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Şəhidliyə aparan yol
(Giriş əvəzi)

18 oktyabr 1991-ci il tarixində qəbul edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi
haqqında” Konstitusiya Aktı Azərbaycan Respub-
likasının siyasi və iqtisadi təməlini qoymuşdur. 26
noyabr 1991-ci il tarixində Azərbaycan Respub-
likasının Ali Soveti “Azərbaycan Respublikasının
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ləğv edilməsi
haqqında” Qanun qəbul etdi. 1991-ci ilin sonu-1992-
ci ilin əvvəlində münaqişənin hərbi mərhələsi baş-
landı. Sovet İttifaqının parçalanması və
Azərbaycanda daxili çəkişmələr nəticəsində yaran-
mış siyasi qeyri-sabitlikdən istifadə edərək, Er-
mənistan xarici hərbi yardımla Dağlıq Qarabağda
hərbi əməliyyatlara başladı.

1992-ci ilin fevral ayında Xocalı şəhərində
azərbaycanlı əhaliyə qarşı misli görünməmiş qırğın
törədilmişdir. Xocalı soyqırımı kimi tanınmış bu

2014-cü ilin iyulunda Kəlbəcərdə şəhid olan 
Həsən Həsənovun parlaq xatirəsinə
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qanlı faciə minlərlə azərbaycanlının məhv edilməsi,
yaxud əsir düşməsi ilə nəticələnmiş, şəhər yerlə-yek-
san edilmişdir.

1992-1994-cü illər arasında Azərbaycan Re-
spublikasının əraziləri aşağıda göstərildiyi kimi işğal
olunmuşdur: 1992-ci ilin may ayı Şuşa və Laçın ray-
onları, 1993-cü ilin aprel ayı Kəlbəcər rayonu, 1993-
cü ilin iyul ayı Ağdam rayonu, 1993-cü ilin avqust
ayı Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları, 1993-cü
ilin oktyabr ayı Zəngilan rayonu.

Beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisinin
təxminən beşdə biri işğal olunmuş, ölkə daxilində
təxminən hər 8 nəfərdən biri köçkün və ya qaçqına
çevrilmiş, 20.000 insan həlak olmuş, 50 000 nəfər
yaralanmış və ya əlil olmuş və Azərbaycan Respub-
likasının təxminən 5 000 vətəndaşı indiyədək itkin
düşmüşdür. Azərbaycan Respublikasına qarşı tə-
cavüz ölkənin sosial-iqtisadi həyatına ciddi ziyan
vurmuşdur. İşğal olun-muş ərazilərdə 871 yaşayış
məskəni, o cümlədən 11 şəhər, 12 qəsəbə, 848 kənd,
yüzlərlə xəstə-xana və tibbi avadanlıq yandırılmış və
ya yararsız hala salınmışdır. Yüz minlərlə bina və
mənzil, minlərlə ictimai və tibbi bina dağıdılmış və
ya qarət edilmişdir. Yüzlərlə kitabxana talan edilmiş,
çoxlu sayda dəyərli əlyazma yandırılmış və ya məhv
edilmişdir. Bir neçə dövlət teatrı, yüzlərlə klub və



Vətən aşiqi

5

çoxlu sayda musiqi məktəbi məhv edilmişdir. Min-
lərlə emal, kənd təsərrüfatı və başqa tipli fabrik və
zavod talan edilmişdir. Yüzlərlə kilometr uzun-
luğunda suvarma sistemi tamamilə dağıdılmışdır.
Yüz minlərlə qoyun və minlərlə mal-qara sürüsü
işğal edilmiş ərazilərdən Ermənistana aparılmışdır.
Azərbaycan otlaqlarının 70%-i işğal olunmuş
ərazilərdə qalmışdır. Bölgə infrastrukturu, o cüm-
lədən yüzlərlə körpü, yüzlərlə kilometr yol, minlərlə
kilometr su və qaz kəməri və çoxlu sayda qaz pay-
lama məntəqəsi dağıdılmışdır. Azərbaycana qarşı
müharibə həm işğal edilmiş ərazilərdə, həm də Er-
mənistanda Azərbaycanın mədəni irsinə ciddi ziyan
vurmuşdur.

İlkin məlumatlara əsasən, Ermənistanın Azər-
baycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində
ölkəyə on milyardlarla ABŞ dolları məbləğində
ziyan dəymişdir. 12 may 1994-cü il tarixində atəşkəs
imzalanmışdır, lakin Ermənistan atəşkəsi pozmaqda
davam edir. 2003-cü ilin yayından etibarən erməni
tərəfinin atəşkəsi pozma halları kəskin şəkildə art-
mışdır. Onlar atəşkəs xətti boyu Azərbaycan əsgərləri
ilə yanaşı, ətraf ərazilərdə yaşayan dinc əhaliyə də
atəş açır, onları qətlə yetirirlər. 

Xatırladaq ki, 1992-1993-cü illər ərzində Er-
mənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlən-
məsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin
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6 bəyanatında, eləcə də Təhlükəsizlik Şurasının 822,
853, 874 və 884 saylı qətnamələrində Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin tox-
unulmazlığının zəruriliyi bildirilir. Amma bütün bun-
larla yanaşı, təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan
tərəflər adları ilə qeyd olunmur, münaqişənin yalnız
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri
ilə Azərbaycan arasında olan problem kimi sə-
ciyyələndiyi vurğulanırdı.

Digər tərəfdən, maraqlı idi ki, 874 saylı qət-
namədə Azərbaycanın son vaxtlar işğal olunmuş ray-
onları haqqında heç nə deyilmirdi. Halbuki əvvəlki
qətnamələrə işğal olunmuş ərazilərin konkret adları
da salınmışdı. 1993-cü ilin oktyabrında isə Er-
mənistanın beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi
sənədlərə etinasızlığı özünü daha açıq şəkildə
göstərdi. ATƏM (indiki ATƏT) sədrinin bölgədə
səfərdə olduğu bir vaxtda Ermənistan silahlı
qüvvələri Azərbaycanın Zəngilan rayonunu işğal
etdi. Bu, artıq beynəlxalq birliyin münaqişəyə obyek-
tiv qiymət verməsinin zəminliyini ifadə edən növbəti
hadisə idi. 

Təəssüf ki, 25 ildən çox keçməsinə baxma-
yaraq, ermənilər qətnamələrə əməl etməyib və tor-
paqlarımızı işğal altında saxlamaqda davam edirlər.
Amma indiyə qədər təsdiq olunmuş bir həqiqəti də
qeyd etməliyik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto
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hüquqlu 5 daimi üzvləri və deməli dünyanı bu qurum
vasitəsilə öz maraqlarına uyğun şəkilə istədiyi kimi
idarə edən və ya etməyə çalışan dövlətlər, xüsusilə
ABŞ və Rusiya, öz mənafeləri tələb edəndə “terror-
izmlə mübarizə” adı altında istənilən qətnaməni
çıxarıb, istənilən ölkəyə, məxsusən müsəlman
ölkələrinə təcavüz edə bilirlər. Və deməli burda
Qarabağla bağlı çıxarılan qətnamələrin sadəcə olaraq
Ermənistan tərəfindən icra edilməməsi problemindən
yox, həm də və ən əsası ABŞ və Rusiya kimi iki su-
pertəcavüzkarın kiçik təcavüzkara dəstəyindən söh-
bət gedir.

Beləliklə, dünya dövlətlərindən ədalət və insan
hüquqlarına hörmət tələb edən supergüclərin su-
perədalətsizlik və superhaqsızlıqları fonunda mü-
naqişələrin sülh şəraitində həllinin mümkünsüz
olduğunu dərk edən ayrı-ayrı insanlar torpaqların
işğaldan azad olunması, uzun illər həsrətini çəkdik-
ləri doğma yurd yerlərinin ziyarət edilməsi üçün
başqa vasitələr axtarmağa məcbur olurlar. Və təbii
ki, bundan ötrü cəsarət lazımdır. Belə bir cəsarət
sahiblərindən biri də 2014-cü ilin yayında Er-
mənistanın işğalı altındakı Kəlbəcəri ziyarət edərkən
şəhid olan Həsən Həsənovdur.  



Həsən Fərman oğlu Həsənov 1978-cı i aprelin
12-də Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndində
dünyaya gəlib. Doğulduğu kənddə 7-ci sinfi bitirib.
Daha sonra Qarabağı işğal edən düşməni məhv
etmək arzusu ilə sənədlərini Cəmşid Naxçıvanski
adına Hərbi Liseyə verib və burada təhsil alıb. Er-
məni işğalı nəticəsində əhalinin yenicə köçkün
düşdüyü ərəfələrdə Bakı Ali Birləşmiş Komandan-
lıq Məktəbinə daxil olub. Bakıda karate üzrə
məşğələlərə gedib. Bu idman növü üzrə diplomlara,
fəxri fərmanlara layiq görülüb. 

Müstəqilliyimizin ilk illərində, döyüş cəb-
həsində atəşkəs sazişi imzalanandan bir neçə il sonra
(1997-ci ildə - N.M) məcburi köçkün düşən ailənin
maddi durumunun ağırlığını nəzərə alan Həsən
dolanışıq arxasınca Türkiyəyə işləməyə yollanıb.
Cəmi bir neçə ildən sonra Bakıya qayıdıb. Er-
mənilərin işğalı altında olan Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndinin – doğma yurdunun yaxınlığına
qədər gedib.

Həsən Həsənov 2014-cü ilin iyulunda əslən
Kəlbəcərdən olan Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərov
və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyevlə Kəl-
bəcərə yollanıb. Öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək
istəyən kəlbəcərli dostlarını müşayiət edib. Ziyarət
zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələri onları iyulun
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Həsən Həsənov kimdir?
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11-də girov götürüb. Girov götürülən zaman Həsəni
güllələyərək öldürüblər. Hər üç azərbaycanlını di-
versant kimi təqdim edən ermənilər Həsənin
öldürülməsini onun müqavimət göstərməsi ilə izah
ediblər. 

Erməni tərəfinin məlumatına görə meyiti saxla-
maq üçün şərait olmadığına görə, onu Xankəndində
dəfn ediblər. Mərhumun nəşi 2 oktyabr 2014-cü il
tarixdə düşmən tərəfdən alınıb.

Şəhid izdihamlı şəkildə Bakıda, Binəqədi
qəbiristanlığında dəfn edilib. Ailəli olan şəhidin iki
qız övladı qalıb. Hazırda böyük qızı Özləm IX
sinifdə oxuyur, I ixtisas qrupuna hazırlaşır. Kiçik qızı
Ləman isə IV sinifdə oxuyur.
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Həsən Həsənovun Bakıda, Binəqədi qəbiris-
tanlığında dəfn olunmasından 3 gün ötdü. Şəhidin
cənazəsi məhkəmə tibb ekspertizasından çıxarılanda
da, yaşadığı evin qarşısında da, dəfnində də, 3
mərasimində də xeyli adam iştirak edirdi. Şəhid
canından çox sevdiyi Vətənin – Azərbaycanımızın
bayrağı, himn sədaları altında dəfn olundu.

Əlbəttə, xalqımızı, millətimizi bölgələrə
bölmək istəmirəm. Amma Həsənin erməni işğalı al-
tındakı Cəbrayıl rayonundan olduğunu xatırlatmağa
borclu və həm də məcburam. Çünki sözümün “Məm-
mədvəlisi” var. Şəhidin dəfnində də, 3 mərasimində
də əsasən (demək olar ki, 95 faiz) cəbrayıllılar iştirak
edirdilər. Amma H.Həsənov cəbrayıllı kimi, həm də
bu dəfə Cəbrayılı yox, Kəlbəcəri – erməni işğalı al-
tındakı digər ərazimizi çəkinmədən, qorxmadan zi-
yarət etməyə getmişdi. Yəni bu addımı təkcə
cəbrayıllı kimi deyil, cəsarətli bir azərbaycanlı olaraq
atmışdı. Həsən həm də sadəcə ziyarət etməmiş, bəlkə
də bir neçə əsgərimizi, mülki vətəndaşımızı birbaşa
öldürən, yaxud əmrlə öldürtdürən, yaralayan, yaşayış
məntəqələrimizə atəş açan və ya açdıran bir erməni
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Şəhidliyin mübarək, Həsən!
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mayorunu öldürmüş, digər ermənini yaralamışdı. Nə
fərqi var ki, bu hadisə cəbhə xəttində baş verir, xət-
tin bu və ya digər tərəfində, yaxud indi ermənilərin
qondarma “DQR” adlandırdıqları Azərbaycan tor-
pağının hansısa digər hissəsində, konkret olaraq Kəl-
bəcər ərazisində… Amma yox, fərqi var, Həsən
Həsənov erməni zabitini işğal etdikləri öz tor-
pağımızdaca, lakin heç birimizin 20 ildən artıqdır ki,
ayağımızın dəymədiyi, dəyə bilmədiyi, ünümüzün
yetmədiyi, yetə bilmədiyi yerdə gəbərtmişdi. Özü də
təkbaşına, kimsədən kömək gözləmədən, ermənilərin
əhatəsində…

Həsənin dəfn günü və 3 mərasimi Qarabağdan
heç də əlimizin üzülmədiyini, mübarizə əzminin hələ
davam etdiyini erməniyə, erməninin havadarları olan
maraqlı tərəflərə və bu tərəflərin – supergüclərin
nəzarəti altındakı vecsiz, ədalətsizliyə, haqsızlığa,
insan haqq və hüquqlarına tərəfli yanaşan beynəlxalq
təşkilatlara nümayiş etdirdi. Amma bu həmrəyliyi
daha yaxşı, daha geniş şəkildə sübut edə bilərdik.
Sıravilərimiz Cəbrayıllı, Qarabağlı, Şəkili, Bakılı və
s. olduğumuza baxmadan öz torpağımızda işğalçılar
tərəfindən qətlə yetirilən şəhidimizin dəfnində sadə,
adi vətəndaş olaraq geniş tərkibli iştirakla,
səlahiyyətlilərimiz isə dəfnin Şəhidlər Xiyabanında,
yaxud Fəxri Xiyabanda təşkilinə şərait yaratmaqla
daha yaxşı sübut edə bilərdik ki, bizə hələ Qarabağı
unutdura bilməmisiniz, biz hələ varıq, olacağıq, vu-
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ruşacağıq, beynəlxalq güclərin yalanlarına dözmək
fikrində deyilik. Yəni biz bunu edə bilərdik. Bundan
ötrü səlahiyyətlilərimiz fövqəlgüclərdən, sırav-
ilərimiz isə səlahiyyətlilərimizdən icazə gö-
zləmirdilər, təm sərbəst idilər. Amma etmədik, edə
bilmədik. Elə bildik ki, bizdən ötən daş düşmənə
dəyir. Əsla. Belə deyil. Bizdən ötən daş sadəcə öz
“orbitimizdə” fırlanır, qardaşımıza, fərdi şəkildə hər
birimizə və nəhayət cəm halda hamımıza dəyir.

Doğrudur, şəhidimizin harda dəfn edilməsi ona
münasibəti dəyişmir, qiymətini aşağı salmır və sala
da bilməz. Çünki şəhidlik hər kəsin əlinin çatmadığı
bir zirvədir. Ona görə ki, şəhidimizin dəfn edildiyi
yer doğulub boya-başa çatdığı Cəbrayıl torpağı ol-
masa da, uğrunda öldürdüyü və ölümə getdiyi Vətən
torpağının bir parçasıdır. Əminəm ki, Həsən
sağlığında Vətən torpağının ayrı-ayrı hissələrinə fərq
qoymadığı kimi, onun ruhu da cisminin dəfn olun-
duğu yerə görə narahat olmayacaq. Təki Vətən tor-
pağı olsun. Biz isə hər halda narahat olmalıyıq.
Bilirsiniz nəyə görə? Çünki… 

…Şuşa ona görə işğal olundu ki, ondan əvvəl
Xocalı işğal edilmişdi. Laçın ona görə işğal olundu
ki, ondan əvvəl Şuşa işğal edilmişdi. Kəlbəcər ona
görə işğal olundu ki, ondan əvvəl Laçın işğal
edilmişdi. Ağdam ona görə işğal olundu ki, ondan
əvvəl Kəlbəcər işğal edilmişdi. Füzuli və Cəbrayıl
ona görə işğal olundu ki, ondan əvvəl Ağdam işğal
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edilmişdi. Qubadlı ona görə işğal olundu ki, ondan
əvvəl Füzuli və Cəbrayıl işğal edilmişdi. Zəngilan
ona görə işğal olundu ki, ondan əvvəl Qubadlı işğal
edilmişdi. Yəni zamanında bu rayonların hər birinin
işğalına “məndən ötdü qardaşıma dəydi…”
təfəkkürü ilə yanaşmasaydıq, heç olmasa sonrakılar
işğal edilməzdi. Və indi atəşkəs dövründə belə şəhid
verə-verə getməzdik. Hər halda tarix yazan Həsən
Həsənovun qiymətini əvvəlcə özü, daha sonra zaman
verdi. Bundan sonra da verəcək. Həm də hələ əsl
qiyməti əlahəzrət zaman tərəfindən verilməyən bi-
zlərin ona hansı qiyməti verməyimizdən asılı olma-
yaraq…

Şəhidliyin mübarək, qardaş! Deyəsən, altdan
yuxarı Sənə baxmaqdan boynumuz hələ çox ağrıya-
caq.

8 oktyabr 2014-cü il



Müəllifdən

2014-cü ilin yayında erməni işğalı altındakı
doğma yurd yerlərini, konkret desək, Kəlbəcəri zi-
yarət edən Dilqəm Əhmədov, Şahbaz Quliyev və
Həsən Həsənovun ermənilər tərəfindən girov
götürülməsindən sonra (Həsən Həsənov erməni hər-
bçilərinə müqavimət göstərdiyinə görə sonradan
qətlə yetirilərək şəhid olub – N.M.) Qarabağ
ətrafında yeni situasiya yarandı. Söhbət əlbəttə, ilk
növbədə respublika əhalisinin diqqətinin bu is-
tiqamətə yönəlməsindən, sosial şəbəkələrdə, yazılı
mətbuatda, elektron kütləvi informasiya va-
sitələrində soydaşlarımızın taleyi ilə əlaqədar nara-
hatlığın ifadəsindən, onların vəhşi xislətli erməni
əsirliyindən xilas olmaları, müdafiəsinin təşkili ilə
bağlı haqlı tələb və təkliflərdən gedir. Bu baxımdan
şübhəsiz ki, əhalinin diqqətinin bir istiqamətə
yönəlməsi birliyin ifadəsi kimi qəbul olundu. 

Bəli, uzunmüddətli “yuxudan” sonra bu hadisə
Azərbaycan ictimaiyyətində yenidən vətənpərvərlik,
milli təəssübkeşlik hisslərinin oyanmasına səbəb
oldu. İstər dövlət orqanları, istər bütövlükdə Azər-
baycan cəmiyyəti, istərsə də fərdi şəkildə hər bir kəs
məsələni diqqətdə və gündəmdə saxladı. Çünki bu
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Qarabağ və “kişilik” sindromu
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adamlar kartof, soğan satmağa, kef “çatlatmağa”,
“samovarı dollarla yandırmağa”, “at oynatmağa”
getməmişdilər. Getmişdilər ki, yurdumuzda “at oy-
nadanları” başa salsınlar. Anlatsınlar və sübut etsin-
lər ki, neçə illərdir Ermənistan ordusunun xəbər tuta
bilmədiyi belə səfərlərin birində torpağımızda
məskunlaşan haxçılı-dığalı bütün erməniləri bir
gecənin içərisində məhv etməyə qadir Azərbaycan
oğulları var. Onlar bunu bacardılar. Həmin vaxtlar
düşmən ölkənin müdafiə nazirinin Qarabağa gələrək,
təşvişə düşən erməniləri sakitləşdirməyə çalışması
da bunun əyani sübutu idi. Və şübhəsiz ki, düşmən-
lərimiz öz nazirlərinə deyil, daha çox fakta inanırlar.
Fakt isə qeyd olunduğu kimi, artıq neçənci dəfədir
ki, ortaya qoyulub. 

Bu adamların müdafiəsini bir dövlət olaraq
təşkil etmək, onların geriyə alınmasına nail olmaq
həm də ona görə vacibdir ki, düşmənin təşvişi bir az
da artsın. Ermənistan hökumətini milli mənafey-
imizə, ərazi bütövlüyümüzə uyğun şəkildə danışıqlar
masası arxasına gətirməyin həlledici yollarından biri
də Qarabağda zorla məskunlaşdırılan erməniləri
təşvişə salmaqdan keçir.

