 
yardım tibb bacısı Tərlan xanımın öhdəsinə düşürdü. Strateji 
yüksəkdə olan Şuşanın Hacıtalasından düşmən çıxarılmalı idi. 
Bəzi döyüşçülərin çılğınlığı və ehtiyyatsızlığı faciəsi ilə nəticə-
lənirdi. Qaxın ilk şəhidi Sahibin  taleyi də belə oldu. Cəvahirin 
gözlərində qığılcım parladı. Dağda böyümüş, yüksəkliyə necə 
qalxmağı yaxşı  bilən Cəvahir düşməni nişan almaq üçün münasib 
nöqtədə özünə mövqe tutdu. Daha  sonra dəqiq atəşlər öz sözünü 
dedi. Yoldaşları tezliklə köməyinə gəldi. Gərgin döyüşlərdən 
sonra həmin yüksəklikdə xeyli erməni meyiti qalmışdı. Cəvahir  
yoldaşları ilə  köməkləşıb Sahibin meyitini təcili yardım maşınına 
qoyaraq, yola düşürlər. Daşalatı tərəfdən PDM-lərdən açılan 
güllələr maşını dəlik-deşik edir. Şuşadan çıxanda hərbiçilər 
postda maşını saxlayıb, iki nəfəri  də aparmağı  xahiş edirlər. 
”Trud” qəzetinin müxbirləri təşviş içində maşına əyləşirlər. 
Dolanbaclarda hər an təhlükə gözləyirdi. Birdən yenə güllələr 
dolu kimi yağmağa başladı. Maşındakılar müvazinətlərini  itir-
dilər. Müxbirlərdən biri maşının içinə yıxıldı. O, zarıya-zarıya 
gileyləndi: ”Axı mənim  burada  nə işim var idi?! Ölsəm, balala-
rım yetim qalacaq!”. Cəvahiri od  götürdü: “Bəs bizim günahımız 
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nə idi?! Sizin rus əsgərləriniz ermənilərlə birləşib oğullarımızı 
öldürür, balalarını yetim qoyurlar. Bu tabutda yatan oğlanın da 
arzusunu gözündə qoydunuz”. O, Cəvahirin qadın olduğunu  
biləndə, utana-utana başını yerə dikərək dilləndi: ”Siz Azərbay-
canın qəhrəman qadınısınız”. ”Trud” qəzetində “Qeroy Azerbay-
djana” məqaləsini dərc edirlər. Məqalədə  Cəvahir Abdullaye-
vadan söhbət açılır. Müharibə getdikcə şiddətlənirdi. Növbəti 
döyüşlərdə Cəvahir tək deyildi. Aliyə, Kəmalə, Xanımzər ona 
qoşulmuşdular. Onların xarici görkəmlərində, hərəkətlərində  
qadına məxsus keyfiyyətlərdən əsər-əlamət qalmamışdı. Hər şey 
silinib yox olmuşdu. Döyüş yoldaşları Kəmaləni Qəqəni, Xanım-
zəri isə Qəzənfər deyə çağırırdılar. Yaxşı yadımdadır, Ağdamın 
işğalı zamanı hərbi maşınla ora getmişdik. Yolun kənarında 
dayanan, üz-gözü qapqara qaralmış bir əsgər maşınımızda yer 
olmadığından qucağımda oturmuşdu. Sən demə, hələ bığ yeri 
tərləməyən oğlan hesab etdiyim əsgər Xanımzər imiş. Çox sonra-
lar onlar gecələr yan-yana yatan döyüş yoldaşlarından biri Kəma-
lənin kürəyinə vurub, qardaş siqaretindən birini mənə ver-
deyəndə, Cəvahir dillənir: “Oğlum, o, siqaret çəkmir”.    

Bu qızlar bir-birindən ağır döyüşlərə girəndə, qəzəbli aslana 
dönürdülər. İşğaldan azad etdikləri ərazilərdən dərin xəndəyə üz-
gözləri, bədənləri yandırılaraq  tökülən günahsız  insanların 
cəsədlərini görəndə, ilk anda da bu qızlar xəndəyə tullanaraq 
meyitləri çıxardırdılar. Heç olmasa qoy  valideyinləri, əzizləri 
intizarla yol gözləməsinlər. Bu dəhşətləri gördükcə, qızların 
düşmənə qarşı kini-küdurəti daha da artırdı. 