Hərbçilərdən Ramil Səfərovun, Mübariz
İbrahimovun, Fərid Həsənovun qəhrəmanlığı və
həmin hadisələr vaxtı xalqın birlik nümayiş et-
dirməsi, bir fərd olaraq mülki şəxslərdən Dilqəmin,
Şahbazın, Həsənin çəkinmədən, qorxmadan işğal al-
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tındakı Kəlbəcərə bir neçə dəfə gedib qayıtmaları,
ictimaiyyətin diqqətinin onların taleyinə yönəlməsi
onu göstərdi ki, ordu da, cəmiyyət də savaşa hazırdı.
Xatırladaq ki, R.Səfərovun vətənə qayıtması, üstəlik
əfv edilməsi beynəlxalq təşkilatların, azman
dövlətlərin narazılığına səbəb olsa da, zabitin
yenidən həbsinə səbəb olmadı. Yəni “it hürsə də kar-
van keçdi”. Bax, cəmiyyət müharibəyə bu cür hazır-
lanır, savaş əhval-ruhiyyəsinə belə köklənir. Biz bu
gün girov düşən hər bir vətəndaşımızın arxasında
durmalıyıq. Qarabağ müharibəsi veteranlarına diqqət
göstərməli, Dilqəm və Şahbaz kimi, necə deyərlər,
qurd ürəkli vətəndaşlarımızın erməni girovluğundan
azad olunması üçün bütün vasitələrə əl atmalı,
doğma yurd yerləri uğrunda canını fəda edən Həsən
kimi vətən aşiqlərinin xatirəsini əziz tutmalı, daim
yad etməli, ailəsinə qayğı göstərməliyik. Cəsarət nü-
munəsi göstərən bu və digər  vətəndaşlarımızın,
sabah həlledici savaş başlayacağı təqdirdə misilsiz
xidmət göstərə biləcəklərinin sübuta ehtiyacı yoxdur. 

Bir millət və dövlət olaraq bizim üçün heç də az
əhəmiyyət kəsb etməyən başqa fakta da toxunmaq
istərdim. Belə ki, bizim əndazəsini aşan
yumşaqlığımız, erməni əsir və girovlara doğma mü-
nasibətimiz həmişə əks effekt versə də bunun
fərqində olmamışıq, səviyyəsizliyə qarşı səviyyə nü-
mayiş etdirmişik, nakişilərə kişilik, namərdlərə
mərdlik nümunəsi göstərmişik, pisliyi yaxşılıqla cav-
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ablandırmışıq. Əvəzində təqib və təzyiqlərə, tə-
cavüzə məruz qalmışıq, təcavüzkara dəstək nümay-
işi görmüşük. 

“Mən karvanbasan quldur deyiləm”, - deyib
özündən həm hərbi texnika, həm də canlı qüvvə
baxımdan qat-qat üstün olan qarşı tərəfin üstünə gecə
və qəflətən hücum çəkmək təklifini qəbul etməyən
Şah İsmayıl babamızın yalnız bu kəlmələrini əsr-
lərdir ki, yaddaşımızda saxladıq, qan yaddaşımıza
hopdura bildik, amma Şah İsmayıl olmağı bacar-
madıq. Təsəvvür edin ki, hərbi əməliyyat keçirmək
istədiyimiz vaxt düşmən ordusu hissələrinin yuxuya
keçdiyi, ya da kef elədiyi, yeyib-içdiyi, çalıb oy-
nadığı, canlı qüvvələrinin, silah-sursatının bizdən az
olduğu aşkara çıxır. Yəni bu halda gözləməliyik ki,
onlar da silahlarını götürsünlər, əlavə qüvvə çağırsın-
lar və bərabər döyüş başlansın? Torpaqlarımızı işğal
etmiş düşmənə bu cür yanaşma, yersiz mərdlik, kişi-
lik bizə zaman-zaman zərbə vurub. Kişiliyi fikir-
ləşməyən erməni isə həmişə yurdumuzda at oynadıb,
dana otarıb. Torpaqlarımız da məhz belə
“mərdliyin”, “kişiliyin” güdazına gedib. Düşmənlə
onun özü kimi rəftar etmək lazımdır.

Yüksək ranqlı məmurdan tutmuş sıravi vətən-
daşa qədər kimsə deyə bilərmi ki, düşmənlə dost-
sayaq davranmaqla dünya siyasətini, taleyini həll
edən, müəyyənləşdirən supergüclərin rəğbətini
qazana bilmişik? Kimsə deyə bilərmi ki, sorub
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apardıqları neftimiz Qarabağ məsələsində bizə han-
sısa fövqəlgücün ciddi və həlledici dəstəyini
qazandırıb? Kimsə deyə bilərmi ki, erməni əsirləri
ilə adam kimi davranmaqla erməni qəddarlığına son
qoymuşuq, yaxşı mənada bizdən nümunə götürməyi
öyrədə bilmişik, adamlığa öyrətmişik? Belə bir
təcrübə yoxdur, olmayıb. Əksinə, zaman-zaman
göstərdiymiz yaxşılıqlar, “yamanlığa yaxşılıq edən
ər kişi” olmağımız həmişə əleyhimizə işləyib. Elə
indi də işləməkdədir. 

Biz bütövlükdə bir millət, cəmiyyət olaraq
qəhrəmanlarımızın, qazilərimizin, ən nəhayət qorxu-
bilməz Dilqəmin, Şahbazın qədrini bilməli, onların
arxasında durmalı, taleyi ilə maraqlanmalı, vəhşilərin
qanlı caynaqlarından qurtarmalı, Həsəni isə heç vaxt
unutmamalı, gələcək nəsillərə bir örnək kimi təbliğ
etməliyik. Ramil Səfərovun Bakıya ekstradisiyası və
ardınca əfv olunması təcrübəsi göstərdi ki, vətən-
daşın arxasında dayanmaq, onu müdafiə etmək, ən
azı yad eləmək, gələcək nəsillərə tanıtmaq millətin,
xalqın vətənpərvərlik duyğularını, hisslərini artırır,
birlik yaradır. Qarabağın azadlığını istəyən hər kəs
bunu nəzərə almalıdır. Düşünürəm ki, kiçik də olsa
mərhum Həsən Həsənovun barəsində kitabın ərsəyə
gətirilməsi də bu baxımdan faydalı olardı.
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I bölüm. Hekayə
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Nəriman MAHMUD
yazıçı-publisist

Beş yaşlı Özləm bu günü çoxdan gözləyirdi.
Atası Həsən ikinci dəfə idi ki, onu Şəhidlər Xiya-
banına aparırdı. Əllərində qərənfil tutan izdihamın
xiyaban boyu, şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə
kompleksinə doğru irəliləməsi həyatın boz üzünü
görməmiş, fikirdən, qayğıdan uzaq uşağa, əslində, o
qədər də qəribə gəlmirdi. 1990-cı ilin 20 yanvarında
“qırmızı” imperiyanın paytaxt Bakıya yeritdiyi qır-
mızı ordunun, azadlıq arzusu ilə küçələrə çıxan
xalqımızı qırmızı qana boyaması barədə bir vaxtlar
şərəfli zabit ömrü yaşamış atasının ona anlatdıqları
Özləmin uşaq qəlbində ilişib qalmışdı.

Qanlı-qadalı hadisələrin üstündən illər ötsə də,
şəhidlərin xatirəsinin əziz tutulması, ildönümü gün-
lərində hörmətlə yad edilməsi haqda Həsənin bu bal-
aca qızcığaza söylədikləri də onun uşaq yaddaşında
dərin iz salmış və bu da Özləmdə torpağın, doğma
vətənin müqəddəsliyi, yurd yanğısı, vətənə məhəbbət
barədə təsəvvür yaratmışdı. İndi yüz minlərdən
ibarət izdihamın ardı-arası kəsilmədən Şəhidlər
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Bir torba narın sirri
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Xiyabanını ziyarət etməsi onda suallar doğurmurdu. 
Özləm böyüdükcə onun vətənə, doğmu yurda

qarşı hisslərində də qəribə bir dəyişiklik yaranırdı.
Xüsusilə atasının doğulub boya-başa çatdığı Cəbrayıl
rayonunun işğalı haqda məlumatları artdıqca, Həsən
mütəmadi olaraq bu barədə onu bilgiləndirdikcə bap-
balaca vücudundan böyüklərə xas gizilti keçirdi.
Qızcığaz ilk dəfə belə giziltini dörd yaşında olarkən
hiss eləmişdi. Özləm həmin ilin 23 avqustunda,
Cəbrayılın işğal günündə Şəhidlər Xiyabanına zi-
yarətə getmişdi. Cəbrayılda doğulmasa da, uşaq
vücudunda Cəbrayıl boyda həsrət, Cəbrayılsızlıq
ağırlığında nisgil, qəm, kədər daşıyırdı.

Qızcığaz sanki Cəbrayılı görmüş, uzun illər
orda yaşamış, yal-yamacını, əsrarəngiz təbiətini seyr
etmiş, qarış-qarış gəzmiş, diş göynədib-sızladan
bumbuz bulaqlarından su içmiş, illər uzunu saf,
təmiz havasını ciyərlərinə çəkmişdi. Həqiqətdə gör-
mədiyi Cəbrayıl onu ildən-ilə, ahənrüba kimi özünə
daha çox çəkirdi. Amma bu, maqnit qüvvəsinə
bənzəmirdi. Hər nə idisə, heç Nyutonun ümumdünya
cazibə qanununa da tabe deyildi. Onu Cəbrayıldan
ayıran zaman məsafəsi artdıqca ata yurdu ilə ar-
alarındakı cazibə qüvvəsi də kəskin artırdı. Bu
qüvvəni Özləmə atası Həsən vermişdi…

Özləmin də, özündən üç yaş balaca bacısı Lə-
manın da uşaq qəlbində atasına qarşı fövqəladə və
qeyri-adi bir sevgi kök atmışdı. Uşaqlar cəsur, qorx-
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ubilməz, Vətən yolunda hər an ölümə hazır olan,
ölümün gözünə dik baxan Həsənin hərbi geyimli
şəklini tez-tez qarşılarına qoyub baxmaqdan doymaz,
elə bil bu cansız şəkildən ilahi bir güc alar, ataları ilə
fəxr edərdilər. Həsən də hərdən bir neçə günlüyə
qəflətən sanki qeybə çəkilər və yenidən peyda olardı.
Belə günlərdə uşaqlar qorxuya düşər, özlərinə yer
tapmaz, o saat qaçıb Həsənin yerini analarından
soruşar. Və onların sualı qarşısında aciz qalan, əs-
lində, Həsənin müəmmalı yoxluğu barədə elə uşaqlar
qədər bilən ana da özündən nəsə uydurub, qızlarını
sakitləşdirməyə çalışar, amma özünün iç dünyası
təlatümlü dəniz kimi sakitləşmək bilməzdi. Sanki
ağıllarına nəsə damıbmış kimi ananın cavabından
qane olmayan uşaqlar da çarəsiz qalıb atalarının
yerini bir-bir baba və nənəsindən, əmilərindən,
bibilərindən soruşardılar. Həsənin “qeybindən”
xəbərləri olmayan bu adamların da hərəsi bir söz
deyib onları ovundurardı. Və beləcə qızlar atalarının
tez-tez təkrarlanan müəmmalı səfərlərinə alışar, çarə-
siz qalıb yolunu gözləyərdilər…

Bir payız günündə Rusiyaya getmək adı ilə
Həsən yenə də yoxa çıxmışdı. Evdəkilərin belə şüb-
həli səfərlərdən ağılları bir şey kəsməsə də, büruzə
vermir, hələlik səbr edirdilər. Amma bir həftədən
sonra evə gələn Həsənin əlində bir torba narla qayıt-
ması hər şeyi dəyişdi. Ailə onun budəfəki qayıdışın-
dan şübhəyə düşmüşdü. Deyəsən, müəmmalı səfərin
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sirri açılmaq üzrə idi. Həsən evə daxil olub mənalı-
mənalı gülümsədi. Əlindəki torbanı yerə qoyaraq:

– Yaxşı nar gətirmişəm, götürün yeyin, – dedi.
Anası nar dolu iri torbanı yerdən qaldırdı. Sifəti

birdən-birə dəyişdi. Deyəsən, torbanın ağırlığı onu
çox üzmüşdü. Dedi:

– Ay bala, niyə özünə zəhmət verirsən, bu qədər
narı şəllənib gətirmisən. Allaha şükür, hər yer narla
doludur, lap elə gətirib qapıda da satırlar.

Həsənin dodaqları qeyri-ixtiyari qaçdı. – Ay
ana, bu nar sən deyənlərdən deyil, dağ narıdır e, dağ
narı, hələ bir dadına bax, gör necədir, elə bil bizim
yerlərin havası dəyib, – deyə cavab verdi. Sonra da
gülüb tərəddüdlə əlavə etdi:

– Bir də, bahasına pul verməmişəm ki…
Oğlunun cavabı ananı şübhəyə saldı. Həsən in-

diyə qədər gizli saxlasa da, ailə hardansa onun işğal
olunmuş torpaqlarımıza gedib gəlməsindən xəbər
tutmuşdu. Onun nar dolu əsgər torbası ilə qayıtması
bu dəfə Gilas anada da, Fərman kişidə də Həsənin
işğal ərazisinə səfəri ilə bağlı eşitdiklərinə tam yəqin-
lik yaratdı. Bu dəfə Həsən də Kəlbəcərdən gəldiyini
gizlədə bilmədi. Valideynlərinin gizli səfərdən xəbər
tutduğuna təəssüfləndi. Suçlu adamlar kimi başını
aşağı salıb susdu. 

Həsən 2013-cu ilin 18 oktyabrında işğal altın-
dakı doğma torpağına – Cəbrayıl rayonuna,
böyüyüb, boya-başa çatdığı, təmas xəttində yerləşən
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Mehdili kəndinə də getmiş, videolent də çəkib gətir-
mişdi. Bu həmin tarix idi ki, Mehdili kəndi düz 20 il
əvvəl, 1993-cü ilin oktyabrında işğal olunmuşdu. 

İndi azyaşlı nəvələrinin – Özləm və Ləmanın
gələcəyi Gilas ananı narahat edirdi. 

– Ay oğul, yaxşı bəs Cəbrayıla, Mehdiliyə get-
diyini nə üçün bizdən gizlətmişdin? – deyə sonuncu
dəfə görürmüş kimi kədərli-kədərli soruşdu.

Elə bil ananın bu sözlərinə bənd idilir. Həsənin
həyat yoldaşı, anası və bacıları da Özləmlə Ləmanı
göstərib bir anda dilləndilər:

– Heç olmasa bu körpələrə yazığın gəlsin,
düşmən əlinə keçərsən. Səbrin olsun, müharibə
başlayanda hamıdan öndə gedərsən. Bax, onda
qabağını kəssək, nə desən haqqın var.

Həsən doğmalarının sifətinə çökən kədəri,
anasının gözlərindən axıb yanağını isladan bir damla
yaşı açıq-aşkar görüb dilini saxlamaq istəsə də, içini
döyəcləyən vətən sevgisini susdura bilmədi. Sanki
yalvarırmış kimi dilləndi:

– Ay ana, torpaq bizi gözləyir, mən getməyim,
o getməsin, bəs kim getsin o yerlərə? Narahat ol-
mayın, Allahın izni ilə o yerlərə qayıdacağıq.

Hamı bu sözləri təsəlli kimi qəbul etsə də,
bayaqdan susub onun-bunun üzünə baxan balaca
Özləmin gül çöhrəsinə təbəssüm qondu. Atasının
cavabından qürurlandığı aşkar sezilirdi… 

“2014-cü il iyul ayının əvvəlində işğal altındakı
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Kəlbəcər rayonuna – dədə-baba torpaqlarını ziyarətə
gedən üç azərbaycanlı mülki şəxs, Dilqəm Əsgərov,
Şahbaz Quliyev və Həsən Həsənov erməni hər-
bçilərinin pusqusuna düşüblər. İyulun 11-i Kəlbəcər
ərazisində baş verən hadisə zamanı birinci iki şəxs
canlı olaraq girov götürülüb, Həsən Həsənov isə
öldürülüb”.

Bu xəbər ildırım sürəti ilə bütün ölkəyə
yayılmışdı. “Həsən elə adamdır ki, asanlıqla ələ keçə
bilməz, boş yerə özünü ölümə təslim etməz, burda
nəsə bir iş var”, – deyə doğmaları, onu tanıyanlar bu
acı xəbərə inanmaq istəmirdilər. Amma qızı ilə bir-
likdə Kəlbəcərdə istirahət edən Ermənistan ordusu-
nun mayorunun da həmin ərəfələrdə öldürülməsi
haqda yayılan məlumat Həsənin şəhid olmasına
çoxlarında inam yaratmağa başlamışdı…

Həsən şəhid olmuşdu. Onun canından çox
sevdiyi Qarabağda dəfn edilmiş nəşi həmin ilin ok-
tyabrında Bakıya gətirildi. Onu “Şəhidlər ölməz,
Vətən bölünməz!” şüarı altında son mənzilə yola
salan izdihamın bir gözü balaca Özləmdə idi. On
yaşlı Özləm həmişə qürur duyduğu atasının baş-
daşına söykənərək, izdihama qarışıb dövlət himnini
oxuyurdu.

03 oktyabr 2015-ci il
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IIII  bbööllüümm
HHəəssəənn  HHəəssəənnoovv  

yyaaddddaaşşllaarrddaa

Vətən sənə oğul dedi!



Şəhidlik ölümlərin ən şərəflisidir. Şəhidi ol-
mayan xalq torpaq məhəbbətindən, yurd sevgisindən
məhrumdur. Şəhidi olmayan xalqın mənliyi, kimliyi
bilinməz, azadlığı qanı ilə, canı ilə qazanmayan xalq
hər vaxt kölə kimi gözüqıpıq, həyəcan və narahatlıq
içində yaşayar.

Şəhidlər öz qanları bahasına zəncirləri qıra-
qıra, zülmətləri yara-yara işıqlı sabaha, xoşbəxt
gələcəyə yol açaraq, müqəddəslərə çevrilib, öz ölüm-
ləri ilə ölməzlik qazanmış, əbədiyyətə qovuşmuş
bəndələrdir. 
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“Sonunu düşünən 
qəhrəman ola bilməz”
Nəriman MAHMUD

Mahmudov Nəriman Mə-
həmməd oğlu 1962-ci ildə
Cəbrayıl rayonunun Xələfli
kəndində doğulub. Ali təhsil-
lidir. ADPU-nun riyaziyyat
fakültəsini və Jurnalist Sənət-
karlığı İnstitutunu bitirib. De-
tektiv və məişət mövzusunda
yazılmış roman, povest və he-
kayələrin müəllifidir. Azərbay-
can Yazıçılar və Jurnalistlər
Birliklərinin üzvüdür.
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Şəhidlər bizim həm nisgilimiz, kədərimiz, ürək
agrımız, həm də qürurumuz, vüqarımız, fəxrimiz,
ölməzliyimiz, örnəyimizdir. Belə ölməzlərdən,
örnəklərdən biri də 2014-cü ilin yayında doğma
yurdlarını ziyarətə yollanan və buna görə tanınmamış
separatçı “DQR” rejiminin qondarma
“məhkəmə”sinin “qərarı” ilə Xankəndi həbsx-
anasında məhbəs həyatı yaşayan Dilqəm Əsgərov və
Şahlar Quliyevlə birlikdə düşmən tapdağı altındakı
Kəlbəcərə səfər edərkən şəhid olan Həsən Həsənov-
dur.  

Həsən Həsənovun haqqında danışmaq ən azı
onu tanıyanlar üçün asandır. Ona görə ki, tanıdığın
adamın vüqarı, dəyanəti, əyilməzliyi, ölməzliyi ilə
fəxr edir, qürur duyursan. Və bu üzdən fəxrlə, qürurla
çətinlik çəkmədən danışırsan. 

Həsən haqqında danışmaq həm də çətindir.
Çünki danışdıqca adam həyəcanlanır, kövrəlir, göz
yaşları gah sifətini isladır, gah da iç dünyasına axıb
boz bulanıq selə, təlatümlü dənizə çevrilir.  Amma
səbəb sadəcə bu deyil. Əsl səbəb bilirsiniz nədir?
Sözün gerçək mənasında adam həm də utanır, xəcalət
çəkir. “25 ildən artıqdır ki, doğma yurdun er-
mənilərin murdar ayaqları altında qalmasına rəğmən,
bu biabırçılığa necə dözürük” deyə özümüzə verdiy-
imiz suala cavab tapa bilmirik. Bu yerdə danışmaq
çətinləşir, nitqi tutulur adamın. 

Adam Həsənin yoxluğuna kədərlənir, ona görə
ki, torpaqlarımızın hələ də işğal altında qaldığı bir
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vaxtda qorxubilməz, cəsur, Vətəni canından çox
sevən bir adam artıq sıralarımızda yoxdur. Bu baxım-
dan Həsən kimi vətən aşiqinin yoxluğu böyük bir
itkidir. Amma adam həm də sevinir. Sevinir və təsəlli
tapır ki, şəhidlik adi ölüm deyil, Vətən, torpaq,
böyük amallar uğrunda candan keçmək, özünü
şüurlu şəkildə qurban vermək deməkdir. Şəhidlik
verilmiş ömür payını gələcək nəsillərin xoşbəxtliyinə
bağışlamaqdır. 

Bizlərin tanıdığımız Həsən özünün davranışı,
hərəkətləri, ən əsası ləyaqətli ölümü və belə şərəfli
ölümdən dolayı ölümsüzlüyü ilə bizlərə türk şairi
Nihal Atsızın sözləri ilə desək,

“Qəhrəmanlıq nə yalnız bir yüksəliş deməkdir,
Nə də günəşlər kimi parlayıb sönməməkdir.
Bunun ücün ölümə bir atılış gərəkdir,
Atıldıqdan sonra da bir daha dönməməkdir”, -

mesajını verdi.
Bəli, Həsən getdiyi yolun sonunu düşünmədi,

çünki necə deyərlər, sonunu düşünən qəhrəman ola
bilməz. Həsən sonunu düşünmədi,  şəhidlik, qəhrə-
manlıq zirvəsinə yüksəldi, günəşlər kimi parladı,
ölümə atıldı, bir daha dönmədi və bir daha sön-
məyəcək. Nə qədər ağır, nə qədər kədərli olsa da
onun haqqında danışmaq, gələcək nəsillərə tanıdıb,
ondan örnək götürmələri üçün nümunə göstərmək
hər birimizin borcudur.