Yazın əvvəllərində onların batalyonu Goranboy rayonunun 
Talış kəndini erməni yaraqlılarından təmizləyəndə, cavan bir 
dığanın cibindən tapdığı “şifrovka”-dan Bakı küçələrinin adla-
rının qarşısına nömrələr qoyulmuşdu. Cəvahir “uf” demədən, 
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onun cəzasını verdi. Bunlar mənim döyüş yoldaşlarımı, həmvə-
tənlərimi əzabla öldürmüşlər. Ölümün caynağından qopardığı 
döyüş yoldaşı Abdal Qəhrəman isə xilaskarına ürək sözlərini 
şeirlə ifadə etmişdir: 

 
Ey ellər gözəli, ellər mələyi, 
İncə məhəbbəti gözlərdə gördüm. 
Xalqa şücaəti, arzu-diləyi, 
Ölüm ayağında sizlərdə gördüm. 

 
Ölüm saçan güllələr Cəvahirdən də yan keçmir. İki dəfə 

yaralanır, kontuziya alır. Şuşanın “Öküz uçan” deyilən  ərazisin-
dən onurğa sütunundan aldığı yaradan isə bu günədək əzab-
əziyyət çəkir. Dünya xalı deyilmiş. Cəvahirin döyüş yoldaşları 
onu unutmur. Həm maddi, həm də mənəvi dayaq olurlar. 
Dolabları açaraq, bir-bir ərzaqları qucağına alaraq deyir:  

-“Səngər yoldaşlarım Yaşar Məhərrəmov, Samir Kərimov, 
Misirxan, Teyyub,  Mikayıl (soy adlarını xatırlamıram) olmasa, 
lap acından ölərəm. Təqaüd kimi  cəmi 55000 manat pul alıram. 
Onunla yaşamaq olar? Cərrahiyyə əməliyyatımın xərcini də 
müğənni Firuz Səxavət, Natiq Mirişov, Abdal Qəhrəman 
çəkmişlər. Bax,  bu balaca bir otaqlı evi də  məsul vəzifədə çalışan 
Füzuli, Camal, Nizami  Əliyevlər mənə bağışlayıblar. İndi özümü 
dünyanın ən zəngin insanı sayıram. Çünki məni düşünən, sevən 
insanlar çoxdur. Xəstələnəndə başımın üstündə dayanaraq sübhə-
dək yatmayan döyüş  yoldaşlarım var. Amma nə qədər yoldaşım 
olsa  da, hər  bir  qadının onun qayğısına qalan bir insana böyük 
ehtiyacı var. Neyləmək olar?  Mənim  də qismətim belə imiş”- 
deyərək, mas-mavi gözlərini bir  nöqtəyə zilləyir-“Ailə qurmağın 
da vaxtı var idi. Müharibə qurtarmasa, ailə quran deyiləm-  
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deyirdim. Amma nə müharibə qurtardı, nə  də mən ailə-uşaq 
sahibi ola bildim. Döyüş  yoldaşlarımızdan biri məni sevirdi. 
Amma məhəbbətini pünhan saxlayırdı. Şəhid olduğunu eşidəndə, 
dünya başıma fırlandı. Qırxında anası barmağıma nişan üzüyü 
taxıb, bəylik döşəyini mənə bağışladı. Onun şəhid olduğuna indi 
də inanmıram. Tez-tez yuxuma girir. Onun və döyüş yoldaşla-
rımın şəkillərini qarşıma töküb, hamsını xatırlayıram”. 

Silah tutan codlaşmış əlləri indi xörək bişirir, süfrə salır. 
Amma xanım-xatun olmağı  azrulamır. Heç vaxt üst-başına ətir 
də tökməyib. Benzin iyini dünyanın ən yaxşı ətirlərinin qoxusuna 
dəyişməz. Əlləri yalnız xörək bişirməyə gələndə titrəyir. Dünya 
yaranandan qadına İlahi tərəfindən missiya qoyulub dünyaya 
övlad gətirmək, böyütmək. Qadın barmaqları öz əzizlərinin 
saçlarına sığal çəkmək üçündür. Ona görə də  bu barmaqlar  hər  
vaxt tətiyə yaraşmır. Ana Vətən dara düşəndə bu  barmaqlarsız 
da keçinmək olmur. Bizi qoruyan həmin barmaqlara qayğı 
göstərmək, diqqət yetirmək hamımızın borcudur. 