Razim Əmiraslanlı

Razim Məlikəjdər oğlu
Əmiraslanlı 1965-ci ildə
Cəbrayıl rayonunun Şah-
vəlli kəndində anadan
olub. BDU-nun hüquq
fakültəsini bitirib. Ədliyyə
Nazirliyinin Məhkəmə
Ekspertizası Mərkəzində
və müxtəlif şirkətlərdə
hüquqşünas vəzifəsində
çalışıb. 

Həsən Həsənovu cəmi bir neçə dəfə gör-
müşdüm. Ünsiyyətimiz elə də çox olmayıb. Vətən-
pərvərliklə bağlı müəyyən tədbirlərdə, əsasən də
işğal altındakı rayonlarımızın ildönümlərində, xü-
susilə doğulub boya-başa çatdığı Cəbrayıl ray-
onunun, hər il Şəhidlər Xiyabanında keçirilən anım
günlərində qısamüddətli təmasımız, ümumi söhbə-
timiz olub. Amma bu qısa müddətdə onun qeyri-adi,
gerçəkdən vətənpərvər bir insan olduğuna şahidlik
etdim. Qarabağın düşmən tapdağından azad olun-
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Öldüyü gün doğuldu
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masının yolları ilə bağlı sadə vətəndaşların çoxun-
dan fərqli yanaşması da vardı onun. Onu işğalçı Er-
mənistanın nəzarəti aldındakı Kəlbəcərə sonunu
düşünmədən aparan da məhz bu yanaşma idi. Tor-
paqlarımızın erməni kimi şərəfsizlərin işğalında qal-
ması ilə heç cür barışmırdı Həsən. 

İllər ötür, qərinələr keçir, nəsillər bir-birini əvəz
edir, həyatda bir çox tarixi hadisələr baş verir. Və bu
hadisələrin yaddaşlardan itəni də olur, yaddaşlarda
bitəni də. Amma elə hadisələr olur ki, min illər keçsə
də unudulmur. Həsən də heç vaxt unudulmayacaq
belə bir tarix yaratdı. Vətənin, millətin yolunda
canını fəda etdi, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bu həm də
Həsənin nə qədər mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərə malik
olduğununun, vətənə, millətə sonsuz bir sevgisinin
bariz nümunəsi və təzahürüdür. Həsən şüurlu şək-
ildə, bilərəkdən vətən üçün ölümə getdi. Və ölümü
ilə sübut etdi ki, xalqımız, xüsusilə gənclərimiz heç
vaxt vətən, torpaq itkisi ilə barışmayacaq. Təbii ki,
bir dostumuzun, vətən oğlunun itkisi bizim üçün nə
qədər kədərli, ürəkağrıdıcı olsa da, eyni zamanda
vüqarımız, qürurumuz, fəxrimizdir. Çünki Həsən bir
namus, qeyrət simvolu olaraq qəhrəmanlıq salnaməsi
yaratdı, gənclər və gələcək nəsillər üçün örnək oldu.
Həsən həm də çox səmimi, etibarlı, dəyərli bir dost,
qardaş idi.

Bəli, Həsən öldüyü gün doğuldu. Əlli il, yüz il
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keçəcək, bizlər bu dünyada olmayanda Həsən yaşay-
acaq. Gələcək nəsillər onun məzarı başında vətənin
belə ölməz və qəhrəman övladlarını qürur və iftixar
hissi ilə yad edəcəklər. Həsənin yolu işıqlı zirvəyə
aparan bir yoldur. Bu yol bizi mütləq qələbəyə,
Həsənin doğulduğu Cəbrayıla aparacaq. Onun  və
digər şəhidlərimizində ruhu da o zaman şad olacaq.
Allah Həsənə rəhmət eləsin. Onun əziz xatirəsi daimi
qəlbimizdə yaşayacaq.

2017-ci il



Əli Əkrəm

Əliəkrəm Rəşid oğlu
Quliyev 1972-ci ildə
Cəbrayıl rayonunun Kar-
xulu kəndində anadan
olub. Orta təhsillidir.
Doğulduğu kənddə Aşıq
Pəri adına tam orta mək-
təbi bitirib. Qarabağ
müharibəsi veteranıdır.
Döyüşlərə hazırda işğal-
da olan Cəbrayıldan baş-
layıb. Cəbhənin Ağdam,
Füzuli, Kəlbəcər, Murovdağ istiqamətində ağır döyüş
yolu keçib.  

2012-ci ilin 23 avqustunda işğal altındakı
Cəbrayıl rayonunun anım tədbirindən sonra, o vaxt
hələ Macarıstanda həbsdə olan zabitimiz Ramil
Səfərovun atasıgilin evinə getmişdik. Həyətdə xeyli
adam var idi. Mən Ramilin qardaşı ilə görüşmək
istəyirdim. İstəyim gerçəkləşdi, onunla görüşdüm.
Həmin vaxt Həsən Həsənov da onun yanında dayan-
mışdı. Onunla da görüşdük. Həsən hansı kənddən
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Vətənpərvərlik yanğısı
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olduğumu soruşdu. – Karxuludanam, - dedim. – Səni
tanıyıram, - dedi. Hardan tanıdığını soruşdum.
Murovdağda qulluq elədiyimi soruşanda təs-
diqlədim. Daha sonra rabitə batalyonunda qulluq
edən Nail Həsənovu tanıyıb-tanımadığımı soruşdu.
Tanıdığımı dedim. Həsən də Nailin qardaşı olduğunu
bildirdi. Bundan sonra sanki neçə illərin tanışı kimi
xeyli söhbət elədik. Yəni söhbətimiz tutdu.

Doğrusunu deyim ki, o vaxt mən onda bir şeyi
müşahidə etdim ki, Həsən çox gənc adamlarla deyil,
əsasən bir qədər yaşlılarla, döyüş görmüş adamlarla
söhbətləşmək istəyirdi. Yəni onunla tanışlığımız,
münasibətimiz orda başladı. Daha sonra sosial
şəbəkələrdə dostluğumuz oldu. Müəyyən tədbirlərdə,
əsasən vətənə, vətənpərvərliyə, Qarabağa həsr olun-
muş tədbirlərdə, işğal olunmuş rayonlarımızın,
Cəbrayılın anım günlərində Şəhidlər Xiyabanında
görüşdük. Düzünü deyim ki, hələ tanımasam da,
Həsən ilk dəfə Cəbrayılın anım günündə, əlində
Azərbaycan bayrağı tutan böyük qızı ilə birlikdə
Xiyabana gələndə mənim diqqətimi cəlb etmişdi.
Sonra da qeyd etdiyim kimi, Ramilgilin həyətində
görüb tanıdım. Bundan sonra ayrı-ayrı vaxtlarda,
anım tədbirlərində görüşürdük. 

Kaş Azərbaycanımızın bütün oğulları onun
qədər vətənpərvər olaydı. Həsən elə bir adam idi ki,
nə vaxt görüşürdünsə, başqa söhbət olmazdı, yalnız
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vətəndən, Qarabağdan, onun azadlığı uğrunda görə
biləcəyimiz işlərdən, imkanlardan danışırdı. Yəni
söhbətinin mövzusu ancaq Qarabağdan olardı. 

Düzdü, elə məsələlər var idi ki, heç vaxt
adamla açıq danışmırdı. Ancaq söhbətindən tutmaq
olurdu ki, düşmən tapdağı altında olan yurd yerlərinə
gedib-gələn adama oxşayır. “Qarabağa getmək olar”,
“Tanıdığımız yerlərdi, erməninin içinə girmək də
mümkündür”, “ermənilər qorxaqdı, onları yaşayış
yerlərimizdən qovmaq da olar” kimi sözlərindən
nəsə başa düşmək olurdu. Amma təbii ki, konkret
planının olub-olmadığını, kimlərəsə qoşulub
gedəcəyini, ya təkbaşına yola düşəcəyini bilmirdim. 

Demək istədiyim odur ki, bu istiqamətdə çox
məlumatlı adam idi. Sırf belə işlərə hədsiz marağı
vardı. Həmişə insanlarla söhbətləşməyə can atır,
sanki hər kəsin fikrini öyrənməyə çalışırdı.
Düşünürəm ki, bu həm də vətənpərvərliyin aşılan-
ması yönündə təbliğat xarakteri daşıyırdı. Bütün
anım tədbirlərində azyaşlı qızını bayraqla Şəhidlər
Xiyabanına gətirməsinin özü də vətənpərvərliyin
aşılanması və təbliğatı idi. Bu adam iç dünyasında
bir vətənpərvərlik yanğısı daşıyırdı. Vətən yanğısı
onun fitrətində idi. Özü də çox təvazökar adam idi
Həsən. Özü haqqında heç vaxt yüksək fikirdə ol-
mazdı. Əməllərini, etdiklərini kiminsə, necə deyərlər,
“gözünə soxmazdı”, özünün təbliğatını aparmağı
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xoşlamazdı, etdiklərinin qarşılığını gözləməzdi. Bir
sözlə, təmənnalı adam deyildi. Tək umacağı o idi ki,
Qarabağın azadlığı üçün ona şərait yaratsınlar.
Konkret desək, az danışıb çox iş görən adam idi.

Eşitdiyimə görə, Həsən şəhidliyə qovuşandan
sonra ANS televiziyasından onun evinə çəkilişə
gələndə evdəkilər danışmaq istəməyiblər. Amma qızı
Özləm inadla danışmaq istədiyini bildirib. Anası,
“sən uşaqsan, nə danışacaqsan” deyib. Özləm isə,
“deyəcəyəm ki, mən atamla fəxr edirəm, tor-
paqlarımızı işğal edən erməniləri öldürməyə gedib”,
- deyə cavab verib.

Mənim çiyin-çiyinə döyüşdüyüm döyüş
yoldaşlarım olub. Sabah onların başına bir iş gəlsə,
mənə nə qədər təsir edə bilərsə, Həsən kimi bir oğu-
lun ölümü bəlkə onlardan daha çox təsir edir. Yəni
az bir müddətdə onunla ünsiyyətim mənə 20 ilin
dostluğu qədər doğma oldu.

Allah rəhmət eləsin.

2017-ci il



Azər Telmanoğlu

Azər Telman oğlu Nov-
ruzov 1983-cü ildə Cəb-
rayıl rayonunda anadan
olub. İbtidai təhsilini
Cəmil Əhmədov adına
Cəbrayıl şəhər orta mək-
təbində, orta təhsilini İs-
mayıllı rayonundakı
E.Bayramov adına Talıs-
tan kənd orta məktəbində
alıb. Ali təhsillidir, Bakı
Dövlət Universitetini
bitirib.  

Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canlarından
keçən şəhidlərimiz, bizim gənclərimiz üçün örnəkdir.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı qəhrəmanlarını tanı-
malı, onların keçdiyi həyat yoluna bələd olmalıdır.
Vətənimizin müdafiəsi uğrunda canından, qanından
keçən qəhrəmanlarımız bizim qürurumuzdur.  

Gənc nəslin mübarizə ruhunun yüksəldilməsi,
vətənpərvərlik hissinin formalaşması və gü-
cləndirilməsi məqsədi ilə onlar daim təbliğ olun-
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Qarabağ sevdalısı
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malıdır. Vətən uğrunda, onun azadlıq və istiqlaliyyəti
yolunda canını qurban verən, xalqın rifahı və
xoşbəxtliyi naminə şəhid olanlar heç vaxt unudul-
mur, öz ölümləri ilə ölümsüzlüyə qovuşur,
xalqımızın qəlbində əbədi yaşayır, gələcək nəslə
örnək kimi həmişə xatırlanırlar. Qarabağ savaşının
hələ bitmədiyi, torpaqlarımızın 20 faizinin hələ də
erməni işğalı altında qaldığı belə bir vaxtda onları
yaşatmaq, tanıtmaq, şəhid ailələrinə hörmətlə yanaş-
maq bizim borcumuzdur. Belə vətənpərvər, vətən
torpağı uğrunda canından keçən gənclərimizdən biri
də işğal altındakı Kəlbəcəri ziyarət edərkən şəhid
olan Həsən Həsənovdur.

Həsən mənim yaddaşımda necə qalıb, yad-
daşımın dərinliyində hansı izləri buraxıb? Əlbəttə,
onun haqqında danışmaq, xatirələri yada salmaq biz
dostlar üçün çox çətindir. Danışdıqca adam kövrəlir,
göz yaşlarını içinə axıdıb həyəcanlanır, dil-dodağı
söz tutmur adamın. Amma səbəb sadəcə bu deyil.
Həsən kimi vətənpərvər, cəsur, ölümün gözünə dik
baxan adam hələ yaşamalı idi. Belələri yaşamalı idi
ki, ermənilərin murdar ayaqlarını Qarabağdan
kəssin. Yəni Həsən sıradan biri deyildi. Həm də o
dərəcədə ki, adam onun vətənpərvərliyini ifadə et-
məyə söz tapa bilmir. Məhz bu hisslərə son dərəcə
yüksək dəyər verməsi onu ən uca zirvə olan şəhidlik
zirvəsinə ucaltdı . Vətənə, onun bir parçası olan gözəl
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Qarabağa bəslədiyi böyük sevgi Həsəni Azərbay-
canın dilbər guşəsi olan Kəlbəcərə apardı. Və canın-
dan çox sevdiyi Vətən torpağında şəhid oldu.

Həsəndən danışarkən onu deməliyəm ki, sosial
şəbəkədə Cəbrayıl gəncləri tərəfindən yaradılmış
"Cəbrayılım" qurupunun təşkil etdiyi tədbirlərdə hər
zaman yaxından iştirak edirdi. Fəal vətəndaş
mövqeyi ilə seçilən Həsən həm də çox gözəl, səmimi
bir dost idi. O, öz övladlarını Cəbrayılla bağlı keçir-
ilən tədbirlərə gətirir, onları da özü kimi vətənpərvər
ruhda böyüdürdü. Və bununla bizlərə mesaj verirdi
ki, Vətən torpağını ATƏT, BMT yox, özümüz azad
etməliyik və edəcəyik.

Nəhayət bir məsələ ilə bağlı fikirlərimi də
bildirməyi özümə borc bilirəm: Həsən sağ olsaydı,
2016-cı ilin məlum Aprel döyüşlərinin iştirakçısı ola-
caq, bunun üçün ən azından rəsmi şəkildə Səfərbər-
lik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə
müraciət edəcəkdi. Əminəm ki, onun tanıyan hər
kəsin buna şübhəsi yoxdur. Və yenə də əminliklə
bildirirəm ki, müraciətinə mənfi cavab verilsəydi
belə, Həsən hansı yolla olur olsun döyüşə yol-
lanacaqdı. Çünki ona belə bir fəaliyyət meydanı
lazım idi. Belə bir fürsət axtarırdı Həsən.

Allah rəhmət eləsin.



Elmin Həmzə

Elmin Əlövsət oğlu
Həmzəyev 1985-ci ildə
Bakıda anadan olub. Ali
təhsillidir. Azərbaycan
Kooperasiya Universite-
tinin Kommersiya fakül-
təsini bitirib. Hazırda
dövlət qulluqçusu kimi
çalışmaqla yanaşı, icti-
mai fəaliyyətlə də məş-
ğuldur.  

Həsən haqqında yazmaq. Bu qədər ağır cümlə
33 illik həyatımda bəlkə də görməmişdim.Yalnız
sosial şəbəkədən tanıyıb, çox az görüşdüyün, lakin
yoxluğuyla hələ də barışa bilmədiyin bir adam
haqqında yazmaq. Bəlkə də bu onun haqqında ilk və
son yazım olacaq, bəlkə də yox, bilmirəm. Amma bir
şeyi bilirəm, hər zaman da bunu təkrarlayıram -
Həsən yaşayır!

İndiki kimi yadımdadır, 2014-cü ilin iyul ayının
13-dən 14-nə keçən gecə idi. Çox qarışıq bir yuxu
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gördüm (hər vaxt yuxu görən biri deyiləm və yuxu-
larımın da həmişə bir “axırı” olur), həmin günü işdə
də rahat olmadım. Nahar fasiləsində bir ellim mənə
video göndərib dedi ki, bax gör, deyirlər bu oğlan
cəbrayıllıdır, tanıyırsan? Həmin an ani bir şok
keçirdim, oturduğum yerdə ayağım tutuldu, içimdə
elə bir hirs yığıldı ki, sanki bədənimdən nəsə sorub
çıxardılar. 

Videodakı Həsən idi. Gözlərimə inanmadım.
Sosial şəbəkəyə girəndə ikinci bir həyəcan yaşadım,
hamı eyni adam haqda danışırdı, yazırdı  - Həsən
haqda. Çünki 20 ildən çoxdur işğalda olan Qarabağ
torpağından, Kəlbəcərdən Həsənin Dilqəm və Şah-
bazla birlikdə videoları yayılmışdı, özü də işğalçılar
tərəfindən. Dilqəmin oralara gedib gəldiyindən
hamının xəbəri vardı. Bəs Həsən?! Bu arada onu
mütləq qeyd etməliyəm ki, Dilqəm və Şahbaz sağ ol-
salar belə, hələ də əsirlik həyatı yaşayırlar, özü də
harda? Qarabağda! Bundan böyük dərd?!

Bir neçə gün doğru məlumat almaq mümkün
olmadı, deyilənləri, yazılanları, ailəsinin dediklərini,
işğalçı medianın xəbərlərini bir yerə toplayanda yux-
umun eynisinin baş verdiyini, çin olduğunu anladım,
kaş çin olmayaydı! Çox ağır günlər oldu, istər ailəsi
üçün, istər dostları, istərsə də el-oba üçün. Bu haqda
yazmaq istəmirəm.

İstər aramızda olanda, istərsə də aramızdan
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gedəndən sonra Həsən hər zaman qürur yeri olub.
Vətənə sevgisi, nümunəvi hərəkətləri, insanlara qarşı
sevgiylə davranışı, sadəliyi, zaftası(biz tərəflərin
sözüdü, yəni zəhmi), bir az da susqunluğu vardı
Həsənin. Baxırdın ki, sakit dayanıb, amma hər şey
göründüyü kimi deyil, onun içində elə şeylər baş
verirdi ki, bunu hərəkətlərindən, davranışından çox
aydın hiss etmək olurdu. Biz onunla ancaq elə 23
avqust və ya Cəbrayılla bağlı hansısa görüşlərdə bir
araya gəlirdik. Bəlkə də ona görə idi bu cür
davranışları, sanki zahirindəki susqunluqla dax-
ilindəki qovğaları gizlətmək isəyirdi. Çünki biz
ancaq Cəbrayıldan, Qarabağdan danışırdıq. Bəlkə də
bu “susqunluq” idi Həsəni oralara aparan - içində
sakit bir tufan, beynindəki yatmış vulkan kimi fikir-
ləri, bəlkə də sadəcə Qarabağ sevgisi. Onu oralara
aparan qüvvə, adına nə deyiriksə deyək, Həsəni tam-
lığıyla ağuşuna almışdı, damarlarına işləyib ruhuna
hopmuşdu, fikirlərinə dolub həyatının bir parçası,
həm də ən böyük parçası olmuşdu Qarabağ adlı o
“qüvvə”. Əgər elə olmasaydı Vətəni, Qarabağı hər
şeydən üstün tutmazdı Həsən. Tutsaydı Həsən ol-
mazdı, olsa da dünyadakı minlərlə Həsəndən biri ola-
caqdı, sıradan bir Həsən. Bu gün isə o sıradan biri
deyil. Sıradan biri olan bizlərin qəlbində yaşayan,
sıradan biri insanların qürur yeri, təkcə ailəsinin
deyil, el-obasının, dostlarının, onu tanıyan və tanı-
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mayan həmvətənlərinin nümunəsidir Həsən. Həsənin
fiziki yoxluğu mənəvi varlığına heç vaxt üstün gələ
bilmir, gələ bilməyəcək də. Nə qədər ki, Azərbaycan
var, Qarabağ var (biz orda olmasaq da), nə qədər ki,
qarabağlılar var, Həsən hər zaman yaşayacaq.

Həsən haqda çox şey yazmaq olar, onun
cəsarətindən, atdığı addımdan, şəhidliyindən, çox
şeyindən. Məncə, çox yazmağa ehtiyac yoxdur,
çünki o özü haqqında hər şeyi özü yazıb. Və təbii ki,
Qarabağa getməyi ilə.

Heç vaxt yadımdan çıxmayan bir hadisə də var.
Hər zamankı kimi 23 avqust Cəbrayıl və Füzulinin
işğal günlərini yad etmək üçün Şəhidlər Xiyabanına
toplaşmışdıq. Həsən də adəti üzrə qızıyla birgə
gəlmişdi. Çox mehribanlıqla görüşdük, söhbət etdik.
Məndən soruşdu ki, oğlun necədi? Dedim qağa, o
facebookda gördüyün uşaq bacım qızıdı, mənim hələ
övladım yoxdu. Qayıtdı ki, inşaallah, sənin də
övladın olar, özü də oğlan! Təsəlli verirmiş kimi
boynumu qucaqlayıb gülümsündü. Təxminən altı ilə
yaxın vaxt  keçib bu söhbətdən və artıq bir oğlum da
dünyaya gəlib. Amma mən hələ də Həsənin yanına
gedəndə utanıram, çünki bir dəfə Cəbrayıla gedib
gələndən sonra video paylaşmışdı. Çox qısa bir
yazışmamız oldu və mənə dedi ki, çəkilən şəkil və
videoları verim sənə, tam bir şey hazırla. Razılaşdıq.
Amma hələ də hazırlaya bilməmişəm.



Hacı Rəcəb Həsənov 

“Həsən Sabirabad-
dan Bakıya gələn av-
tobusda bir nəfərə yer
verməklə iki nəfərin
həyatını xilas etmiş
oldu”

Bir tərəfdən erməni-rus hərbi birləşmələrinin
Qarabağın Azərbaycandan qoparılması uğrunda
apardığı işğalçılıq müharibəsi, digər tərəfdən ölkəmizin
də daxil olduğu SSRİ-nin dağılması nəticəsində yenicə
müstəqillik əldə edən Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin
gərginliyi əhalinin, xüsusilə də doğma yurdlarını məcburi
şəkildə tərk edən hissənin yaşayış səviyyəsini minimuma
endirmişdi. Belə çətin günlərdə necə deyərlər, ayağı yer
tutan, dolanışıq arxasınca müxtəlif ölkələrə üz tuturdu.
Cəbrayıl işğal olunandan sonra ailəsi Sabirabadda
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çadırda məskunlaşan Həsən Həsənov da işləmək üçün
Türkiyəni seçmişdi. O, hərdən Azərbaycana qayıdır,
ailəsini, valideynlərini ziyarət edir və hər qayıdışında
davranışı, hərəkətləri xoş bir xatirəyə çevrilirdi. Qardaşı
ilə bağlı belə ibrətamiz xatirələrdən birini də Hacı Rəcəb
Həsənov bizimlə söhbət zamanı çözələyib. 

- Bir dəfə Həsən valideynlərini, ailə üzvlərini
ziyarət etmək üçün Türkiyədən evə qayıdır. Daha
sonra Sabirabad dairəsində Bakı şəhərinə yola düşən
avtobusa əyləşir, dəmiryol keçidinə çatanda bir nəfər
yaşlı kişinin də avtobusa mindiyini görür. Avtobusda
oturmağa yer olmadığı üçün Həsən ayağa qalxıb, öz
yerini ona verərək məcburi əyləşdirir. Əyləşmək
istəməyən kişi, “bəs sən Bakıya qədər ayaqüstə necə
gedəcəksən”, - deyə inad edir. “Mən cavan adamam,
ayaqüstə dayanaram, amma razı olmaram ki,
ağsaqqal bir kişi ayaqüstə qalsın”, - Həsən cavab
verir. Söhbət əsnasında kişi hansı bölgədən olduğunu
Həsəndən soruşur. Həsən də Cəbrayıl rayonundan
olduğunu, Türkiyədə işlədiyini bildirir. Kişi də öz
oğlunun Türkiyədə həkim işlədiyini deyir, adını və
soyadını ona verir...

Həsən Türkiyəyə qayıdandan bir müddət sonra
həyat yoldaşını doğum evinə aparmalı olur. Uşaq
vaxtından əvvəl dünyaya gələcəkmiş. Amma həkim-
lər aradabir Həsənə ana və uşağın ikisindən birini
seçmək məcburiyyətində qala biləcəyini də deyirlər.
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O da tərəddüd etmədən həyat yoldaşını seçdiyini
bildirir. Ancaq çox keçmir ki, həkimlər heç birinin
sağ qalmaq şansının olmadığını deyirlər. Bu
məqamda Həsəni qəhər boğur, ağlayır. Heç bir doğ-
masının olmadığı bu qərib ölkədə cənazələri Azər-
baycana necə aparacağının vahiməsi, dərdi onu çox
sarsıdır. Amma yenə çox çəkmir ki, dəhlizdə Həsənin
yaxınlığından keçən ağ xalatlı biri “Həsən abi!”
deyib asta-asta gedir. Həsən də tez ona yaxınlaşır.
Həmin adam, “sizin adınız Həsəndirmi?”, - deyə
soruşur. - Bəli, - Həsən cavab verir. Və ağ xalatlının
atasının adını çəkərək, onun oğlu olub olmadığını
soruşur. Təəccüblənən ağ xalatlı adam təsdiqləyərək,
atasının adını hardan bildiyini Həsəndən soruşur. Bu
vaxt Həsən avtobusda olanları ona danışır. Həkimin
də adının Həsən olduğunu öyrənir. Bundan sonra
həkim içəriyə girib yenidən bayıra çıxanda başını bu-
layaraq, “əlimdən gələni edəcəyəm”, - deyir. Sonra
tale elə gətirir ki, hər ikisi - ana da, uşaq da sağ qalır.
Yəni təsadüfə baxın ki, Həsən avtobusda bir nəfərə
yer verməklə iki nəfərin həyatını xilas etmiş olur.

2017-ci il



Vaqif Əlisoy

Vaqif Adışirin oğlu
Əliyev 1954-cü ildə
Qubadlı rayonunda ana-
dan olub, ata-baba yurdu
olan Cəbrayıl rayonunda
yaşayıb. Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Univer-
sitetində  təhsil alıb.
Gənc yaşlarından gizli
tələbə hərəkatına qoşulub. Xalq hərəkatının rəhbər-
lərindən olub. 1988-ci ildən başlayaraq Qarabağ, ərazi
bütövlüyü və  müstəqillik uğrunda mübarizənin ön
sıralarında olub. 1988-1993-cü illərdə erməni
işğalçılarına qarşı döyüşlərdə fəal iştirak edib. 1991-
1993-cü illərdə Əsir və Girovların İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinin Cəbrayıl rayon şöbəsinə rəhbərlik edib.
1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən sonra həbs edilərək,
8 ay Rusiyanın ən sərt rejimli həbsxanalarında saxlanılıb.
Azadlığa çıxdıqdan sonra mübarizəsini davam etdirib. 
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Əvvəllər Həsənlə şəxsı tanışlığım olmamışdı.
Onu bu gün erməni girovluğunda olan Dilqəm Əs-
gərovun vasitəsi ilə tanımışam. Dilqəmi isə çoxdan
tanıyırdım. Dilqəm polkovnik Teymurovun ko-
mandir olduğu Gəncə reyd dəstəsinin kəşfiyyat
bölməsin komandiri olmuşdu. E.Orucovun əmri ilə
Şuşa-Laçından çıxan qüvvələrin arasında həmin
dəstə də var idi. Oranı tərk edən qüvvələrdən yalnız
həmin dəstə əmrə tabe olaraq Cəbrayılda döyüşməyə
razılaşdı. Dilqəmlə də dostluğum həmin dövrdən,
yəni 18 may 1992-ci ildən başlayıb. Bir onu deyə
bilərəm ki, onun kimi döyüşçü-kəşviyyatçı az gör-
müşəm. Vətənini dərindən sevən bir oğul idi. Er-
mənilərin də onun dəst-xəttinə bələdçiliyi vardı. Onu
ələ keçirmək üçün xüsusi qrup da yaratmışdılar. Çox
təəssüf ki, Cəbrayılın işğalından sonra görməmişdim. 

Səhv etmirəmsə, 1995-96-cı illər idi. ANS tele-
viziyasında işğal altında olan Kəlbəcərdən kadrlar
göstərilirdi. Sonra o kadrları çəkən Dilqəm danışdı.
Mən o vaxt onu çox axtarmışdım. Ancaq Rusiyada
olduğunu demişdilər. Sonra Cəbrayılda döyüşən
uşaqların birindən mənim telefon nömrəmi alıb zəng
etmişdi. Görüşdük. Bildirdi ki, lazım gələndə
düşmənin işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazis-
inə keçir, yurd yerlərini, doğmalarının məzarını zi-
yarət edir. Bildirdi ki, bunun üçün ona qeyrətli
oğullar lazımdır. Dedi ki, səni belə bir oğulla tanış
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edəcəyəm. Növbəti görüşlərin birində məni Həsənlə
tanış etdi. Bildim ki, yerlimdir, qardaşı Nail Həsənov
da bizim alayda rabitə bölüyündə qulluq edib. Naili
yaxşı tanıyırdım. Həsən mənim haqqımda çox eşit-
diyini dedi və bu görüşdən şad olduğunu bildirdi. Elə
ilk görüşdən ona valeh oldum. Ağzından od tökürdü.
Düşmənə sonsuz nifrəti var idi.

Bir gün internet portallarının birində er-
mənilərin yaydığı bir videonu gördüm. Kadrdakı səs-
dən bildim ki, bu, Dilqəmdir. Yanındakı oğlanın da
Həsən olduğunu bildim. Məlum oldu ki, növbəti
səfər zamanı əsir düşüblər. Həsən qəhrəmanlıqla
döyüşüb və şəhid olub. Dilqəm və Şahbaz əsir
götürülüb. Həsənin meyitinin geri alınması üçün
fəaliyyətə başladıq. Nəhayət, meyiti geri ala bildik.
Onun dəfn mərasimi izdihamlı keçdi. Qeyrətli Vətən
övladı bir qəhrəman oğul kimi dəfn edildi. Az müd-
dətdə tanış olmağımıza baxmayaraq, onu qorxmaz,
igid, vətənini dərin məhəbbətlə sevən bir türk oğlu
kimi tanıdım və yaddaşımda da o cür qalıb. Ruhu
şad, məkanı cənnət olsun!

2017-ci il



Nail Həsənov

“Beləcə, yavaş-yavaş
iç dünyası təlatümə
gəldi, onda bu sahəyə
güclü həvəs oyandı,
xalqına, millətinə qar-
şı sevgi yarandı”

Həsənov Nail Fərman oğlu 16 iyul 1972-ci ildə
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndində doğulub. Ali
təhsillidir. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Univer-
sitetini (indiki Memarlıq və İnşaat Universiteti)
bitirib. Keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrində Ukraynada
hərbi xidmətdə olub. 1991-ci ildə hərbi andiçmə
günü 20 yanvar tarixinə təsadüf etdiyindən, onun
başçılığı ilə 13 nəfər azərbaycanlı əsgər andiçmədən
imtina edib. Bu hadisə keçmiş sovet ordusunda böyük
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sensasiya dogurub. 
1991-ci ilin payızında SSRİ dağıldığından,

Ukrayna hökuməti tərəfindən onlara yeni yaranmış
Ukrayna ordusunda könüllü olaraq xidmətlərini
davam etdirməyi məsləhət görüblər. Lakin Azərbay-
canda Qarabağ müharibəsi getdiyi üçün təklifdən
imtina edərək hərbi xidməti öz vətənimizdə davam
etdirmək qərarına gəliblər. Beləliklə, onları 1992-ci
ilin fevralında xüsusi sərəncamla Azərbaycan Re-
spublikası Hərbi Komissarlıgına göndəriblər.

N.Həsənov bundan sonra 1992-ci il mart ayın-
dan yeni yaradılmış Milli Ordu sıralarında xidmətə
başlayıb. Doğulduğu Cəbrayıl rayonunda Ərazi
Müdafiə Batalyonunda ilk rabitəçilərdən olub. 

Qeyd edək ki, 1992-ci ildə SSRİ ordusundan
yarımçıq gəlmiş əsgərləri o vaxtkı müdafiə naziri
Rəhim Qazıyev tərəfindən may-iyun aylarında ehtiy-
ata buraxıblar. Bərkə-boşa düşmüş, cətinliklər gör-
müş bu adamlar hec bir təlim görməyən yeniyetmə
əsgərlərlə əvəz olunublar. Bundan sonra ordudan
tərxis olunan N.Həsənov könüllü şəkildə uğurlu Sur
əməliyyatında yaxından iştirak edib. Nəhayət 1992-
ci ilin payız aylarında yenidən Milli Orduya səfər-
bər olunub. Hərbi xidmət keçərkən ali təhsilini
qiyabi olaraq davam etdirib. Cəbrayılın işğalından
sonra xidmət etdiyi hərbi hissə ləğv edilib. Onu
Murovdağ istiqamətində yerləşən "N" saylı hərbi
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hissəyə, 1994-cü ilin may ayında isə atəşkəs sazişi
bağlandığından 1995-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Ko-
mandirlər Məktəbinə oxumaga göndəriblər.

Nail I kursu bitirdikdən sonra ailə vəziyyəti və
universitetdə qiyabi təhsil alması ilə əlaqədar çox
ağır durumda olduğuna görə 1996-cı ildə Ko-
mandirlər Məktəbini yarımçıq qoymaga məcbur
olub. Beləcə, 18 yaşından başlanan 6 illik hərbi xid-
mət həyatına 25 yaşında son qoyub.

N.Həsənovun, erməni işğalı altındakı Kəlbəcəri
ziyarət edərkən şəhid olan qardaşı Həsən Həsənov
haqqında aşağıda dedikləri adamda qürur hissi oy-
adır.

- Ailənin ən kiçiyi olan Emin dünyaya gələnə
qədər Həsən evin sonbeşiyi idi. Çox sakit təbiəti
vardı. Düzdü, adətən sonbeşiklər belə olur. Çünki
gözünü açıb evdə yalnız özündən böyükləri görür.
Buna görə də onların yaxşı hərəkətlərini, müsbət
xarakterlərin, cəhətlərini götürür, bir sözlə, onların
hərəkət və davranışlarını təqlid etməyə, onlara
bənzəməyə çalışır. Bu baxımdan Həsən də bizdən
daha çox yaxşı şeyləri nümunə götürdü, mənimsədi.
Evin kiçiyi olduğu üçün biz onu həmişə çağırıb
buyurardıq. Heç vaxt da imtina eləməzdi. 

Bizim ailəmiz böyük idi. Qızlar – bacılarım da
erkən ailə qurdular. Evdə qız uşağı olmadığı üçün 6
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qardaşa (hələ o vaxt kiçik qardaşımız Emin dünyaya
gəlməmişdi – N.H.) baxmaq, onların tərbiyəsi ilə
məşğul olmaq tək anamın üzərinə düşürdü. Yəni
kənd yerlərində adətən oğlan uşaqlarını, qız
uşaqlarının gördüyü işlərə göndərməzdilər. Heç
oğlanların özü də buna yaxşı baxmırdılar. Yəni belə
desək, öz qürurlarına sığışdırmazdılar. Bu üzdən
bütün bu ağırlıqlar, evin bütün yükü anamızın
üzərinə düşürdü. Atam da elektrik şəbəkəsində, el
dili ilə desək, işıq idarəsində işləyirdi. Altı nəfər
oğlan uşağına qulluq göstərmək, üstəlik bitib tükən-
məyən ev işlərini görmək, əlbəttə, asan deyildi.
Amma anam bunların öhdəsindən çətinliklə də olsa
təkbaşına gəlirdi. Atamın da bir qədər cavan vaxtları
idi, cəmi 35-40 yaşı olardı. O vaxtlar kənddə hər
adamda avtomobil yox idi. Amma atam Cəbrayıl ray-
onuna “VAZ-2106” markalı “Jiquli” avtomobili
gətirən ikinci şəxs olub. Yəni bütün bunlar atamı ev
işlərindən bir az uzaqlaşdırmışdı. Evdə 2-3 baş sağ-
mal inəyimiz, 10-12 baş qoyunumuz da var idi ki, bu
işlərə də Həsən baxar, qoyunları otarmağa aparardı.
O, çölçülüyü sevərdi.

Həsən 7-ci sinfi bitirəndən sonra Bakıdakı
Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi litseyə gəldi. Bu
sahəyə həvəs də Həsəndə çox güman ki, Er-
mənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiasından
sonra oyandı. Düzdü, Həsən o vaxtlar 5-6-cı sini-
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flərdə oxuyurdu, amma hər halda təsəvvürləri var idi.
Ermənilərin torpaq iddiasından sonra “harda gördün
erməni, vur başına gülləni” kəlmələrini tez-tez
işlədərdi... 

Həsən C.Naxçıvanski adına litseyi bitirdi. Daha
sonra Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbinə
daxil oldu. Həmin ərəfədə erməni işğalı nəticəsində
əhali yenicə köçkün düşmüşdü. Hələ C.Naxçıvan-
skidə oxuyanda Həsənin, necə deyərlər, beyninin
qaynayan vaxtı idi. Təsəvvür edin ki, oturmusan
Bakıda, cəbhədən də bir xəbər yoxdu, ordan-burdan
eşitdiyi bəd, qara xəbərlər isə adamın beynində, yad-
daşında qara izlər buraxırdı. Həsən də buna dözə
bilmirdi, ya nə idisə, içində bir intiqam hissi oy-
anırdı. O, Bakıda karate üzrə məşğələlərə də gedirdi.
Bu idman növü üzrə diplomlara, fəxri fərmanlara da
layiq görüldü.

Onu da deyim ki, Cəbrayıl işğal olunanda Ho-
radiz tərəfdə yolu bağladılar. Biz artıq məcbur olub
doğma kəndimiz Mehdilinin alt tərəfindən axan Araz
çayından (hansı ki, yaxınlıqda ermənilərin səngərləri
var idi - N.H.) İran tərəfə keçdik. Ordan da Bakıya
gəldik. 

Həsən Cəbrayılın işğal olunduğunu eşidəndə az
qalırdı ki, ürəyi partlasın. O, təcili bacımla əlaqə
yaradıb maraqlandı. Bacım sağ-salamat gəlib
çıxdığımızı dedi. Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq
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Məktəbində I kursda oxuyanda gördü ki,
dolanışığımız çox çətindi, çadırda məskunlaşmışıq,
bir qardaşım da hərbidədi. Hələ mən də o vaxt hər-
bidə idim, tərxis olunmamışdım. Mən də həmin hərbi
məktəbdə oxuyurdum. Mən II kursa keçəndə Həsən
də I kursa qəbul olmuşdu. Oranı isə yalnız 4 il ox-
uduqdan sonra rütbə alıb işləmək olardı. 

Həsən bütün bunları fikirləşib qərara gəldi ki,
bunu gözləsə dolanışığımız daha da acınacaqlı ola-
caq. Ona görə də hərbi məktəbdə müdavim
yoldaşları olan Cəbrayıllı Vasif Salmanov və Naxçı-
vandan olan Əli adlı bir nəfərlə birgə Türkiyəyə
getdi. Bunu təkcə mənə dedi. Razı olmadım. Amma
dedi ki, dözə bilmirəm, dolanışığımız yoxdu, bizə bir
çıxış yolu lazımdı. O vaxt artıq 1997-ci il idi. Mən də
bir qədər pul tapıb köməklik etdim, verdim ona,
getdi. Orda bir müddət dəri sexində işlədilər...

Mən özüm də Cəbrayıl batalyonunun (Ərazi
Özünümüdafiə batalyonu) ilk əsgərlərindən ol-
muşam. Ukraynada xidmətdə idim. SSRİ dağılandan
sonra bu ölkənin öz ordusu çıxdı, biz necə deyərlər,
“havada” qaldıq. Artıq 1992-ci ilin fefral ayı idi.
Dedilər ki, biz sizi saxlaya bilməyəcəyik. Xidməti
başa vurmağıma isə 3 ay qalırdı. Məni birbaşa
Cəbrayıl rayon Hərbi Komissarlığına, ordan da
özünümüdafiə batalyonuna göndərdilər. Arada evə
gəlib gedirdim. Həsən avtomatıma baxar, ciddi
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maraqlanardı (Bu səhnə mənə iki dəfə Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı, tank qoşunları general-mayoru Həzi
Aslanovun həyat və döyüş bioqrafiyasının
səhifələrini canlandıran filmdə onun qardaşının po-
qona diqqətlə baxmasını xatırladardı – N.H.). Beləcə,
yavaş-yavaş onun iç dünyası təlatümə gəldi, onda bu
sahəyə güclü həvəs oyandı. Xalqına, millətinə qarşı
sevgi yarandı. Hətta Türkiyədə Azərbaycandan olan
bir həkim, azərbaycanlılara qarşı xoşagəlməz
ifadələr işlədəndə, milləti aşağılayanda onunla savaş-
maq həddinə qədər gəlib çatmışdı. Az qalmışdı ki,
onunla savaşsın... 

Həsən 1999-cu ildə Türkiyədən geri qayıtdı. O
vaxt biz (mən və yeznəmiz – N.H.) ağır avtomobil
qəzasına düşdük. Mən ağır yaralandım, yeznəm
dünyasını dəyişdi. Belə bir durumda Həsən “Çadır
şəhərciyi”ndə bir mağaza açdı. Bir müddət
işləyəndən sonra dolanışığa görə yenidən Türkiyəyə
qayıtdı. Sonra 2001-ci ildə burda evləndi və
yoldaşını da götürüb Türkiyəyə getdi...