 
                    Səriyyə  Müslümqızı 

                                “QARABAĞ”  qəzeti  №18 (026)  29 
sentyabr- 17 oktyabr  2006-ci  il    
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ONA  QARABAĞIN HƏCƏRİ  DEYİRDİLƏR 
 

Partiyamızın qərargahında növbəti tədbirlərdən biri  keçirilirdi. 
Masa arxasında əyləşən qadınlar müzakirə olunan əsasnaməyə öz 
təklif və iradlarını, münasibətlərini  bildirirdilər. İştirak  edənlərdən  
ikisi  döyüş  yolu  keçmiş  cəsur  xanımlarımız idi. Onlardan biri söz 
istəyib, danışmağa  başladı.  Bu  an  qəribə  hadisə  baş  verdi. Digər  
döyüşçü qadın Lalə əyilib danışan xanımın üzünə həyəcanla baxırdı 
və gedən söhbətlərin, harada olduğunun fərqinə varmadan  uca  səslə  
soruşdu: “Sənin ismin nə?”. Bir də təkrar et, xahiş edirəm”.  Cəvahir 
sözünü yarımçıq qoydu və bir də təkrar etdi: “Qarabağ müharibə  
veteranı Cəvahir Abdullayeva”. 

 Bu sözdən sonra Lalə ani fikrə getdi. O iri açılmış gözlərini  
Cəvahirin üzündən çəkmirdi. Birdən qeyri-iradi, pörtmüş halda  Lalə 
ayağa qalxdı və bayıra çıxdı. Tədbir başa çatdı. Hamı kimi  Cəvahir  
xanım da zaldan çıxdı. 

- Cəvahir sən sağsan? İlahi, sən ölməmisən? Mən neçə illərdir 
səni ölmüş zənn edirdim. Mən Laləyəm, tanımadın? Səni yaralı ikən  
çəkib çıxardan Lalə. 

...Cəvahir xanım, bir az gülümsəyin, avtomatı da yuxarı  
qaldırın... Sözlər hələ də qulaqlarımdadır. Mənim rota komandiri 
Oruc Cabbarovla şəkilimi çəkdilər.  Bir  neçə  gün  keçəndən sonra 
ermənilərlə  meyitlərimiz  dəyişdirilirdi.  Döyüş  yoldaşım Füzuliyə 
erməni  saqqallısı  yaxınlaşıb  həmin  şəkili göstərib  və  mənim  kim  
olduğumu soruşub. Füzuli məni tanımadığını deyəndə erməni 
saqqallısı deyib: “Qarabağın  Həcərini  hamı  tanıyır.  Bu  ki,  Ərən  
Xatun Cəvahirdir”.  Meyitləri  dəyişəndən sonra Füzüli məni  tapdı  
və  ermənilərin  axtardığını bildirdi... O zaman düşünürdüm,  ilahi,  
bir  millətin  nə  qədər  satdıqını  olar??? 

...1992-ci il idi. Şuşanın 8-də 16 N-saylı Fəxrəddin Səfərovun 
komandiri olduğu hərbi hissədə döyüşürdüm. Şuşa türməsinin 
yanında mən, Kürd İslam, türmədən çıxan 8 nəfər, Natiq, Namiq 
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qardaşları  idi.  Hacı  talasında  qızğın  döyüşlər  gedirdi. Türkiyənin  
Ankara  universitetinin  tələbəsi  İbrahim  Əliyev  də  bizimlə  idi.  
Şuşanın  könüllü  batalyon  komandiri,  milli  Qəhrəmanımız Ramiz 
Qəmbərov ağır yaralandı. Biz onu ağır vəziyyətdə hospitala gətirdik. 
İbrahim də ağzından və ciyərindən ağır yaralanmışdı. Onun 
səhhətinin pisləşdiyini gördüm və vəzifə borcum olmasa da gecəni 
səhərə qədər onun yanında qaldım. İbrahimin dili  parçalanmış halda 
çöldə sallana qalmış, özünü isə qan aparırdı. O qanını udsa, ölə  
bilərdi. Paltarları bütün qan içində idi.  Səhərə  kimi  başının  üstündə  
durdum, uzanmağa  qoymadım. Çənəsinin  altına  qab tutub,  qanını  
udmağa qoymadım. İsti idman formamı özüm geyinib, əsgər  
şalvarımı ona  geyindirdim. Ona  ürək-dirək verib,  çətin  də  olsa  
dözməyə  məcbur  edirdim. Hərdən mənə  sual verirlər: “Doğrudan 
torpaqlarımızı düşmənlərə satıblar???” İndi acı da olsa,  xatırlayacı-
ğım hadisələr müəyyən qədər bu suala cavab olacaq. İbrahim 
məndən qələm, kağız istədi. Əlləri əsə-əsə yazdıqlarını az sonra 
oxuyanda  dəhşətə  gəldim: “Ramiz  Qəmbərova  bir  şey  olsa,  
özümü  öldürərəm. 17 yaşlı rabitəçimiz ermənilərin əlinə keçib. O  
şrifonoqrammaları düşmən əlinə keçməsin deyə yeyib. Pənahın 
ermənilər gözlərini, dişlərini çıxardılar”. Onun meyitini gətirib-
gətirmədiyimizi bilmək istəyirdi. Son sətirlər bunlar idi: “Rəhim 
əclaf Şuşanı ermənilərə təhvil verəcək. Yuxarı ilə  əlaqə  saxlayın. 
İmkan  verməyin ki, Rəhim Şuşanı  ermənilərə  təhvil versin”. Mən 
kağızı oxudum, İbrahimə isə susmağı məsləhət gördüm. Kağızı isə o 
dəqiqə yandırdım. O vaxt həmin kağızı üstümüzdən tapsaydılar,  
ikimizi də elə oradaca güllələyərdilər. Bu o günlər idi ki, bir-iki 
gündən  sonra  Şuşa  ermənilərə  təhvil  veriləcəkdi. 