Həsənin vətənpərvərliyinə, xalq, millət sevgis-
inə ən böyük təkanı, ermənilərə əsir düşməmək üçün
7 nəfər azərbaycanlının özünü güllələməsi verib.
Belə ki, onlardan biri – Fariz Cavadov (Heydər
Əliyev “Çadır şəhərciyi”ndə toya getmişdi, toyu olan
oğlan həmin Farizin qardaşı idi. O vaxt mərhum
prezident hətta onunla və anası ilə birlikdə rəqs də
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edib – N.H.) Cəbrayılın Çaxırlı kəndindən idi. Qar-
daşım Rüfətlə eyni sinifdə oxuyurdu. Yəni Həsənin
bu istiqamətə yönəlməsində həmin olay həlledici rol
oynayıb. Bunun ardınca Ramil Səfərovun Macarıs-
tanda bayraq üstündə erməni hərbçisini qətlə yetirib
ömürlük həbs alması da Həsənə çox təsir eləmişdi.
Bu hadisədən sonra vətənpərvərlik hissi daha da gü-
cləndi, Qarabağ aşiqliyi artdı. Daha sonra Mübariz
İbrahimovun təkbaşına düşmənin çoxsaylı hərbçisini
məhv etməsi isə bu yolda son nöqtəni qoydu. Bundan
sonra Həsən artıq özünə yer tapa bilmirdi. - Mən
Mübariz kimi olacağam, - deyirdi. 

Həsən özünə dəstə yaratmağa çalışırdı. Daha
çox kurs yoldaşlarını (Vasif, Nəsimi və s.) bir yerə
toplamaq, müəyyən yerlərə müraciət etmək istəyirdi.
ANS kanalında “Alın yazısı” verilişində Həsəni
“Vətən aşiqi” adlandırırdılar. Yəni ona bu ad ver-
ilmişdi. Doğrudan da bu, Həsənə yaraşan bir ad idi.
Qarabağ eşqi ilə yaşayırdı. Daim internetdə
Qarabağla, Qarabağ torpağı ilə bağlı məlumatlar ax-
tarır, ermənilərin mövqelərini öyrənməyə çalışır, bu
məqsədlə xəritələr toplayırdı. Onun kompüterində
ermənilərin Qarabağ zonasında Hava Hücumundan
Müdafiə qüvvələrinin mövqe tutduğu, raket yer-
ləşdirdikləri məkanların dəqiq videogörüntüləri var.
Yəni bunları eyni zamanda xahiş-minnətlə kim-
lərdənsə əldə eləmişdi.
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Həsən Qarabağa getmək üçün çox yerə
müraciət etmişdi, amma alınmamışdı. 

Dilqəmin bacanağı Həsənin qonşusudur. Bir
dəfə Dilqəm haqda soruşub. “Dilqəm Azərbaycana
gəlib” deyirlər. Bundan sonra, yəni 2010-cu ildən
Dilqəmlə tanış olmağa başlayıb. Həsəngil Kəlbəcərə
gedəndən 3 gün sonra erməni mətbuatı Qarabağa
Azərbaycan diversantlarının keçdiyi haqda məlumat
yayıb. 

Həsən öz kəndimizin, ermənilərin nəzarətində
olan Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndinin lap
yaxınlığına qədər gedib...

Həsənin böyük qızı Özləm IX sinifdə oxuyur,
savadlıdır, I qrupa hazırlaşır... 

Bir dəfə Novruz bayramında, martın 21-də hələ
abadlıq işlərindən əvvəl Cocuq Mərcanlıya get-
mişdim, uşaqları da aparmışdım. Sonra gəlib sosial
şəbəkədə yazdım ki, “oğlum Murad bir evə papaq
atdı, amma papağın içərisinə heç kim heç nə qoy-
madı”. 2012-ci ildə Həsən də həmin evin yanından
keçib Mehdiliyə tərəf getmişdi. Narı da həmin
ərazidən yığmışdı.

Həsənin dəfnindən sonra onun avtomobilini
təmizləyəndə kiçik qardaşım Emin maşından bir
məktub tapıb mənə verdi. Çox güman ki, Kəlbəcərə
gedəndə yazıb maşına qoymuşdu. Yəni həmin
ərəfələrdə gecə-gündüz internetdə daha çox məşğul



59

Vətən aşiqi

olurdi. Açıqca hiss olunurdu ki, artıq dözə bilmir.
Həmişə deyirdim ki, “sən müharibə görməmisən,
çox da ki ağızdan-ağıza eşidirsən, mətbuatdan, tele-
vizordan izləyirsən, qulağının dibindən güllə ötüb
keçməyib, yanında mərmi partlamayıb”. Bilənlər
bilir, güllə adamın 7-8 metrliyindən vahiməli səslə
keçəndə elə hesab edirsən ki, başının yarısın aparıb.
Halbuki kənardan keçib. Yaxud mərmi yanında part-
layanda adamın sanki ürəyi düşür. 

Mən 1994-cü ildə öz kəndimizə bələdçi kimi
getmişdim. Həmin vaxt itki vermədən Mehdilinin
yarısını almışdıq. Çoxlu erməni hərbçisinin meyiti
qalmışdı orda. Sonra mən rabitə batalyonuna getdim.
Daha sonra xəbər tutduq ki, ermənilər Mehdiliyə
hücum edərək yenidən geriyə alıblar. Xəbəri
eşidəndə sanki başıma qaynar su tökdülər. Qardaşım
Rüfət də hərbidə, Rövşən Əkbərovun briqadasında
olub. 1994-cü ildə yaralanmışdı. Bundan sonra
R.Əkbərovun sürücüsü kimi işlədi...

Həsən getdiyi bütün toylarda ona söz veriləndə
Qarabağdan danışardı. Mənim oğlumun kiçik
toyunda tanış-bilişlər anama can sağlığı diləyirdilər
ki, belə tərbiyəli, vətənpərvər oğullar böyütmüsən.
Amma Həsən sözü kəsib, “xeyr, birinci vətəni yada
salmaq lazımdı”, - deyirdi.

2017-ci il



60

Nəriman MAHMUD



Gilas Həsənova

“Özləmi Şəhidlər
Xiyabanına aparan
Həsən, şəhidləri göstə-
rərək, “qızım, mən də
belə ölsəm, heç vaxt
ağlama, başını dik
tut”, - deyirdi”

Elə zamanlar, tarixi hadisələr var ki, heç vaxt
unudulmur. Nəsillər bir-birini əvəz etdikcə bu tarixi
gün daha çox xatırlanır, insanların yolunu işıqlı bir
zirvəyə doğru aparır. Bu zirvə ən ali müqəddəs və
şərəfli olan şəhidlik zirvəsidir. 
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““SSaabbaahh  KKəəllbbəəccəərrəə
ggeeddəəccəəkkmmiişş......””
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Şəhidlik adi ölüm deyil, verilmiş ömür payını
gələcək nəsillərin xoşbəxtliyinə bağışlamaqdır.
Şəhidlik Vətən, torpaq, böyük amallar uğrunda can-
dan keçmək, özünü şüurlu şəkildə qurban ver-
məkdir...

Balan bilə-bilə getdi,
Candan keçib elə getdi,
Vallah, gülə-gülə getdi,
Ağlama, şəhid anası!

(Elnur Qərari)

Şəhidin anası Gilas xanımın dedikləri:
“Həsən hələ kiçik yaşlarından erməni qəddar-

lığına qarşı “harda gördün erməni, vur başına gül-
ləni” kimi sözlər deyərdi. Düşmənlə döyüşməyə
həvəsi var idi. Bu həvəsi onda torpaqlarımıza tə-
cavüz edən xain ermənilərə - düşmənə nifrəti yarat-
mışdı. O vaxtlar taxtadan müxtəlif “silahlar”
düzəldər, kibrit alıb içərisinə doldurardı...

Qızı Özləm deyirdi ki, ata, məni Şəhidlər Xiya-
banına apar. Onu Xiyabana aparan Həsən də
şəhidləri göstərərək, “qızım, mən də belə ölsəm, heç
vaxt ağlama, başını dik tut”, - deyirdi... 

Həsənin dərdi, peşəsi ancaq vətən idi. Evə
gələndə deyirdim ki, gələn kimi telefonla məşğul
olursan (Həsənin internetdə axtarışları nəzərdə tutu-



lur – N.M.), bir dərdini de görək nə olub sənə.
Qayıdıb deyirdi ki, “dərdimiz azdı məgər, o boyda
torpaqlarımız işğaldadı, millətimiz girovdadı, o get-
məsin, bu getməsin, mən getməyim, bəs kim azad
eləsin torpaqlarımızı”. - Sən torpaq alansan? - soruş-
dum. O da dinmədi. Heç demə sabah Kəlbəcərə
gedəcəkmiş, mənim də xəbərim yox (ağlayır)...”
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Sevindik Məmmədov

Məmmədov Sevindik
Adil oğlu 1966-cı ildə
Cəbrayıl rayonunun
Qaracallı kəndində do-
ğulub. Orta  təhsillidir.
Üç il hərbi dəniz donan-
masında xidmət edib.
Arxangelskdə hərbi za-
vodda işləyib. 1990-cı
ildə Qarabağ müharibəsi
ilə bağlı vətənə qayı-
daraq əsgər kimi hərbi
xidmətə başlayıb. 1993-cü ildən kiçik leytenant rütbəsi
alıb. Rota komandiri olub. Cəbhənin Ağdam, Füzuli və
Cəbrayıl istiqamətində ağır döyüş yolu keçib. 1996-cı ilin
noyabrında ordudan tərxis olunub.

Ötən hər gün tarixə dönür. Tarixə yazılan gün-
lərin hamısı yaddaqalan olmur. Elə günlər var onlar
unudulub gedir, elələri də var ki, heç vaxt unudul-
mur, yaddan çıxmır. Belə günləri unudulmaz edən
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HHəəssəənn  kkiimmii  ooğğuullllaarr  
aazz--aazz  ddooğğuulluurr



65

Vətən aşiqi

qəhrəmanlardandır şəhidlər. Çünki bu dünyada
hamımıza bəxş olunan bir ömür payı var. Şübhəsiz
ki, bu pay nə vaxtsa tükənəcək, bitəcəkdir. Bu mə-
nada insanın dünya həyatına ən gözəl şəkildə əlvida
deməyinin adıdır şəhid olmaq.

Şəhid olmaq vətən, xalq, millət yolunda öz
istəyi ilə canından keçməyə razı olan insanların fəth
elədiyi ən yüksək, şərəfli zirvədir. Şəhidlər qərinələr,
əsrlər keçməyinə baxmayaraq xalq tərəfindən əsla
unudulmayan insanlardır. Tarix boyu millətləri
zəfərdən zəfərə aparan səbəb də vətənə xidmət etmək
və şəhidlik arzusu olmuşdur.

Şəhidlər canlarından keçməklə xalqın qəhrə-
manlıq dastanını, azadlığını canı ilə qazanıb qanı ilə
yazanlardır. Mən şəhidlərimizi, o cümlədən Həsən
Həsənovu bu cür xarakterizə edərdim.  

Həsən, Dilqəm və Şahbaz bilə-bilə ölümə mey-
dan oxuyan əsl qəhrəmanlardır. Mən də bir döyüşçü
kimi, necə deyərlər, yüz dəfə ölümdən qurtarmışam,
amma onlar kimi ola bilməmişəm. Kimlərin nə
düşünməsindən, nələr deməsindən asılı olmayaraq,
onlar doğrudan da igiddirlər. Cəbrayıldan olan başqa
3 nəfər də var ki, onları da əsl qəhrəman hesab
edirəm. Onlardan biri rayonun Horovlu
kəndindəndir, şəhid olub. Digər ikisi isə Cəbrayılın
özündəndir, hazırda sağdırlar. Təəssüf ki, belə
adamlar, Həsən kimi oğullar çox az doğulurlar. 

Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin.



Vasif Salmanov

Vasif Telman oğlu
Salmanov 1979-cu ildə
Cəbrayıl rayonunun Xə-
ləfli kəndində anadan
olub. Ali təhsillidir. Azər-
baycan Dövlət Bədən
Tərbiyəsi və İdman Aka-
demiyasını bitirib.

Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Litseydə
Həsən Həsənovla birlikdə oxumuşuq. Onun doğma
yurda, millətə, millətçiliyə, Vətənə münasibətdə
xeyli fərqli davranışı açıq-aşkar hiss olunurdu. Tor-
paqlarımız işğal olunandan sonra bir yerdə qərar tuta
bilmirdi. Əsir düşən vətəndaşlarımızın, dinc sakin-
lərin, qız-gəlinlərimizin taleyi onu üzürdü. Buna
dözə bilmirdi. Qisas hissi ilə alışıb yanırdı. Özünə
yaxın hesab etdiyi adamlarla, o cümlədən mənimlə
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söhbətlərində həmişə doğma yurd yerlərinə getmək
və bunun yolları haqda danışırdı. Bu zaman işğalçı
Ermənistan ordusunun hərbi qüvvələrinin həmin
ərazilərdə olduğunu ağlına belə gətirmirdi. Çox
qorxmaz, cəsur biri idi Həsən. 

Biz Həsənlə Litseydən ayrılandan sonra da tez-
tez görüşürdük. Açığını deyim ki, işğal altındakı tor-
paqlarımıza baş çəkmək üçün bir neçə nəfərdən
ibarət qrup da yaratmışdıq. Bir yerdə planlaşdırırdıq
ki, hansısa bir yolla işğal altındakı doğma yurdu-
muzu ziyarət edib hər şeyi öz gözümüzlə görək.
Əsasən də gücümüz, imkanımız çatan qədər əsirləri
azad etməyi nəzərdə tutmuşduq. Onun bundan ötrü
can atdığını, fikrində qəti olduğunu görüb israr
edirdim ki, nə vaxt yola düşsən mütləq məni də
xəbərdar edərsən. Amma hər dəfə belə söhbət olanda,
“darıxma, hələ mən gedib vəziyyətlə tanış olum, ik-
inci dəfə bir yerdə gedərik”, - deyərdi. 

Həsən qarşıya konkret məqsəd qoymuşdu ki,
əgər sağ qayıdarsa, Kəlbəcərə gedib gələndən sonra
növbəti addım mütləq Cəbrayıl və Füzuli is-
tiqamətində atılmalıdır. Amma bəlli olduğu kimi, tale
elə gətirdi ki, Həsən geriyə qayıda bilmədi. Canın-
dan çox sevdiyi torpaq uğrunda həlak oldu... 

Qarabağ işğal ediləndən sonra hərə bir tərəfə
səpələnmişdi. Bizim ailə Bakı şəhərində məskun-
laşmışdı. Az sonra Həsəngilin də ailəsi Bakıya
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köçdü. O vaxtlar atəşkəs sazişi bağlansa da, bir
tərəfdən müharibə gedirdi, digər tərəfdən də keçid
dövrünün çətinlikləri yaşanırdı. Maddi problemlər
var idi. Bunu nəzərə alaraq Həsənlə birlikdə işləmək
üçün Türkiyəyə getməyi qərara aldıq. Təxminən il-
yarım bir yerdə olduq. Əlbəttə, bunları xatırlatmaqda
onu demək istəyirəm ki, Həsənin xarakteristikası
hamının tanıdığı kimi təkcə vətənpərvərliklə məh-
dudlaşmırdı. O, həm də sədaqətli, səmimi və
mehriban dost idi. Bir sözlə, hər kəs Həsəni gözəl
insan kimi tanıyır, sağlığında, necə deyərlər, başına
and içirdi.

Allah Həsən kimi oğlanları bizə çox görməsin,
xüsusən də torpaqlarımızın hələ də işğal altında
qaldığı indiki vaxtlarda. Həsən gerçəkdən də çox
dəyərli, ləyaqətli bir vətəndaş, gözəl bir insan idi.
Allah ona rəhmət eləsin. Və bizlərə də güc, qüvvət,
qeyrət versin ki, Vətən torpaqlarını azad edib, Həsən
kimi oğullarımızın, şəhidlərimizin ruhunu şad edək. 

2017-ci il



Gülşən Rəvanqızı

Gülşən Rəvan qızı Be-
hbudova 22 iyun 1977-ci
ildə Cəbrayıl rayonunun
Quycaq kəndində doğu-
lub. İxtisasca tibb bacı-
sıdır. Hazırda Grand
Hospitalda öz ixtisası
üzrə çalışır.

Mən Həsəni Şəhidlər Xiyabanında gör-
müşdüm. Hər dəfə şəhidlərimizin uyuduğu, onların
and yerinə çevirdikləri bu məkana gələndə qızını da
gətirərdi. Qısamüddətli söhbətlərində yalnız vətən
haqqında, Qarabağımızın azadlığının mümkünlüyü
barədə danışardı. Doğma yurda getmək arzusunu gi-
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zlətmirdi. “Niyyətin hara, mənzilin də ora” deyiblər.
Mən deyərdim ki, Həsən öz arzusuna, muradına
çatdı, diləkləri hasil oldu. Bu muradına şəhidliyi ilə
qovuşdu Həsən. Həm də şəhidliyi ilə gələcək nəsil-
lərə örnək oldu. 

Həsən haqqında danışmaq da, yazmaq da çox
çətindi. Həsən Azərbaycanımızın qeyrətli oğulların-
dan idi. Ölümündən dörd ilə yaxın vaxt ötsə də onun
adı gələndə göz yaşımız axır, yaramız təzələnir.
Amma inanıram ki, onun davamçıları var və bundan
sonra da yetişəcək. Həsənin ən böyük arzularından
biri də bu idi. Şəhidlərin davamçıları varsa, arzuları
həyata keçirsə, xatirələri hər yerdə anılırsa, deməli,
onlar ölməyiblər, sıralarımızda yaşayırlar.

Allah rəhmət eləsin!

2018-ci il



Səfiyar Ağayev

Səfiyar Hümbət oğlu
Ağayev 1988- ci ildə
Cəbrayıl rayonunun
Qumlaq kəndində ana-
dan olub. Sabirabad
Dövlət Sosial-İqtisadi
Kollecinin avtomobil
nəqliyyatı ixtisasını
bitirib.

Şəhidlər vətənin müstəqilliyini, ərazi
bütövlüyünü, xalqın kimliyini, mənliyini qoruyan in-
sanlardır. Onların canı və qanı hesabına qazandıqları
azadlıq və müstəqillik xalq tərəfindən heç vaxt un-
udulmur. Onlar bir xalq qəhrəmanı kimi zəncirləri
qıraraq, zülmətləri yararaq xalqı işıqlı sabaha aparan,
ölümləri ilə ölməzlik qazanan, əbədiyyətə qovuşmuş
bəxtiyar adamlardır. Mən Həsən Həsənovu da belə
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şəhid qəhrəmanlarımızın və bundan dolayı bəxti-
yarların sıraslnda görürəm.

Həsən  kimi oğul haqqında danışmaq, nəsə yaz-
maq böyük məsuliyyət tələb edir. Həsənin dax-
ilindəki yüksək vətənpərvərlik hissi birdən-birə baş
qaldırmayıb. Bu hissi, bu duyğuları zaman-zaman
içində daşıyıb Həsən. Şəhidlik zirvəsinə addım-
addım ucalıb. İç dünyasındakı qeyrət, namus onu
rahat buraxmayıb, hər şeyi gözə alaraq əvvəlcə işğal
altındakı doğma Cəbrayıla gedib, daha sonra Kəl-
bəcərə yollanıb.

Yaxından tanıyanların hamısı ona "Vətən aşiqi”
deyərmiş. Mən deyərdim ki, bu aşiqlik ilahi aşiqlik
idi, haqdan gəlirdi. Həsənin içində baş qaldıran bu
sevgi bütün sevgilərin, bütün eşqlərin fövqündə
dayanırdı. Allaha olan sevgi qədər uca, müqəddəs idi
onun Vətən segisi. 

Həsən gələcək nəsillər üçün bir namus, qeyrət
simvolu olaraq qəhrəman oldu. Əminəm ki, illər
keçsə də, bizlər bu dünyada olmayanda belə Həsən
hər zaman qəlblərdə yaşayacaq. Ondakı ürəyə sahib
olmaq çox çətindir. Həsən vətən eşqi ilə yaşadı, vətən
eşqi ilə də həyatdan köçdü, əbədiyyata qovuşdu.

Ruhun şad, məkanın cənnət olsun, şəhidim!

2018-ci il



Zəki Şirinoğlu

Zəki Şirin oğlu Paşa-
yev 1982-ci  ildə Cəb-
rayıl rayonunun Mehdili
kəndində anadan olub. 

Bilirəm ki, doğma yurdumuzun, gözəl
Qarabağımızın hələ də işğal altında olduğu bir
vaxtda sıramızda olmayan Həsən Həsənov kimi
cəsur, qorxmaz, vətənpərvər oğulun haqqında danış-
maq hər kəs üçün çətindir. Onu lap yaxından tanıyan-
lar üçün isə ikiqat çətindir.

Həsənlə eyni kənddənik, özü də mənim qohu-
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mumdur. Yəni ona yaxından bələd olan birisi kimi
deyə bilərəm ki, Həsənin böyük ürəyi vardı. Necə
deyərlər, uşaqla uşaq, böyüklə böyük idi, sadəliyi ilə
adamı heyran edirdi.

Əlbəttə, qəhrəman olmaq üçün var-dövlətin,
pulun, ləl-cəvahiratın heç kəsə köməyi dəyməz. Bun-
dan ötrü Vətən yolunda hər an ölümə hazır olmağı
şərtləndirən yüksək səviyyəli vətənpərvərliyin,
vulkan kimi püskürən qeyrətin, cəsurluğun, düşmənə
güclü nifrətin olmalı, bunu cəmiyyətə əməllərinlə
sübut etməlisən. Həsən bunu sübut etdi və gerçəkdən
bir qəhrəman oldu.  