Şuşa şəhərinə qalxan iki yol ikisi də  minalanmışdı. Batalyon  
komandiri 6 nəfər əsgər götürüb yollardan birini təmizləməyə  
apardı. Bizlərə isə demişdilər ki, guya BMT-nin hansısa nümayən-
dəsi gəlib danışıq aparacaq. Yolu  minalardan təmizləyəndən  sonra  
isə batalyon komandiri  apardığı 6 əsgərin 6-nı da şahid olmasın deyə 
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oradaca güllələmişdi. Güllələnənlərdən biri təsadüfən sağ qalmışdı. 
O yaralı vəziyyətdə birtəhər çıxa bilmişdi. Çox sonralar onu Ağcabə-
didə hospitalda tapmışdım. Uzun-uzadı ünvanladığım suallarıma  
verdiyi yeganə cavab bu oldu: “Yolu  minadan  təmizləyənlərdən biri 
də mən olmuşam. Əgər bilsələr sağam, məni  də öldürəcəklər. İşimizi 
başa çatdırandan sonra kombat avtomatı üstümüzə çəkdi. İstəmirdilər 
şəhid olsun. 1992-ci ilin mayın 4-də  biz  Şuşada  hərbi  and  içdik. 
Az  sonra qələbə  paradına hazırlaşırdıq. Yuxarıda deyilənlər şərhsiz  
satqınlığın, torpağı hərraca qoyanların bəd əməllərinin acı  nəticələ-
rinin  sonluğu  idi. Şuşa  şəhərinin  işğalından  bir  gün  əvvəl,  mayın  
8-də  cəsur  komandirimiz  Tofiq  Oğuz  yoxa  çıxdı. Onun  bu  günə  
qədər də nə ölüsü,  nə  dirisi,  nə  də  əsir  düşməyi  barədə  məlumat  
var.  

Cəvahir döyüş ömründən qopan qırıq kəlmələri dedikcə əsl 
vətənpərvərliyin nədən ibarət olduğunu duyurdum: “Döyüşçü var, 
irəliyə-sinəsini gülləyə sipər edib gedir, döyüşçü var, irəlidə gedəni 
sipər edib gedir”. Onun qırılmış inamını oyatmağın çətin və əzablı 
olacağını hiss etdim.  

1992-ci ilin yanvarın 31-də Əsgəran rayonunun Xramord 
kəndini ermənilərdən azad etdik. İtkisiz. Heç bircə gün keçmədi 
üzdəniraq bəylərin satqınlığı ucbatından 12 nəfər itirib, geri  çəkildik. 
“Gedin Qarabağa, sizə kömək olacaq”. Qarşıdakılara da “Biçin  
gəlirlər” xəbəri  verilmişdi. 

 
....İsveçdən, Türkiyədən gələn iki jurnalisti maşına mindirib  

Qaraağac qəbiristanlığının yanına apardıq. 
 

“Azərbaycan XXI  əsr”  
15-31  mart  1999-cü  il   
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ONUN ÜÇÜN  MÜHARİBƏ  BİTMƏYİB 
 

                     “Çox təəssüf  ki,  göz  yaşları  heç  nəyi  dəyişmir”  
(Bir  müdrikin dilindən) 

 
1991-ci  il  noyabr  ayının  20-də  baş  verən  qətliamdan-Azər-

baycanın say-seçmə oğullarının olduğu vertolyotun Qarakənd üzə-
rində ermənilər tərəfindən vurulmasından sonra heç  kəs Cəvahirə 
“getmə” deyə bilmədi. Doğulub boya-başa çatdığı Balakən rayonu-
nun Qullar  kəndində  zirəkli,  bacarıqlı  olması, qabiliyyəti və təmiz 
əxlaqı, səliqə-səhmanı ilə seçilən Cəvahir telejurnalist Çingiz Musta-
fayevin çagırışına səs verən  ilk  döyüşçü  qızlarımızdan  biri  oldu.  
Yenicə bitirdiyi tibb bacısı kurslarından sonra təcrübəsini ordu sıra-
larında  sınaqdan  çıxardı... 