Həsəndə düşmənə olan nifrət elə-belə yaran-
mamışdı. Qəsbkar erməni cəlladları onun uşaqlığına,
gəncliyinə kor balta ilə zərbə vurmuş, doğma yur-
dundan, el-obasından didərgin salmışdı. 

Həsənin Vətən səvgisi ilə bağlı bir məqama
toxunmaq istəyirəm. Bir dəfə “iri kişi”lərlə söhbəti
zamanı ondan, “Vətən dediyin o yurdda lələ köçüb
yurdu qalıb, niyə ora can atırsan” deyə soruşurlar.
Həsən tərəddüd etmədən bu yarı kinayəli, yarı
həqiqətə uyğun olan suala, “Rahat kabinetlərdə otu-
rub cənnəti televizorda seyr etməkdənsə, ölüm ba-
hasına olsa belə, doğma yurdun qamışdan toxunmuş
evində bir saatlıq olmaq mənə yetərlidi” cavabını
verir. 

Məkanı cənnət olsun!



Elçin Həsənov 

Elçin Sabir oğlu
Həsənov 1986-cı ildə
Cəbrayıl rayonunun
Əfəndilər kəndində
anadan olub. Orta təh-
sillidir. Fərdi ticarətlə
məşğuldur.

Bu gün Azərbaycanda yaşayan, öz vətəninə,
xalqına bağlı olan hər kəs unutmamalıdır ki, tor-
paqlarımız düşmən tapdağı altındadır. Müstəqil
Azərbaycanımızın torpaqlarına göz dikən düşmənlər
bilməlidirlər ki, xalqımızın igid övladları ayağa
qalxıb öz torpaqlarını azad edəcək, müqəddəs
şəhidlərin ruhları qarşısında öz vicdan borclarını ver-
məklə millətin yaşamaq hüququ olduğunu sübut
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edən zəfər marşını çalacaqlar. Vətənin belə işid,
cəsur övladları sırasında Həsən Həsənov da var.
Amma heyf ki, aramızdan tez getdi.

Həsən igid, qorxmaz, idmancı biri oğlan idi.
Cəbrayıla aid hər bir tədbirdə, xüsusilə rayonun işğal
günü ilə bağlı anım tədbirlərində həmişə iştirak
edirdi. Özü də anım günlərində Şəhidlər Xiyabanına
hər dəfə qızı Özləmlə birlikdə, həm də hər kəsdən
əvvəl gələrdi. Belə tədbirlərdə qızının əlindən Azər-
baycan bayrağı əskik olmazdı. Deyərdi ki, övlad-
larımızı belə tədbirlərə gətirmək vacibdir ki,
özümüzdən geriyə nələr qoyduğumuzu görsünlər,
kimliyimizi, el-obamızı, Qarabağımızı, düşmən-
lərimizin kimliyini tanısınlar, vətənpərvər ruhda
böyüsünlər.

Bir dəfə tədbirlərin birində söhbət edə-edə
gəlirdik. “Kaş vətəni görərdim, kaş torpaq məni
qəbul edərdi, orda ölərdim” dedi. Elə də oldu. Həsən
şəhid olanda ağlıma ilk olaraq bu dedikləri gəldi.
Onun ölümünə hələ də inanmıram, elə bilirəm ki, nə
vaxtsa gələcək.

Rəhmətlik Həsən mənim yaddaşımda belə
qalıb. Allah rəhmət eləsin.

2018-ci il



Mərdan Orucoğlu

Mərdan Oruc oğlu
Məmmədalıyev 1995-ci
ildə anadan olub. Əslən
Cəbrayıl rayonunun
Şahvəlli kəndindəndir.
Şuşa Musiqi Kollecinin
məzunudur. Hazırda
Türkiyənin Giresun Uni-
versitetinin Beynəlxalq
Siyasi Münasibətlər ixti-
sasının son kursunda təhsil alır. Milliyyətçi Gənclər Təşk-
ilatının Türkiyə rəhbəri, Azərbaycanın bu ölkədəki
səfirliyinin Giresun təmsilçisidir.

Şəhidlik ən öncə vətəni, ata-babalarımızdan
bizə miras qalan torpağı qorumaq, onun başı üstünü
qara buludlar alanda ölümünü göz önünə alıb döyüşə
atılmaq deməkdir. Belələri ölüb getsələr də, zaman-
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zaman xalqın xatirəsində yaşayırlar. İgid oğulları
olan xalq yada, namərdə baş əymir, qələbələr
qazanır. Ən yeni tariximizin qanlı səhifələri bunu bir
daha aydın şəkildə əks etdirir. 

Şəhidlər ölmürlər. Onların igidliyi, qəhrəman-
lığı zaman keçdikcə əfsanəyə dönür, nəsildən-nəslə
ötürülür, şeirə, dastana çevrilir. Həsən Həsənov da
belələrindəndir.  

Mənim Həsənlə tanışlığım qardaşı Rüfət
əminin sayəsində oldu. Rəhmətlik atamla Rüfət əmi
çox yaxın dost idilər. Təxminən 8-9 il öncə rəhmət-
lik Həsəngilin evlərinin yaxınlığında Azərbaycan dili
və ədəbiyyatından Zəfər müəllimin yanına hazırlığa
gedirdim. Demək olar ki, hər hazırlıq günü 30 dəqiqə
öncədən evdən çıxırdım ki, Həsənlə bir az söhbət
edim. Allah o dünyasını versin, həmişə məsləhətlər
verər, kim olduğumuzu, hardan gəldiyimizi unutma-
mağımı bərk-bərk tapşırardı.

Zənnimcə, bizlərin onun barəsində nə dediy-
imiz elə də önəmli deyil. Həsən haqqında təqdiri
Allah verib ki, onu ən ali mərtəbəsinə yüksəldib.

Allah rəhmət eləsin.

2018-ci il



Vətən aşiqi

79

III bölüm. Müsahibə, 
reportaj, şərh



Nəriman MAHMUD

80

Ermənilərin Xankəndində 
dəfn etdiyi şəhidimiz
Müəllifdən: Bir millət olaraq, bir xalq olaraq

son 25-30 ildə Qarabağ müharibəsində olsa-olsa bir
və ya bir neçə kilometr irəliləmişik. Ancaq bir fərd
olaraq Azərbaycan bayrağını Kəlbəcərin ortasındakı
xaraba qalmış binanın damına sanca bilmişik, yü-
zlərlə erməni postundan keçib Qarabağı, işğal al-
tında olan digər rayonlarımızı qarış-qarış gəzərək,
hətta Qərbi Azərbaycana - Sisyana qədər gedib
çıxmışıq, təkbaşına erməni qoşununun içərisinə girib
onlarla əsgərini cəhənnəmə vasil etmişik... Bu
fərdlərdən ən çox üçünün - şəhid Həsən Həsənovun,
Dilqəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin şəxsiyyəti,
həyat yolu, xarakteri məni həmişə maraqlandırıb,
özünə çəkib. Bu yazı da həmin maraqdan yarandı.
Bir müəllim kimi düşünürəm ki, belə FƏRDLƏRİ
gənc nəslə yaxından tanıtmalıyıq. Bəlkə, onda bir
millət olaraq torpaqlarımızı işğaldan azad edə
bilərik. Bu gün Həsənin doğum günüdür. Yaşasaydı,
39 yaşını qeyd edərdi. Ancaq o, Vətənə fəda olmağı
üstün tutdu. Ruhu şad olsun!!!
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Cəbrayıldan Kəlbəcərə gedən yol
(Bu gün şəhid Həsən Həsənovun doğum günüdür)

Bu yolun başlanğıcı 1978-cı idə qoyulmuşdu,
aprelin 12-də - şəhid Həsən Fərman oğlu Həsənovun
doğulduğu gündə. Onda hələ dünyanın düz vaxtı idi,
mənfur qonşularımızla "canbirqəlbdə” yaşayırdıq,
qoynumuzda bəslədiyimiz ilanın - ocağımızın
başında yer verdiyimiz ermənilərin çirkin planların-
dan xəbərsiz idik. 

Dünyadan xəbərsiz uşağın "avtomat”ı

Cəbrayıl rayonu, Sirik kəndi, “Qala” pioner düşərgəsi. 
8 yaşlı Həsən Həsənov (ortada)
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Cəbrayılın Mehdili kəndində bir uşaq
böyüyürdü, təpədən dırnağa cəsarətlə, igidliklə, tor-
pağına sonsuz sevgi, düşməninə qarşısıalınmaz
nifrətlə yoğrulmuş bir uşaq.1988-ci ildən Qarabağ-
dan ağır xəbərlər gəlməyə başladı, dalınca da Er-
mənistanı, Dağlıq Qarabağı tərk etməyə məcbur
olmuş azərbaycanlıların köçü. Bütün bu eşitdikləri
Həsənin uşaq qəlbində dərin izlər buraxır, onu 36 il
sonra kedəcəyi YOLA hazırlayırdı. Atası deyir ki,
eşitdikləri, televiziyada gördükləri haqda tez-tez su-
allar verir, hər şeyi öyrənməyə can atırdı. Bir dəfə
qardaşı gəlib mənə dedi ki, Həsən özünə "silah”
hazırlayıb. Yanıma çağırdım. Taxtanı yonub üstünə,
içərisinə avtomat gülləsi gedə bilən dəmir boru
bağlamışdı, borunun da ucunu nizə kimi itiləmişdi.
"Bu, nədir?” – deyə soruşdum. "Avtomatdır, - dedi,
bu da süngüsü. Heç olmasa, bir ermənini öldürməyə
çatar!”.

Həsən doğma kəndində 7-ci sinfi bitirdi.
Düşməni məhv etmək arzusu onu Cəmşid Naxçı-
vanski adına Hərbi Litseyə gətirdi. O vaxtkı şagird
yoldaşları deyir ki, Həsən Qarabağ ətrafında baş
verən hadisələrlə tez-tez maraqlanır, bizə qəribə
gələn qeyri-adi planlarından danışırdı. Getdikcə də
düşmənin azğınlığı həddini aşır, Azərbaycan ətrafın-
dakı qara buludlar qatılaşır, sıxlaşırdı. 
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Sağdan birinci Həsən Həsənov
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Həsən Ali Hərbi Məktəbə daxil olur. Vəziyyət
get-gedə fəlakət həddinə çatırdı. Valideynləri, qardaş
və bacıları qaçqın şəhərciyindəki balaca bir çadırda
yaşayırdılar. Anası Gilas xanım deyir ki, Həsən
yanımıza gələndə vəziyyətimizi görürdü: çadırın
içərisi uşaqların yıxılıb yatması üçün belə bəs
eləmirdi, dolanışıq yox idi. ...Və Həsən heç kəsə
səbəbini izah etmədən hərbi məktəbi buraxır.

Sakit təbiətli olsa da, tərs idi; qarşısına bir
məqsəd qoydusa, heç kəs ona mane ola bilməzdi.
Türkiyəyə gedir, özünə biznes qurur, ailəyə də
kömək edir. İki ildən sonra Azərbaycana gəlib
evlənir və həyat yoldaşını da Türkiyəyə aparır. Orada

Oturan kursantlardan ortadakı Həsən Həsənov
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iki qız övladı - Özləm və Ləman dünyaya gəlir.
Maddi cəhətdən hər şeyi var idi – evi, biznesi,
türkiyəli ortaqları və çoxlu dostları. Türkiyədə qalıb
ürəyi istədiyi kimi yaşaya bilərdi... Ancaq Qarabağ
torpağı, əldən gedən rayonlar, düşmən tapdağında
olan yerlər, qaçqın, didərgin düşən həmyerliləri onu
daxilən, mənən rahat buraxmırdı. 

Türkiyədən qayıtdı

Həsən Həsənov özünün ad günündə
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Tez-tez təmas xəttindən keçib ermənilərin atəşi
altında olan kəndlərinə - Mehdiliyə gedir, oradan
Maralyana adlayırdı. Heç nədən qorxmurdu, dal-
dalanmırdı. Elə bil düşmənə demək istəyirdi ki, bura
mənim doğma yurdumdur, istəyəndə gəlib-gedə
bilərəm. Həsənin sosial şəbəkələrdəki yazılarını ox-
umuşam, şadlıq məclislərindəki çıxışlarına qulaq as-
mışam. "Vətən”, "Qarabağ”, " Ana torpaq” sözləri
dilindən düşmür. Elə bil təkbaşına hamını səfərbər
etmək istəyir. 

İki qız övladını da özü ruhda böyüdür, onlara
Vətənə məhəbbət haqqında əhvalatlar danışır, qızları
ilə tez-tez Şəhidlər Xiyabanına gedirdi. Anası deyir:
"Bir dəfə məni də aparmışdı. Zarafata salıb dedi ki,
bax, ana, bir gün mən də bunlar kimi şəhid olsam,
ağlama ha. Tutulduğumu görüb, güldü, boynumu qu-
caqlayıb könlümü aldı”.

Həsən: "Mənim üçün birinci Vətəndir!”

Bəli, Həsən addım-addım ŞƏHİDLİYİN
zirvəsinə ucalırdı.Yaxından tanıyanların hamısı ona
"Vətən aşiqi” deyirdi. Bu aşiqlik ilahi aşiqlik idi,
haqdan gəlirdi. İçində dəlicəsinə baş qaldırmış bu
sevgi bütün sevgilərin, bütün eşqlərin fövqündə idi,
Allaha, Tanrıya olan sevgi qədər uca, izaholunmaz
və ülvi idi. 
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Sosial şəbəkədə dostlarından birinin şəkilaltı
yazısını olduğu kimi köçürürəm: "Bu gün Həsəni-
mizin ( Hasan Hasanov) yaxın dostlarından biri İs-
mayıl qaqamla (Ismayil Abbasquluyev) bir yerdə
olduq. Bu şəkli isə Həsən Kəlbəcərə getməmişdən 1
ay öncə İsmayılla çəkdirmişdi. Yeyib-içərkən ilk
öncə ana sağlığına badə qaldıranda Həsən: "Mənim
üçün birinci Vətəndir, mən Vətənimin şərəfinə

Dilqəm Əsgərovla (sağda) Bakıda
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içirəm" demişdir...(((”.
Dostlarına, yoldaşlarına tez-tez deyirdi: "İşğal

olunmuş torpaqlara gedəcəyəm, bu başdan vurub, o
başdan çıxacağam. Orada məskunlaşan ermənilərdə
xof yaradacağam, gözlərinə yuxunu haram
edəcəyəm. O torpaqlar, oralarda dəfn olunan ata-ba-
balarımızın ruhu məni çağırır. Qoy düşmən də
görsün ki, heç nədən qorxmuruq, atəşkəs müqaviləsi
əl-qolumuzu bağlasa da, biz düşmənə gücümüzü,
cəsarətimizi göstərməliyik”. 

Çoxları Həsənin bu sözlərinə gənclikdən doğan
romantik hisslər kimi baxır, inanmırdılar. Qardaşı
Nail Həsən sosial şəbəkədə yazır: "Düz 1 il öncə
Həsənlə bir yerdə toyda idik... Üstüörtülü Dilqəmlə
Şahbazın Kəlbəcərə getməyini mənə sızdıranda,
"nəbadə, birdən sən də gedərsən, ha” dedim...
"Yox,Türkiyəyə getməsəydim, gedərdim onlarla”
dedi... (((((Offff....Həsən....((((".

"Ermənilər acgöz və tamahkardır”

Mənə elə gəlir ki, bu "Vətən aşiqi”nin profil-
indəkilər gənclərimizin düşmənə nifrət, Vətən
təəssübkeşliyi ruhunda tərbiyəsi üçün cild-cild
kitablara dəyər. Ermənilər haqqında öz sözləri ilə
bərabər, dahilərin, məşhur tarixi şəxsiyyətlərin fikir-
lərini də dostlarına çatdırır: 
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A.S.Puşkin (dahi rus şairi): "Sən köləsən, sən
qorxaqsan, çünki sən ermənisən”.

Aleksandr Düma (fransız yazıçısı və
səyyah): "Ermənilər həmişə başqa dinə qulluq edən
hökmdarların hakimiyyəti altında olmuşlar. Nəticədə
öz fikir və duyğularını gizli saxlayan, hiyləgər və
kələkbaz adamlara çevrilmişlər”.

Qraf De Şole (Fransız səyyahı): "Ermənilərin
yoxsulluq və əzab-əziyyət çəkməsi məndə onlara
qarşı böyük rəhm oyatmasına baxmayaraq, onların
haramzadalığı, kələkbazlığı o dərəcədə biabırçı, o
qədər hiddətləndirici idi ki, mən heç vaxt onlara
bağlana bilməzdim”.

Adam Mets (İsveç səyyahı): "Dərisi ağ
qulların pisi ermənilərdir. Abır-həyaları yoxdur,
oğurluqları olduqca məşhurdur. Onlar yalnız
dəyənək və qorxu altında yaxşı işləyirlər”.

Qabusnamə: "Ermənilərin eybi: bədfel, kündə
bədən, oğru, gözügötürməyən, bir ayağı qaçmaqda
olan, əmrə baxmayan, yersiz hay-küy salan, vəfasız,
riyakar, söyüşsöyən, ürəyi xıltlı, ağasına düşmənçi-
likdir”.

Olqa Smurova (yazıçı): "Əgər yuxuda erməni
görübsünüzsə, çox ehtiyatlı olun, bilin ki, sizi al-
dadacaqlar və yaxud sizə xəyanət edəcəklər”.

Sədi Şirazi (məşhur fars şairi): "Erməni yer
üzünün ilanı, insanlığın düşmənidir”.
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Vilson (ingilis səyahətçi): "Ermənilər acgöz və
tamahkardır. Onlar istənilən bir cəfəngiyyatı böyüt-
mək üzrə abırsız dərəcədə mahirdirlər və yalnız bun-
ları özlərindən başqalarına edirlər”.

"Əgər bir gün bu yolda həlak olsam...” 

Dostları Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevlə
qərara gəlirlər ki, təmas xəttindən adlayaraq, er-
mənilərin burnunun ucundan – yaşadıqları
kəndlərdən, qəsəbələrdən keçməklə Kəlbəcərə qədər
getsinlər, doğmalarının qəbirlərini ziyarət etsinlər,

Həsən Həsənovun atası Fərman kişi
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həm də dağıdılmış qəbirləri, xaraba qalmış kəndləri
çəksinlər. Bir sözlə, özlərini dünyaya məzlum, yazıq
millət kimi tanıdan azğın düşmənin iç üzünü
dünyaya göstərsinlər, Azərbaycanın bayrağını Kəl-
bəcərə sancsınlar.    

Bu üç dost getdikləri yolun şərəfli olduğunu
dərk edirdilər. Bəs nə qədər təhlükəli, gedər-gəlməz
olduğunu da bilirdilərmi? Bu suala hələlik Həsənin
səfər öncəsi bəzi hərəkətlərinə əsasən cavab
verək.Yola düşməzdən bir az əvvəl ailəsini aparıb
İmişlidə yaşayan qayınatasıgildə qoyur. Yoldaşına
"Türkiyəyə gedirəm” desə də, sözarası tapşırır ki, fi-
lankəslərdə filan qədər borcum var, alarsan.
Yoldaşının bu sözdən narahat olduğunu görən Həsən
əlavə edir: "Uzaq yoldur da, maşını var, qəzası var,
hər şey ola bilər, elə-belə ehtiyat üçün deyirəm”. 

Qənirə Paşayevaya yazılmış məktub

Ata-anası, doğmaları ilə görüşür, hamıya da
"Türkiyəyə gedirəm” – deyir. Milli Məclisin depu-
tatı Qənirə Paşayevaya  yarım səhifəlik məktub
yazır. Ancaq məktubu nədənsə ünvana göndərmir.
Bəlkə də fikirləşir ki, ailə üzvləri, valideynləri duyuq
düşüb, şəhidlik zirvəsinə gedən yolunu bağlaya bilər-
lər. Məktub xeyli sonra Həsənin şəxsi maşınından
tapılır, onda artıq Həsən həyatda yox idi. Qaralama
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şəklində olan məktubdan bəzi sətirləri qeyd edirəm:
"Əsrlər boyunca millətimin başına gətirilənlər məni
utandırır. Mən artıq dözə bilmirəm. Bizim ana-
bacılarımızın başına gətirilən işgəncələri artıq həzm

Həsənin Kəlbəcərə yola düşməzdən bir qədər əvvəl 
MM-in deputatı Qənirə Paşayevaya yazdığı məktub 



Vətən aşiqi

93

edə bilmirəm. Əgər bir gün bu yolda həlak olsam,
ailəmə dəstək olmanızı xahiş edirəm”. 

Yola düşəndən bir gün əvvəl sosial şəbəkədə
Nəsiminin "Ayrılıq” qəzəlini paylaşır:

Ey müsəlmanlar, mədəd, ol yar pünhan ayrılır,
Ağlamayım, neyləyim, çün gövdədən can ayrılır...

Ailəsindən, övladlarından, ata-anasından, doğ-
malarından ayrılmağına ağrısa da, əsirlikdə olan
Vətənə - Qarabağa qovuşmaq istəyi daha güclü
çıxır... Və 2014-cü il iyunun 19-da yola düşürlər...

Gedirsən, tez qayıt gəl,
Gözü yolda qalan var...