Cəvahir  Abdulla  qızı  Abdullayeva  1992-ci  ilin  yanvarında  
Ağdamdakı  “Qarabağ  şahinləri”  özünümüdafiyə  batalyonunun  
tərkibində  ilk  döyüşə  atılanda  müharibənin  nə  olduğunu  anladı. 
Gözünün qarşısında  şəhid olan  əsgər  yoldaşlarının  itkisinə  ürəyi  
ağrısa  da,  vəzifə  borcunu  bir  an  da unutmadı, özünü  ələ  alıb, 6  
yaralı  döyüş  yoldaşını,  3 avtomat  silahı,  1 pulemyotu  ön  xətdən 
çıxara  bildi.  

Səhv etmirəmsə, Aristotelin belə bir sözü var: “İnsan  valideyn-
lərindən çox öz mühitinə bənzəyir”. Cəvahirin  ətrafındakılar  can-
larını  Vətənə  qurban demiş,  bu yolda  mərdliklə  mübarizə aparmış, 
amalları azad ölkə, azad Vətən, azad torpaq olmuş oğullar idilər. 
Onlarla döyüşmək, silahdaş olmaq üçün  ən azı onlar qədər qeyrətli, 
hünərli, iradəli, amalına sadiq  olmalı idin.   

Cəvahir indi də bu sözləri tez-tez təkrar edir: “Fəxr  edirəm ki, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Ramiz Qəmbərov, Təbriz Xəlil-
bəyli, Baxşeyiş Paşayev, Mübariz Əhmədov kimi oğullarla bir sən-
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gərdə döyüşmüşəm”. Eyni zamanda, Vətən torpağının toxunulmaz-
lığı uğrunda canlarını fəda etmiş  Namiq Şahmuradov qardaşlarının, 
Yasirin, İlqarın, kəşfiyyat  komandiri Maqsudun, Nizaminin, Sahibin 
və başqalarının  igidliklərindən danışanda da Cəvahirin gözlərinin 
dərinliklərində yuva qurmuş kədəri, niskili, qəmi duymamaq müm-
kün  deyil: 

- 1992-ci  il martın 30-da ermənilər Öküzuçan deyilən  istiqa-
mətdən hücuma keçmişdilər. Rabitəçi Pənahı əsir götürən düşmən 
ona nə qədər işgəncə versə də, şifrələnmiş lenti ala bilməmişdi. 
Əlacsız qalan Pənah şifrəni udaraq ordunun sirrini açmamışdı. Vəhşi 
ermənilər ona olmazın əzablar verməklə, şifrəni öyrənməyə çalışmış-
dılar.  Amma... 

Cəvahirin səsi boğuldu, danışa bilmədi, göz yaşları yanağından 
üzüaşağı yuvarlandı. Bir qədər sakitləşdikdən  sonra özünü ilk və son 
məhəbbəti, igid əsgər Mahirdən söhbət  saldı. Onun adını çəkər-
çəkməz hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Göz yaşları yazda yağan  
leysan yağışları  kimi sellənirdi.  

Bütün batalyona bəllii idi  ki, Mahir Cəvahiri  sevir.  Valideyn-
ləri, bacısı həm Mahirə, həm də gələcək gəlinlərinə dualar edir,  
tezliklə sağ-salamat geri dönmələrini diləyir,  uca  Tanrıdan  onları  
qorumasını təvəqqe edirdilər.  Amma  necə  deyərlər, “sən saydığını 
say...”  Növbəti  döyüşlərinin  birində  Cəvahirin məhəbbət oxu daşa 
deydi – Mahir  düşmən  gülləsinə  tuş gələrək, Vətən uğrunda şəhid 
oldu... onunla  birlikdə  Cəvahirin arzuları, diləkləri də şəhid oldu  
həmin gün. Cəvahir sevgisinə vəfasız çıxmadı, bu gün şəhid Mahirin  
foto-şəkil  ilə başa-başa yaşayır, şəhid olmuş sevgisini isə qəlbində  
yaşadır.. 

...Aradan bir-iki il keçmişdi. Cəbhə xəttində atəşkəs  haqqında 
razılaşma imzalandıqdan sonra bir az sakitlik  yaranmışdı. Ermənlər 
hər gün atəşkəsi pozsalar da, irimiqyaslı hücum əməliyyatları  
olmurdu.  
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Bir gün Mahirin anasıyla bacısı Cəvahirin qapısını  döydülər. 
Hal-əhvalı tutduqdan sonra Mahirli günlərin  xatirələrini bölüşdülər. 
Birlikdə ağladılar, sızladılar, igid  döyüşçü ilə bağlı epizodları yada 
saldılar. Xeyli dərdləşdikdən sonra ayrılmaq  məqamı çatdı. Mahirin 
anası Cəvahirin qardaşısına bir bağlama qoyub dedi: 

-Mahirin toyu üçün alınanlardır, bunlar sənə çatacaq.  Xahiş 
edirik bunları Mahirdən bir yadigar kimi qəbul edəsən.  

Cəvahir yenidən göz yaşları axıtmağa başladı. Mahirin  əzizlə-
rinin qəlbinə dəyməmək üçün onların hədiyyələrini  qəbul  etdi... 

Cəvahirlə söhbətim qəmli notlar üstündə  kökləndiyindən  tez-
tez göz yaşları ilə müşayiət olunurdu. O, gah xəyala dalır, gah 
danışır, gah da Mahirin foto-şəklinə baxıb,  köks  ötürürdü.  Onun 
keçirdiyi sarsıntılar tirtrək vücudunda özünü biruzə verirdi. O, yaşa-
dığı müharibə həyatına qayıtdıqca sanki  müharibə yenidən başlayır, 
igid oğullar boy-boy olub,  düşmənə qarşı vuruşur, vuruşa-vuruşa da 
şəhid olub göylərə  çəkilirdilər. Cəvahir bir-birinin ardınca döyüş 
dostlarını,  sevgisini, torpağı, bütün Qarabağı itirirdi. İtirir və yana-
yana, qovrula-qovrula  ağlayırdı... 

Onlara əsgərin cəsədini min əzab-əziyyətlə ön xətdən  çıxara-
raq, düşmən əlinə keçməsinə imkan verməyib, yüzlərlə yaralıya yar-
dım edib, yaralarını sarıyıb, lazım gələndə özü də  qan  verib,  onları 
ölməyə qoymayıb Cəvahir. 

Atəşkəs olsa da, hələ bu  günün nisbi  sakitliyinin  adamı  ola 
bilmir-1993-cü ildən ayrıla bilmir o. Bütün ruhuyla,  canıyla, qanıyla 
əsgər yoldaşlarının yanındadır, müharibə  gedən ərazilərdən bir an da  
olsa uzaqlaşmır,  onlarla  birlikdə  qələbəyə doğru addımlayır. Amma 
bu, yalnız Cəvahirin fikrində belədir. Müharibənin ağır günlərini 
görməyənlər, özünü oda-közə atmayanlar, əzizləri  gözləri qarşısında 
şəhid olmayanlar üçün döyüş çoxdan bitib. Onun həyatında qələ-
bədən  başqa,  sevinə  biləcəyi  heç  nə,  heç  kim  yoxdur.  Cəvahir  
üçün  müharibə  hələ  də  davam  edir... 
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Torpağın  bağrından  dikəlib  qalxan, 
Elə  bil  qranit  dağdı  Cəvahir. 
Bir az  güllələnmiş  arzularıyla,   
Bu  gün də  keşikdə  sağdı  Cəvahir... 

               
Əntiqə 

                                 “QARABAG”  qəzeti  №18  (465)   
30  sentyabr  -  14 oktyabr  2010-cu  il 
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CƏVAHİRAT 
ABDULLAYEVA 
MƏTBUATDA  

  



56 
 

SANATORİYADA MÜALİCƏ OLUNANLARA  XÜSUSİ 
QAYĞI GÖSTƏRİLİR 

 

Vətənimizin başı üstündə qara buludlar dolaşanda Koroğlu, 
Babək qeyrətli oğullarımızın qız qardaşı kimi mən də  silaha sarılıb, 
tarixi düşmənlərimiz olan ermənilərə qarşı ölüm-dirim savaşına 
girişdim.   

Bu döyüşlərdə bir neçə dəfə yaralandım, tüstü-barıt qoxulu 
səhra xəstəxanasında müalicə olunsam da, Bakıya gəlib  əməlli-başlı 
müalicə olunmağımı məsləhət gördülər. 

Həkimlərin ciddi-cəhdindən sonra Naftalan şəhərinə-sanato-
riyaya getdim. Bu sanatoriyada 1992-ci  ildən  üzü  bəri  müalicə  
olunuram.   