Gedəndən bir gün əvvəl qardaşı Rüfətlə tele-
fonda danışır, onunla görüşmək istədiyini bildirir.
Görüşürlər. Ordan-burdan söhbət etdikdən sonra qar-
daşına sabah Qarabağa yola düşəcəklərini, iyirmi
günə qayıdacaqlarını deyir. Rüfət nə qədər "Getmə”
deyib təkid etsə də, xeyri olmur. Əvvəlcədən bu
xəbəri heç kimə deməyəcəyinə söz verib and içdiyi
üçün boğula-boğula qalır, susmağa məcbur olur.
Dözməyib vaxtı öldürmək üçün Türkiyəyə gedir.

Amma elə üç gün sonra Həsənin həyat yoldaşı
şübhələnir, bu gedişin elə-belə gediş olmadığını bilir.
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Çünki Həsən ütülənib səliqə ilə qoyulmuş paltar-
larına toxunmamış, nimdaş paltarlarını və həyət-ba-
cada istifadə etdiyi krasovkasını götürmüşdü. Gəlin
qaynı Nailə zəng edib şübhələrini deyir. Nail indi
başa düşür ki, getməzdən bir-iki gün əvvəl toyda qar-
daşının ona Qarabağ haqqında çoxlu suallar verməsi
səbəbsiz deyilmiş. Türkiyədən qayıdan Rüfət qar-
daşından heç bir xəbər-ətər olmadığını və evdəkilərin
də şübhələndiyini bilib sirri açmalı olur. Nail deyir
ki, gecə-gündüz internetdə erməni saytlarını
izləməyə başladım və ...iyul ayının 8-də erməni mən-
bələrində Şahbazın tutulma xəbəri yayıldı.

İyulun 12-də isə erməni saytları xəbər verdilər
ki, azərbaycanlılardan ibarət "təxribat (?!) qrupunun”
bir üzvü iyunun 11-də axşamüstü zərərsizləşdirilib
və Həsən Həsənovun videodan seçilmiş stopkadrı
göstərilir. 

Ermənilər rəsmi şəkildə bildirirlər ki, atışma
nəticəsində Həsən Həsənov erməni hərbi hissə ko-
mandirinin müavini mayor Sarkiz Abramyanı, onun
sürücüsünü öldürmüş, arvadını yaralamışdır. Belə-
liklə, həm də etiraf edirdilər ki, Həsən təkbaşına er-
məni hərbi birləşmələrinə qarşı döyüşmüş və onları
ağır itkiyə məruz qoymuşdur. İyulun 14-də ermənilər
Dilqəmin tutulub gətirilməsini nümayiş etdirirlər.
Ailə yenə də Həsəndən ümidini üzmür: bəlkə sağdır,
bəlkə ermənilər qəsdən belə məlumatlar verirlər...
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Qırmızı Xaç Həsənin əlamətlərini – boyunu, çəkisini,
qan qrupunu və s. istəyir. Ayın 21-də Cəmiyyət mey-
itin iki baş və bir kürək nahiyəsini əks etdirən üç fo-
tosunu ailəyə çatdırır.

Bu, Həsənin cəsədinin fotosu idi...

Mən bu yazını hazırlayarkən Dilqəmlə Şah-
bazın qondarma məhkəmə prosesini əks etirən video
mənbələri, xəbər saytlarını nəzərdən keçirdim, bir
neçə dəfə ailə üzvləri ilə - Həsənin valideynləri, qar-
daşları ilə görüşdüm. Özüm üçün müəyyənləşdirdim
ki, bu üç fədainin ələ keçməsi prosesi təxminən belə
olub: ermənilər yaşayan, amma vaxtilə azərbaycan-
lılara məxsus kəndlərdən birindən çıxanda 18-20
yaşında bir oğlan onları görür. Uşağın duyuq
düşdüyünü və onları satacağını yəqin etdiklərindən
onu girov götürürlər

Bir neçə gün özləri ilə gəzdirdikdən sonra
uşağı buraxmağa məcbur olurlar. 

Ermənilər uşağın meyitini tapırlar (Dilqəm və
Şahbaz məhkəmədə uşağın öldürülməsindən xəbər-
siz olduqlarını deyirlər. Ancaq ermənilər bu cinayəti
Dilqəmin həyata keçirdiyini "sübut edib”, ona ömür-
lük həbs cəzası kəsirlər).
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Düşmən bütün hərbi gücünü ortaya
qoyur; əraziyə qoşun yeridilir, göyə

hərbi vertolyotlar qaldırılır

Bir neçə gündən sonra dostlar təhlükənin
sovuşduğunu zənn edib Şahbazı evlərdən birinə qənd
və çay almağa göndərirlər, Dilqəmlə Həsən isə uza-
qdan onu müşahidə edirlər. Şahbaz qapıya çıxan er-
məniyə: "Gürcüstan vətəndaşıyam, azmışam”, -
deyir və bir qədər qənd-çay istəyir. Əslində, er-
mənilər bərk qorxuya düşmüş, hamıya təhlükəli "di-
versantlar”  barədə xəbər vermiş, hər tərəfdə pusqu

Soldan Həsənin anası Gilas xanım, böyük qardaşı 
Rəcəb Həsənov, Akif Məmmədov, atası Fərman kişi
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qurmuşdular. Evin sahibi Şahbaza bir qədər gö-
zləməyi tapşırır və içəri keçib müvafiq orqanlara
zəng edir. İki nəfər mülki geyimli şəxs gəlib Şahbazı
tutur. Bunu görən Dilqəm Daşkəsən, Həsən isə Er-
mənistan tərəfə hərəkət edərək izi azdırmağa çalışır-
lar. Ancaq düşmən əraziyə qoşun yeridir, göyə hərbi
vertolyotlar qaldırır. Həsən qarşısına çıxan "Niva”
markalı maşındakı hərbi hissə komandirinin
müavinini və onun sürücüsünü öldürərək maşını ələ
keçirir, hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd edir.
Ancaq mümkün olmur. Onu hər tərəfdən atəşə tu-
turlar. Həsən özünə mövqe seçir və düşmənə müqav-
imət göstərir. Erməni xəbər mənbələrinə görə,
qarşılıqlı atışma nəticəsində Həsən öldürülür. Ancaq
Həsənin qardaşı Nail deyir: "Güllələrdən biri qar-
daşımın gicgahından dəymişdi. Hiss olunurdu ki,
atəş lap yaxından açılıb. Əgər uzaqdan açılsa idi,
beyni, başı dağılardı. Həm də güllənin daxil olduğu
yerin ətraflarında yanıq yerləri var idi. Bu da silahın
lüləsindən çıxan qığılcımın izləri idi”.

Görünür, Həsən düşmənin əlinə diri
keçməkdənsə, özünü öldürməyi daha üstün tut-
muşdu...

Həsəni Xankəndində dəfn edirlər
Bundan sonra şəhidimizin meyitinin qaytarıl-

ması üçün Prezident səviyyəsində işlər görülür.
Ancaq ermənilər bütün beynəlxalq normalara məhəl
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qoymadan meyiti qaytarmaqdan imtina edir və iyu-
lun 26-da Həsəni Xankəndində dəfn edirlər.
Bəhanələri də bu olur ki, guya Azərbaycan tərəfinin
Həsən Həsənov haqqında verdikləri məlumatlar on-
ları qane eləmir və meyiti çox saxlamaq mümkün
deyil. Dərdin üstünə daha bir dərd gəlir; Xankəndi
Azərbaycan torpağı olsa da, meyit müsəlman qay-
dası ilə dəfn olunmamışdı və bunu əzəli və əbədi

Həsən Həsənov qızları Özləm və Ləmanla
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düşmənlərimiz olan ermənilər icra etmişdilər...
Oktyabrın əvvəllərində gözlənilmədən er-

mənilər bəyan edirlər ki, meyiti qeyd-şərtsiz təhvil
verməyə hazırdırlar. Beləliklə, mərhumun cəsədi ok-
tyabrın 2-də Azərbaycan tərəfə təhvil verilir. Ailə
üzvlərindən Nail Həsənovun iştirakı ilə cəsədə baxış
keçirilir və onun Həsənə məxsusluğu təsdiqlənir.
Şəhid Həsən Həsənov oktyabrın 4-də Binəqədi
qəbiristanlığında torpağa tapşırılır. 

Sözardı: Həsənin anası Gilas xanım hələ də
ümidini üzmür: "İndi o idi, o deyildi, hər halda

Həsən Həsənovun anası Gilas xanım
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meyit gəldi, gözümüz yollardan yığışdı. Allah onların
da (Dilqəmlə Şahbazı nəzərdə tutur) yolunu açsın.
Qoy gəlsinlər, bir əməlli-başlı desinlər. Bəlkə, ondan
sonra gözüm yollardan yığışa...”

Cəbrayılın Mehdilisindən Kəlbəcərə gedən yol
belə qət edildi. Bu yol şəhidlik zirvəsinə aparan yol
idi. Həsən arzusuna çatmışdı: həmişə can atdığı, gör-
mək istədiyi Qarabağ torpağına getmiş və orada
şəhid olmuşdu. Üç Azərbaycan oğlunun tarixə
yazılacaq bu cəsarəti, bu igidliyi hələ uzun müddət
düşmənləri xofa, qorxuya salacaq, gənclərimiz
üçünsə bir məktəb, bir nümunə olacaq.

Akif MƏMMƏDOV/Miq.az
12.04.2017
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Həsən Həsənovun 
qanı yerdə qalmamalıdır

Namiq Həsənov

Namiq Fərman oğlu
Həsənov 1966-cı ildə
Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndində ana-
dan olub. Maliyyə-kredit
texnikumunu bitirib. Ha-
zırda hərbi nəşriyyatda
çalışır.

36 il ömür yaşadı. Minlərə, milyonlara örnək
olacaq bir Vətən oğlu ömrünü yaşadı Həsən.
Atəşkəs rejiminin ŞƏHİDİ oldu o. Barışa bilmədi
ata-baba yurdumuzun yağı tapdağı altında qalması
ilə...

Şəhidin qardaşı Namiq Həsənovla soy-
daşımızın ürək ağrıdan, amma eyni zamanda,
ölümün gözünə dik baxacaq qədər məğrur həyat
tarixçəsini vərəqlədik. Müsahibimlə söhbətin ağır
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olacağını təxmin etmişdim, amma bu qədərini
təsəvvür etmirdim.

- Öncə dəvətimi qəbul edib gəldiyiniz və söh-
bətə razılıq verdiyiniz üçün minnətdarlığımı
bildirirəm. Şəhid qardaşınız Həsən Həsənovun
işğal altında olan torpaqlara getməsindən və
öldürülməsindən necə xəbər tutdunuz?

- Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevlə dost ol-
muşdular. Onlarla daima Vətən torpağına gedəcəyini
deyən Həsən elə arzusunun ardınca da yola çıxdı.
Getməzdən əvvəl həyat yoldaşını və iki qızını aparıb
rayona qoymuşdu. Xanımına da demişdi ki, Sankt-
Peterburqa iş dalınca gedir. Həsən gedəndən 4-5 gün
keçəndən sonra həyat yoldaşı narahat olur və qar-
daşımdan heç bir xəbər tuta bilmədiyi üçün Bakıya
evlərinə qayıdır. Qayıtdıqda isə evdə gördüyü
mənzərə onun şübhələrini daha da artırır. Həsən tele-
fonlarını və digər lazım olan əşyalarını, hətta əyin-
başını belə götürmədən evdən çıxmışdı. Qardaşım
evində olan ən köhnə paltarlarını geyinib yola
çıxmışdı. Həsən çox dəqiq insan idi. Atdığı hər ad-
dımında evi ilə daima əlaqə saxlayardı, ailəsini
xəbərsiz buraxmazdı. O, bir həftə ərzində ailəsinə
harada olması barədə heç bir xəbər verməmişdi. Qar-
daşımın bu şəkildə xəbərsiz-ətərsiz yoxa çıxması
hamımızı narahat etməyə başlamışdı. İnternetdə üçü
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ilə - Dilqəm, Şahbaz və Həsənlə bağlı videonu
görəndən sonra məsələnin nə yerdə olduğunu artıq
anladıq. Baş verənlər barədə rəsmi məlumat almaq
üçünsə rəsmi qurum olaraq Beynəlxalq Qırmızı Xaç
Cəmiyyətinin (BQXK) Bakı nümayəndəliyinə
müraciət etdik.

- Həsən evdən ayrılan gündən öldürülən
günə qədər neçə gün keçmişdi?

- 2014-cü ilin iyunun 19-da evdən çıxmışdı.
İyulun 12-də isə Həsənin iyulun 11-də öldürülməsi
xəbəri yayılmışdı. Ermənilərin yaydığı məlumatda
deyilirdi ki, iki nəfər tutulub, bir nəfər isə zərərsi-
zləşdirilib.

- Həsənin öldürüldüyü gün sizə dəqiq
məlumdur?

- Xeyr. Çünki hələ də bu hadisənin baş verməsi
tarixi tam dəqiq deyil. Ermənilər iyulun 12-də
Həsənin vurulma xəbərini yaymışdılar.

- Onlar piyada getmişdilər?
- Bəli. Daha doğrusu, yəqin ki.

- Həsənin öldürüldüyü yeri ermənilər Var-
denis rayonu olaraq göstərirlər?

- Erməni tərəfinin yaydığı məlumatlarda
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Həsənin Kəlbəcər-Vardenis yolunun 26-cı km-də vu-
rulduğu deyilirdi. Ermənilər onun haqqında diver-
sant kimi yazırdılar. Guya erməni zabitini öldürüb,
qadını yaralayıb, qaçanda da vurulub.

- Həsənin öldürüldüyü yerlə bağlı məlumat-
larınızı xatırlaya bilərsinizmi?

- Kəlbəcər ərazisində öldürüldüyü barədə
məlumatlar yayılmışdı. Biz bu məlumatın yayıl-
masından sonra Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyə-
tinin (BQXK) Bakı nümayəndəliyinə müraciət
etmişdik.

- Nə qədər müddət sonra qardaşınızın ölüm
xəbəri təsdiqləndi?

- BQXK-nın Bakı nümayəndəliyindən 2014-cü
ilin iyulun 21-də bizə Həsənin meyitinin bir neçə fo-
tosu göstərilmişdi. Meyit qardaşıma məxsus idi.

- Bu hadisələrlə bağlı ermənilərin
açıqladıqları informasiyalar yalan infor-
masiyalardan, doğru olmayan məlumatlardan
ibarətdir. Necə olur ki, iki nəfər qalır orada, bir
nəfər isə onlardan ayrılır? Sizcə, bu deyilənlər nə
dərəcədə reallığı əks etdirir?

- Həsənin öldürülməsi ilə bağlı açıqlanan in-
formasiyalar inandırıcı deyil. Üçü birlikdə gediblər.
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Ayrılmaları əlbəttə ki, inandırıcı deyil. Həsənin
öldürülməsi ilə əlaqədar açıqlanan məlumatları təs-
diqləyəcək videogörüntülər yoxdur. Onların bulaq
başında yayılan videosunda üçü birlikdədir - Dilqəm,
Şahbaz və Həsən. Əslində, bu hadisələrlə bağlı
məlumatlar birtərəfli - yalnız ermənilər tərəfindən
yayıldığı üçün təbii ki, deyilənlər həqiqət ola bilməz.
Ermənilər Həsəni öldürmələrinə haqq qazandırmaq
üçün bu hadisə ilə bağlı bütün məlumatları yalan,
böhtan, iftira üzərində qururlar.

- BQXK-nın Həsən Həsənovun öldürülməsi
ilə bağlı açıqladığı məlumatda qardaşınızın er-
mənilər tərəfindən öldürülməsinin təfsilatı necə
əsaslandırılmışdı?

- Ümumiyyətlə, Həsənin necə və hansı şəraitdə
öldürülməsi barədə BQXK bizə dəqiq məlumat ver-
məmişdi. Onlar sadəcə, qardaşımın meyitinin bir
neçə fotosunu bizə göstərmişdilər. Biz də meyitin
Həsənin olduğunu təsdiqləmişdik. Qardaşımın er-
mənilər tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı birtərəfli
yayılan məlumatlara inansaq, erməni mətbuatının
yaydığı məlumatda hadisə belə açıqlanır: Həsən
zərərsizləşdirilərkən silahlı müqavimət göstərib.
Nəticədə Həsən öncə mayor Sarkis Abramyanı
öldürüb, Karen Davityanı isə ölümcül yaralayıb.
Sonra ermənilər Həsəni qətlə yetiriblər.
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- Həsəni necə xatırlayırsınız? Necə insan idi?
- Ailənin 8-ci uşağı idi. Çox vətənpərvər insan

idi. Anam həmişə ona deyərdi ki, a bala, bu qədər
torpaqdan danışmazlar, Vətən tək sənin deyil ki. Qar-
daşımsa deyərdi, ana incimə, səndən öncə torpağımı
sevirəm. Hər il Cəbrayıl rayonunun işğalı günü - 23
avqustda Həsən qızı ilə birlikdə Şəhidlər Xiyabanını
ziyarət edirdi. Qızının əlindən tutub şəhid
məzarlarını göstərərək ona deyirmiş: "Qızım, sən
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istəyərsən ki, sənin atan da bunların arasında olsun?
Gör bu insanlar nə qədər gözəl insanlardır ki, onlar
Vətən üçün şəhid olublar. Bir vaxt sənin atan da
şəhid olanda dik gəz, başını uca tut". Rəhmətliyin
xanımı isə bütün bunları qızının evdə danışdıqların-
dan xəbər tutardı. Özündən sonra yoldaşını və iki
qızını qoydu getdi. Bütün bunları bilə-bilə.

- Cəbrayılın işğalı günlərində Həsən neçə
yaşında idi?

- O vaxtlar Həsənin yeniyetmə vaxtları idi. O
zaman qardaşım 15 yaşında idi. Gənc yaşlarında bir
müddət ticarətlə məşğul oldu. Daima deyirdi ki, mən
Vətən torpaqlarına gedəcəyəm. Fikrindən, inadından
da dönmədi.

- Valideynləri, sizlər bunun çox təhlükəli ol-
ması barədə onu fikrindən daşındırmağa cəhd et-
mirdiniz?

- Deyirdik, amma inadından dönmürdü. Bu gün
dostları da bildirir ki, Həsən daima işğal altında olan
Vətən torpaqlarına gedəcəyini dönə-dönə deyirdi.

- Çətin də olsa, Həsənin meyitinin geri qay-
tarılmasının tələb edildiyi günləri xatırlaya
bilərsiniz?

- Çox ağır günlər idi. Biz ilk məlumatı eşit-
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dikdən sonra BQXK-nın Bakı nümayəndəliyinin
təmsilçiləri ilə görüşdük. Öldürülməsi ilə bağlı
məlumat təsdiqləndikdən sonra BQXK-dan dedilər
ki, oradakı meyitxana tələblərə cavab vermədiyi
üçün qardaşımın meyiti artıq dəfn olunub. O zaman
BQXK-dan başqa, Əsir, İtkin, Girov düşmüş Vətən-
daşlarla İş Üzrə Dövlət Komissiyası ilə də daima
əlaqələrimiz olurdu. Komissiyadan bizə daima
bildirirdilər ki, Prezident İlham Əliyev başda ol-
maqla, dövlət səviyyəsində bu məsələ ilə - Həsənin
meyitinin alınması ilə bağlı iş aparılır. Həmin dövrdə
Baş nazirin müavini, Qaçqın və Məcburi Köçkün-
lərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov
da ailəyə yaxından dəstək olurdu. O dövrdə ən çətin
günlərimiz meyit qaytarılan günə qədər infor-
masiyaların yayıldığı zamanlar idi. Qardaşıma
işgəncələr verilməsi ilə bağlı məlumatları ata-
anamızdan mümkün olduğu qədər gizlədirdik. Çox
ağır günlər yaşadıq o ərəfədə. O günlərdə istədiyimiz
tək o idi ki, Həsənin meyiti ermənilərdən alınsın.
2014-cü ilin oktyabrın 2-də Həsənin meyiti qay-
tarıldı. Qardaşım Həsənin meyitinin qaytarılmasında
Prezident İlham Əliyevə göstərdiyi səylərinə,
əziyyətlərinə görə, minnətdarlığımı bildirirəm.

- Meyitin üzərində işgəncə hallarının olması
barədə nə deyə bilərsiniz?
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- Mənim ürəyim xəstə olduğu üçün meyitə
baxa bilmədim, amma qardaşlarım baxmışdı.
Başında qaralma getmişdi, ayağında topuqlarında
güllə yaraları, baldırında adi sapla tikiş yerləri var
idi. Meyit hələ geri qaytarılmamış bizə BQXK-dan
Həsənin meyitinin bir neçə fotosunu göstərmişdilər.
Həmin vaxt bizdən qardaşımla bağlı əlamətlər soruş-
muşdular. Bizə göstərilən fotoların heç birində mey-
itin bütün bədəni görünmürdü. Bədənin ayrı-ayrı
hissələrini çəkmişdilər. Avqust ayında bizə göstərilən
şəkillərdəki əlamətləri təsdiq edəndən sonra meyitin
ona aid olduğu təsdiqləndi.

- Ermənilərin Həsəni qətlə yetirmələrinə
"haqq" qazandırmaq üçün qardaşınıza diversant
demələri barədə iddialarla bağlı danışmağınızı
istərdik.