Ümumiyyətlə, Naftalan kimi balaca şəhərdə yerləşən  bütün 
sanatoriyalarda qaçqınlar məskunlaşıb. Bircə “Çinar”  sanatoriyasın-
dan başqa. Onların da çoxu erməni daşnaklarının min-bir işgəncəylə 
əlil etdiyi xəstələr, əl-ayaqlarını don vurmuş Xocalı qaçqınlarıdır. 
Onların uzun müddətli müalicəyə ehtiyacı var və hər birinin  
qayğısına  qalmaq  həqiqətən  çox  çətin  məsələdir. 

Bax elə buna görə də qayğıya möhtac olanlara səbrlə,  təmkinlə 
hərtərəfli qayğı göstərən həkimlər və sanatoriya işçiləri hər cür tərifə, 
təltifə  layiqdirlər.  Bütün bunları  nəzərə  alaraq, mən sanatoriyanın 
baş həkimi Muxtar Əhmədov, “Çinar”ın baş həkimi Kazbek 
Həşimova, İynə sancma üsulu ilə müalicə həkimi Vüqar Kərimova, 
tibb bacıları Mətanət Quliyeva, Pəri Həsənova, Həcər, Nabat, 
Şəfaqətə və Dürsüm xalaya öz dərin təşəkkürümü və sevgilərimi 
bildirirəm. 

 
Cəvahir  Abdullayeva  Qarabağ  müharibəsi  veteranı. 

“ƏDALƏT”  qəzeti  №137 (977)   
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ŞUŞA  DƏRDİ  SİNƏSİNDƏ DAĞA  DÖNMÜŞ  KEÇMİŞ   
DÖYÜŞÇÜ  İLƏ  ATÜSTÜ  SÖHBƏT 

 
Yetim  qoyub  gəldiyim  Şuşanın  qeyrətli  oğullarından  biri  

Möhtəşəm Mütəllim  oğlu Məhərəmov 1958-ci il iyunun 4-də  Azər-
baycanımızın gözəl məmləkəti olan Şuşa şəhərində anadan olub.  
Neft  Akademiyasını  bitirib.   

Möhtəşəmin evində oturub söhbət etdikcə  gözümün  qabağına  
addım-addım  gəzdiyim  Şuşanın  kəndi-kəsəyi,  bir  də  yetim  qalan  
kəndləri  gəlir.  Mən  nə  müxalifət,  nə  də  iqtidar  deyiləm.  Mənim  
bir partiyam var - Xalq! Düşmənim də ki, - erməni!  Dünən düşmənə  
bir güllə atmayan oğlanlar bu  gün  Milli  Qəhrəman,  Şöhrət Ordeni, 
Azərbaycan bayrağı ordeni alırsa, yəni  Əyyub  İbadov  kimilərində,  
mənim kimilərdə nəinki inam, hətta hər şey olur.  Biz  yaxşı  bilirik  
ki,  kimlər  döyüşüb. 

-Cənab mayor, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərin canlı  şahidi  
olmusunuz,  Şuşanın işğalı  haqqında  nə  deyə  bilərsiniz? 

-O vaxt Azərbaycan  Respublikasında  kimlərin  kim  olduğu  
məlum  olmadığına  görə torpaqlarımız zəbt olundu. Ancaq  o vaxtkı  
dövlət  rəhbərliyi  günahlarını  yumaq üçün zəbt olunmuş  torpaqların  
gunahını sıravilərin üstünə yıxdılar. Hansı ki, o sıravilərin heç bir  
günahı yox idi.  

-Cənab mayor,  Qarabağımızı  geri  qaytarmaq  mümkün-
dürmü? 

-Bəzi adamların övladları hər hansı niyyətlə  xarici  dövlətlərdə  
gəzincə, doğma Vətənimizin hərbi hissələrində öz xidməti  borclarını  
yerinə yetirsələr yaxşı olar. Şəhidlərimizin ruhuna xəyanət  
etməsələr, veteran vəsiqələri pulla  satılması,  hər  döyüşən  əsgər  və  
zabitlərin qiyməti onun əməlinə görə verilsə, torpaqlarımızı  
qaytarmaq  mümkündür.   