- Biz bu iddiaları təbii ki, qəti şəkildə qəbul et-
mirik. Həsən Vətən həsrəti ilə o torpaqlara getmişdi.
Bu, ermənilər üçün çox böyük bir təhlükədir. Er-
mənilər daha çox bundan qorxurlar. Həsənin gecə-
gündüz arzusu Vətən torpaqlarına getmək olub.
Həsənin arzusu vardı ki, Kəlbəcəri ziyarət edəndən
sonra Cəbrayıla - doğma kəndimizə getsin. Həsən
tərəddüdsüz getmişdi o torpaqlara. Onun qəlbində
olan Vətən eşqi aparmışdı qardaşımı dədə-baba yur-
dumuza. Bu tayfa davası deyil ki, biz yığışıb 10-15
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nəfər gedib qardaşımıın qanını alaq. Onun
öldürüldüyü yer millətimizin dədə-baba yurdudur.
Mövcud situasiyaya görə, indi ora getmək mümkün
deyil. Amma gec də olsa, Həsəni öldürənlər
cəzalarını almalı, qardaşımın qanı yerdə qalma-
malıdır. Günahkar şəxslər cəzalandırılsın və haqq-
ədalət öz yerini tapsın. Həsənin üzərindən diversant
adı, iftiralar götürülsün. Saxta, qondarma məhkəmə
ilə ermənilər Dilqəm və Şahbazı ən ağır cəzalara
məhkum ediblər. Qardaşım Həsəni öldürənlər də
ömürlük azadlıqdan məhrum edilsinlər. Cinayətkar-
lar layiqli cəzalarını alsınlar. Hardasa, bu bizə bir
təskinlik olardı.

- Həsənin ölümü ilə bağlı məlumatların
üzərinə Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev azad
olunandan sonra aydınlıq gələ bilər.

- Dilqəm və Şahbazın azad olunacaqlarına
ümid edirəm. Yalnız o zaman qardaşım Həsənin
ölümünün üzərinə gün işığı düşə bilər. Amma onlar
da həmin vaxta kimi yaddaşlarını itirməsələr...

Mətanət Əliyeva/Trend.az
16 mart 2016-cı il
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Vətəndə ölmək xoşbəxtliyi
“Onu dəfn edəndə eşitdim, kimsə deyirdi ki,

Həsənin yerində olmaq istəyirəm, 
bu ölüm xoşbəxtlikdir”

“Heç demə o özünü hər zülmə hazırlayırmış,
bizimsə xəbərimiz yox”

Bizi qapıda rayonda yaşayan atasıgildən yenicə
qayıtmış həyat yoldaşı Vüsalə xanım və kiçik qızı
Ləman qarşıladı. Həsənin “oğlum” dediyi digər qızı
Özləm isə evdə deyildi.

VI sinfi bitirən Özləm artıq böyük qızdır, hər
şeyi dərk edir. Həsənə görə gəlib-gedən çox olacaq
deyə, anası onu evdən uzaqlaşdırıb. Çünki hər dəfə
kimsə gəlib-gedəndə uşaqlar da, özü də stress keçirir.
“Düşündükcə dəli olmağım gəlir” deyir.

Mərhumun həyat yoldaşı Vüsalə xanım bizimlə
söhbət etdikcə, bir dəhşət hiss etdik: O, hələ də
Həsənin ölümünə inanmır. Deyir ki, Həsənlə bağlı
danışmaq ona çox ağırdır, qaldıra bilmir bu yuku.
Gözlərindəki həsrət, qəm, nisgil, hicran, yarımçıq
sevgi hər şeyi danışmadan da büsbütün izah edirdi.

Həsənlə eyni yolu gedən Şahbaz və Dilqəmin
ailə üzvlərilə əlaqəsi olmadığını deyir bu gənc qadın:
“Dilqəmin yoldaşını bircə dəfə Həsənin yasında
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gördüyümdür. Kimliyini də sonradan bilib arxasınca
qaçdım ki, Həsəni xəbər alam. Sən demə o da mənim
kimi xəbərsizmiş...”.

Həsənin anası Gilas xanım deyir ki, bundan
əvvəl oğlu dəfələrlə xarici ölkələrdə olub.
Türkiyəyə, Almaniyaya, Rusiyada, Gürcüs-
tanda... Həmin ölkələrdə hər sahədən dostlar
qazanıb.

Sən demə Həsənin Türkiyədə atelyesi olub,
gödəkcə tikməkdə mahir imiş. Elə bu sahədə əldə et-
diyi gəlirlə ev qurub, ailəsini dolandırıb. Türkiyədə
öyrəndiyi sənəti Azərbaycanda davam etdirib.
Həsənin son dərəcə ailəcanlı olduğunu bildirən ana
Vətən aşiqilə son görüşünü belə xatırlayır: “Gedəndə
hamı ilə tək-tək görüşdü. Axşam saatlarında gəldi ki,
“ana, Türkiyəyə gedirəm. Mən də süfrə açdım.
Amma balam heç nəyə əl atmadı. Bircə bağdan
yığdığım ərikdən doyunca yedi. Bir də oturdum di-
vanda, Həsənə elə həsrətlə baxdım ki... Balam
baxışlarımdan duyuq düşüb, səbəbini soruşdu.

Dedi: “Ana, niyə elə baxırsan mənə?
Dedim: “Bala, yaman gözəlləşmisən”.
- “Yox, ay ana, elə həminki Həsənəm, mən

onsuz da gözələm” deyib güldü, balam. Elə bil
gözüm dəydi Həsənimə. Nə biləydim ora gedir,
özümü yandırardım amma qoymazdım...

“Balam bəxtəvərliyə düşdü” deyən ana yalnız
qalan gəlini Vüsaləyə nə deyəcəyini bilmir.
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“Həsəndən doymayan Vüsaləm, Vüsaləmdən doy-
mayan Həsənim” deyib ağlayır.

Vətən aşiqini şəxsən tanımasaq da, fotolardakı
xoşbəxt ailə mənzərəsi hər şeyi əks elətdirir.

Həsənsiz qalan ev, indi onun evdə təşkil etdiyi
şənlik mərasimlərinə həsrətdir. Sevimli ömür-gün
yoldaşı Vüsalənin, qızları Ləman və Özləmin ad
günlərində çəkdirdikləri fotolara baxanda, “bir daha
olmayacaq” fikrini qəbul etmək ağır gəlir insan
beyninə.

Gilas ana Həsənin müxtəlif illərdə çəkidirdiyi
şəkillərinə baxdıqca, dərdi təzələnirdi. “Fəxrim,

Vətən aşiqi
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qürurum niyə etibarsız çıxdın” deyib göz yaşı tökür,
cavan olmasına baxmayaraq, ağsaqqallar içində söz
sahibi olan balasının yoxluğuna yanır.

Bizsə təsəlli üçün ifadə tapmaqda aciz idik...
Demə, Vüsalənin ağ güllərdən xoşu gəlirmiş.

Həsən də evin dörd bir yanını, pilləkənlərini ağ gül-
lərlə bəzəyibmiş. Hər dəfə səfərə getdiyi ölkəyə
çatan kimi Vüsaləyə “çatdım”deyə xəbər verən
Həsəndən sonuncu gedişinin ardından xəbər gəlmir.
Susan telefon Vüsaləni təşvişə salır.
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“Bu işdə nəsə var” deyib həyəcanlanmağa
başlayır. Vüsalə onun qara xəbərini alan kimi acığını
güllərədən çıxır, hamısını qırıb atır. “Həsənim yox-
dur, sizi neyləyirəm” deyir. 

Sevgilisindən doymayan Vüsaləyə Həsəndən
danışmaq ağır gəlirdi. Onun yoxluğundan söhbət
açmaq dərdini təzələyirdi. Amma özü də hiss et-
mədən xatirələr onu dilləndirirdi.

Həsənlə ilk tanışlıqlarından, nişan-toy mərasi-
mindən sevə-sevə danışırdı. Sən demə Həsənin
bacısı rayonda Vüsalənin ata evilə qonşu imiş.

Vüsalə o illəri belə xatırlayır: “Əslində Həsənlə
qohumluğumuz çatır. O həmişə deyirdi ki, dörd
tərəfdən qohum idik, biz də evləndik qohumluq lap
möhkəmləndi. Həsənin qardaşlarını - Naili, Rüfəti
tanıyırdım, bircə Həsəni görməmişdim.

Həsən də həmişə zarafatla deyirdi ki, “Ay
Vüsalə, bu yoldakı bütün qızları görmüşdüm, səndən
başqa”.

Cavabımda mən də “sənin qardaşlarının
hamısını görmüşdüm, özündən başqa” deyirdim”.

Həsənin atası Fərman dayı da gəlini ilə çox-
tərəfli qohumluqlarının olduğunu deyir: “Vüsalənin
bibisi mənim qardaşımın həyat yoldaşı olub. Bu
evliliklə bütün qohumluq əlaqələri təzələndi”.

Ata bu gün oğluna verilən qiymətdən də söz
açır: “Həsən həyatdan vaxtsız getsə də, o, heç zaman
Azərbaycan xalqının gözündən yayınmaz, qulağın-
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dan getməz. Bütün Azərbaycan Həsənlə fəxr edir.
Görünür, Həsənin alın yazısı belə imiş. Onun ölümü
şərəfli ölümdür. Həsənə xalq ağlayır. Nə etmək olar?!
Hər şey üçün Allaha şükürlər olsun!”.

Söhbətə Həsən Həsənovun xanımı da qoşulur:
“Qırmızı Xaç Komitəsi deyir ki, Həsən meşədə ölü
tapılıb. Amma Həsən ölübsə də o, özü-özünü
öldürüb. Onu heç vaxt erməni öldürə bilməzdi.
Həmişə kinolara baxanda deyirdi ki, girov
düşməkdənsə, beyninə bir güllə vurmaq yaxşıdır.
Beynimdə o qədər suallar, fikirlər var ki... Hər şey
çox müəmmalıdır”.

Atası oğlunun Kəlbəcərə getməzdən öncə
özünü sanki zülmə hazırladığından da söhbət açdı:
“Həsən sözübütöv və çox ağır xasiyyətli idi. Son
vaxtlar o özünə velosiped almışdı. Dedim oğlum, bu
nəyinə lazımdır? Dedi ata, o qədər maşında gəzirəm
ki, ayaqlarımın taqəti olmur, işdən sonra sürürəm ki,
ayaqlarım açılısın. Ayaqlarına da ağır dəmir bağlayıb
sürürdü. Deməli, hər əzaba dözmək üçün o özünə
zülm verirmiş”.

Vüsalə xanım da həyat yoldaşının velosipedi
ağır rejimdə və ayaqlarına ağır dəmirlər bağlayıb
sürdüyünün dəfələrlə şahid olduğunu deyir: “Niyə
belə etdiyini soruşanda deyərdi ki, dəmirləri çıxar-
dandan sonra ayağım bir az dincəlir. Heç demə o
özünü hər zülmə hazırlayırmış, bizimsə xəbərimiz
yox. İnanmazdım ki, o iki qızını qoyub gedər. Həsən
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ağır xasiyyətli adam idi. Heç vaxt razı olmazdı ki,
ictimai nəqliyyatla harasa gedim. Getmək lazım
olanda, bizi öz maşını ilə aparıb-gətirərdi”.

Fərman ataya “Hazırda girovluqda olan Dilqəm
Əsgərov və Şahbaz Quliyev qaytarılsa, ürəyindən
keçənləri soruşardınızmı” sualını verdik.

Dərin bir həsrət çəkən ata, ürəyindən keçənləri
ifadə etməkdə çox çətinlik çəkdi. Quracağı cümlələr
boğazında düyünləndi: “Onlarla görüşməmək
olarmı?! Təki onlar qayıtsın. Saysız-hesabsız sual-
larım var. Ən böyük istəyim onların qayıtmasıdır ki,
həqiqəti onların dilindən öyrənim”.

Bu yerdə Gilas ana oğlunun yas mərasimindən
bir məqamı dilə gətirir: “Həsənin yas mərasimində
gördüm ki, Dilqəmin həyat yoldaşı sağ əlimi öpüb
başına qoydu ki, “ana, sənin sağ əlin mənim başıma,
kaş mənim də həyat yoldaşımı öldürüb meyitini
versinlər. Hər ikisinin ailəsi ilə bu gün də əlaqəni itir-
məmişik, böyük oğlum əlaqə saxlayır. Allah heç
kəsin başına belə hadisə gətirməsin”.

Vüsalə xanım həyat yoldaşının ailəsindən sirr
kimi gizlədiyi Kəlbəcərə getməsi planından tələbə
yoldaşlarının xəbərdar olduğunu deyir: “Heç demə
Həsənin tələbə yoldaşları hər şeydən agah imişlər.
Onlar yasa gələndə dedilər ki, “biz Həsənlə sentyabr
ayında qrup şəkilində yığılıb işğal olunmuş tor-
paqlara getməyi planlaşdırırdıq”. Bəzən Həsənin
danışdığı sözləri xatırlayıram. O, danışıqlarında
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deyirdi ki, Kəlbəcərdə ermənilər uşaqlı-böyüklü 53
nəfər azərbaycanlını girov saxlayır. Onların video-
sunu da özündə saxlayırdı”.

Ata oğlunun Ana, Vətən, Xalq yolunda Şəhid
olduğunu deyir: “Vicdanı olan bütün insanlar Həsəni
ağlayır. Həsən çoxlarının çata bilmədiyi arzuya çatdı.
Vətəndə ölmək! Onu dəfn edəndə eşitdim ki, kimsə
deyir – “Həsənin yerində olmaq istəyirəm, bu ölüm
xoşbəxtlikdir. Vətən torpaqları azad olsa, bu saat
gedərəm o yerlərə. Cəbrayılda doğulub boya-başa
çatmışam, atam-anam orada dəfn olunub. Kim
vətənə qayıtmaq istəməz? Bilmirəm, başqaları nə
düşünür, amma mənim ürəyim belədir”.

Nə deyirik, Fərman dayı, Allah hamımızı arzu-
muza çatdırsın. Vətən aşiqi kimi vətəndə ölmək qis-
mətimiz olsun...

Bəlkə o vaxt Həsənin də ruhu azadlığa
qovuşar...

Modern.az
10.07.2015 
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2014-cü ilin iyulunda Dilqəm Əsgərov, Şahbaz
Quliyev və Həsən Həsənovun Azərbaycanın erməni
işğalı altındakı Kəlbəcər rayonunu ziyarəti zamanı
ilk iki nəfərin girov götürülməsi və sonuncunun
öldürülməsindən sonra Qarabağ problemi ətrafında
yeni situasiya yarandı. Belə ki, işğalçı Ermənistan
tərəfi vətəndaşlarımızın öz halal torpaqlarımıza
səfərindən əndişələnərk, ənənəvi erməni həyası-
zlığından növbəti dəfə istifadə edib bilərəkdən dez-
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informasiya yaydı. 
Bilərəkdən yayılan yanlış informasiyaların

məqsədi şübhəsiz ki, 30 ildir baş verən qanlı hadis-
ələrin səbəbi kimi işğal faktını arxa plana keçir-
məkdən ötrü adları çəkilən vətəndaşlarımızın guya
təxribatçı olaraq görəvləndirildiklərini bütün
dünyaya sübut etmək idi. Amma bizim kimi qulaqları
arxada, gözləri qabaqda olan və Qarabağ problemi
haqda məlumata malik hər kəsə bəllidir ki, Kəlbəcər
Azərbaycan torpağıdır və bu üzdən hər bir Azərbay-
can vətəndaşı ora getmək hüququnu özündə saxlayır.
Təbii ki, rəsmi İrəvan da, bütün Ermənistan vətən-
daşları da bunu anlayırdılar. Sadəcə insanlıqdan,
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bəşərilikdən kənar vəhşi erməni xisləti bu həqiqəti
qəbul etmək istəmədiyi üçün qətldə suçladıqları iki
azərbaycanlı üzərində qondarma separatçı “DQR”-
in qondarma “məhkəməsini” quraraq qondarma itti-
hamlarla həbs etdi, H.Həsənovu isə qətlə yetirdi. 

Amma erməni tərəfi bir faktın da fərqində idi
ki, baş vermiş hadisə Qarabağ probleminin həlli ilə
bağlı Azərbaycanda da yeni situasiya yaradıb. Bu
baxımdan Ermənistan əbəs yerə təşvişə düşməmişdi.
Sabah, birisi gün, ya hansısa başqa bir vaxtda
Dilqəm, Şahbaz və Həsən kimi vətənpərvər oğullar
işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının azadlığı
uğrunda kütləvi şəkildə qəti, həlledi döyüşə qalxa və
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adları çəkilən şəxslər də bu məsələdə nümunə ola
bilərlər. Təsadüfi deyil ki, həmin ərəfədə erməni
saytları əslən Cəbrayıl rayonundan olan Həsən
Həsənovla, onun kimliyi, fəaliyyəti ilə ciddi şəkildə
maraqlanır, araşdırma aparır, bu haqda silsilə yazılar
yazırdılar. Belə irihəcmli araşdırma yazılardan biri
də şəxsən Beynəlxalq Məsələlər və Təhlükəsizlik
üzrə Ermənistan İnstitutunun siyasi təhlilçisi Stepan
Safaryan tərəfindən yazılıb. 

H.Həsənov haqda geniş məlumat toplamağa
çalışan Safaryan onun ailəsi, Qarabağ müharibəsində
ağır döyüş yolu keçən qardaşları, xüsusən Nail
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Həsənov barədə axtarışda olmuşdur. Erməni təhlilçi
bununla kifayətlənməyərək sosial şəbəkələrdə, xü-
susilə “Facebook” şəbəkəsində Həsənlə bağlı fəallıq
göstərən Qarabağ müharibəsi veteranı, profil adı “Əli
Əkrəm Köhnə Dost” olan Əliəkrəm Quliyevin və
digərlərinin adlarını xüsusi hallandırmış, hərbi gey-
imdə şəkillərini dərc etmiş, şəbəkədə yaradılmış
“Cəbrayılım” qrupunun vətənpərvərliklə əlaqədar
fəaliyyətini xüsusilə qabartmış, H.Həsənovla birlikdə
işğal günlərində Şəhidlər Xiyabanına ziyarətini əks
etdirən fotoları saytlarda yerləşdirmişdir. 

Safaryan həmçinin Ramil Səfərovun, azadlığa
çıxandan sonra Azərbaycanın dövlət başçısı
tərəfindən əvf olunaraq evlərinə qayıtdığı zaman
Həsənin adı çəkilən qrupla birgə onu ziyarət etməsi
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ilə bağlı yazı və fotolara da xeyli yer ayırıb.
R.Səfərovun Həsənin qızları ilə birlikdə fotosunu da
əldə edib yayımlayan erməni təhlilçi bütün bunlarla
sübut etməyə çalışır ki, H.Həsənov diversantdır və
məqsəd heç də Kəlbəcəri ziyarət etmək yox, təxribat
törətmək olub. 

Bəli, bu ənənəvi bir erməni xisləti, erməni hay-
küyçülüyüdür. Lap bir anlığa qəbul edək ki, belədir.
Belədirsə, öz halal torpağında gəzən Həsən və digər-
ləri diversant sayılırsa, onda Kəlbəcəri və bütövlükdə
20 faiz ərazilərimizi işğal edənlərə, Xocalıda körpə,
qadın, uşaq, qoca demədən dinc sakinləri kütləvi şək-
ildə vəhşicəsinə qətlə yetirən, dərisini soyan, gö-
zlərini çıxaran, başını kəsən, bir sözlə soyqırımı
törədən erməni cəlladlarına, dövlət səviyyəsində ter-
rorçuluqla məşğul olan Ermənistana nə ad vermək
olar? Bütün bunlar səbəb, Kəlbəcərin ziyarəri
nəticədir. Səbəb isə zaman etibarilə nəticədən əvvəl
gəlir. 

Xain xoflu olar, deyiblər. İşğalçı dövlətin yara-
maz təhlilçisinin, necə deyərlər, canına cəfa basıb
Həsən haqda özlərinin işinə yarayan məlumatlar
toplayıb KİV-də yayımlaması da bu xofun nəticə-
sidir. Amma olsun, Həsəngilin Kəlbəcər səfəri
düşmən Ermənistanı bu qədər əndişəyə salırsa,
deməli bunun davamını daha ciddi və qəti şəkildə
gətirməyə dəyər. 

Qeyd: Bu mətndəki fotolar Həsənlə bağlı
məlumat yayımlayan erməni KİV-lərindən götürülüb.

124

Nəriman MAHMUD



IV bölüm
Hər şəkil bir xatirə 
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Həsən Həsənovun qızları Özləm və Ləman
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Şəhidlər Xiyabanı. H.Həsənov qızı Özləmlə 

H.Həsənov (ortada) Kəlbəcərə getməzdən 1 ay öncə 
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Həsənin atası Fərman kişi (ortada) toyda
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Ləman. I sinifdə tədbir zamanı çıxışı 

Həsən Həsənovun anası Gilas xanım (ortada) 
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Həsən (sağdan 2-ci) və qardaşları. 2000-ci il 

Həsən Həsənovun atası Fərman kişi nəvəsi ilə  
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Özləm və Ləman əmiləri Eminlə birlikdə 
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Həsən Həsənovun qızı Ləman 
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Qobustan. Həsən Həsənov (ortada), anası Gilas
xanım, qardaşları Namiq (sağda) və Rüfət (solda) 
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Cocuq Mərcanlı. Həsənin qardaşları Rüfət (solda),
Emin (arxada) və qardaşı Nailin oğlu Murad (sağda) 
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