-Yaralandığınız günü necə xatırlayırsınız? 
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-26 sentyabr  1992-ci  ildə  Fərrux yüksəkliyində gedən ağır  
döyüşdə son böyrümdən qrantamyot qəlpəsindən  yaralanmışam. Bu  
döyüşdə Əbülfəz Ağayev iki zirehdeşən qutu gülləni mənə  
verməsəydi  ola  bilərdi  ki,  şəhidlərimizin  sayı  bir  neçə  nəfər  də  
artardı. Bu günkü gündə Əbülfəz Ağayev, Nizami kimi döyüşçü-
lərdən, Aqil, Xəlil, Ərəstun, Pərviz,  Əhliman  kimi  qeyrətli  oğullar  
şəhid olmuş, müqəddəs Vətən dedikləri məmləkət uğrunda  döyüşüb  
və şəhid  olanlar  bu  gün də  heç  kəsi  maraqlandırmır.  

-Ağır  anlarınızda  nədən təsəlli  tapırsınız? 
-Əlbəttə ki, sədaqətli dostlarımdan, bir də təsəlli onda  alaca-

ğam  ki,  Qarabağımız  azad  olsun.  Şuşamızı  torpaqda  həm  təsəlli  
taparam,  həm  də  ağır  günlərim  geridə  qalar. 

-Bugünkü  ordumuz  barədə  nə  deyə  bilərsiniz? 
-Mənim nöqteyi-nəzərimdən orduda nizam-intizam var. Tak-

tiki-texniki hazırlıq yaxşıdır. Ümumi baxışda əsgərlərimizdə ruh  
yüksəkliyi normaldır. Bu isə o deməkdir  ki,  döyüşüb  torpaqlarımızı  
azad  etmək  qabiliyyətimiz  var.   

-İyunun 4-də ad gününüzdür. Sizin ad gününüzü təbrik  edirəm. 
Sizə  ailə  səadəti,  üzün ömür,  can  salığı  və  gələn  il  ad  gününüzü  
Şuşamızda  keçirməyinizi  arzulayıram.   

Bu tək mənim yox, bütün döyüşçü dostlarımızın  arzusudur. 
 

                                                                             Cəvahir  Abdullayeva,  
Qarabağ  müharibəsi  veteranı   

                
“ƏDALƏT”  qəzet  8 iyun  1999-cu  il 
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CƏVAHİRAT 
ABDULLAYEVANIN 

DÖYÜŞ YOLU  
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Солдан Ъяфяров Надир (командир), 

Ъяващират ханым, Ъавид 
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Абдуллайев Абдулла (Ъяващират ханымын атасы)
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Абдуллайева Ъяващират атасы иля
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Эцлшад Бозгурд вя Ъяващират ханым



68 
 

 

 

  

Ъ
яв
ащ

ир
ат

 х
ан

ым
 Ш
уш
ад

а 
дю
йц

ш 
до

ст
ла
ры

 ил
я 

 



69 
 

 
 

 

 

 

Ъ
яв
ащ

ир
ат

 х
ан

ым
 А
бд

ул
ла
йе
ва

 

 



70 
 

 

  

Ъ
яв
ащ

ир
ат

 х
ан

ым
  Н

аф
та
ла
нд

а 
(с
ол
да

) 
ор
та
да

 Я
лля
дд

ин
 А
бб

ас
ов

 
(Ъ

ащ
ан
да
ро
ва

) 
Ш
ад
м
ан

 Щ
ц
се
йн

ов
 



71 
 

  

Ъ
яв
ащ

ир
ат

 х
ан

ым
 Ш
уш
ад

а 
дю
йц

шч
цл
яр
ля

 

 



72 
 

Мцбариз Ящмядов (солда) Оруъ Ъаббаров (арха ъярэядя) 
Ъяващират ханым дюйцшчцлярля 
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Ъяващират ханым Фярящля 
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Мющтяшям Мящрямов (майор), 

Ъяващират ханым,  саьда Ханлар 
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Мцшфиг Ямиров вя Ъяващират ханым   
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Казбек Щашымов (доктор) вя

Абдуллайева Ъяващират ханым  
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Абдуллайева Ъяващират ханым  (Балакяндя) 
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Шяфигя Ахундова (бястякар) 

Ъяващират ханым Фярящля
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Солдан Ъяващират ханым, Кямаля Гящряманова,

(солдан) Бяхтийар Вялийев, Камил
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Мурад Рзайев («Гарабаь бцлбцлляри»нин бядии рящбяри)

вя Ъяващират ханым 
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Ъяващират ханым Балакян 

(Почтбиня кянди)
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Ъяващират ханым Шамахы «Чухурйурдда» 
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Ялляддин Аббасов Ъяващират ханым 

(Нафталанда) 
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Бяхтийар (солдан), Эцларя ханым, Ъяващират ханым, 
Елмидар Вялийев 
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Акиф Наьыйев (саьда) дюйцш достлары иля 
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