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Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır, vətənpərvərlik
böyük bir məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək
deyil. Vətənə sadiq olmaq,Vətəni sevmək, torpağa bağlı
olmaq-budur vətənpərvərlik.

Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri
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ZABIT NÜMUNƏSI

V

(“Ön söz” əvəzi)

ətənimizin azadlığı, müqəddəs torpaqlarımızın
toxunulmazlığı naminə canından keçən oğul və
qızlarımız hər zaman qədirbilən xalqımızın qəlbində əbədi olaraq yaşayır, qəhrəmanlıq, şərəf və qeyrət nümunəsi kimi gələcək nəsillərə örnək olaraq təqdim olunurlar.
Tarixin bütün dövrlərində, doğma yurdun başı üzərini qara
buludlar alanda məhz bu qəhrəman və cəsur Vətən övladları
öz sinələrini düşmənə sipər etmiş, millətimizin qəhrəmanlıq
salnaməsinə şanlı səhifələr yazmışlar.
Ötən əsrin sonlarından ermənilərin torpaq, ərazi iddiası
ilə başladıqları Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən hadisələrin içində olan bir döyüşçü, bir komandir kimi bunun
bir daha şahidi oldum. Belə ki, düşməni məhv etmək üçün
gənc əsgərin gözünü belə qırpmadan ölümün üzərinə getməsi, döyüşçünün öz silahdaşlarının xilası üçün səngərdə təkbaşına, son gülləsinə qədər döyüşüb sonda düşmən əlinə keçməməsi üçün qumbara ilə özünü partlatması və daha neçə
- neçə belə qəhrəmanlıq anları mənim gözlərim qarşısında
baş vermiş məqamlardır. Ötən bu illər ərzində bu şərəfli anlar
mənim hafizəmi tərk etməmiş, həmin qəhrəmanların Torpaq,Yurd,Vətən sevgisi ilə alışıb yanan gözlərindəki atəş - parıltı
yəqin ki, heç vaxt yaddaşımdan və gözlərim önündən silinməyəcəkdir.
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Bu cür qəhrəmanlar haqqında, canlarını bir qarış vətən torpağı uğrunda fəda edərək Şəhidlik zirvəsinə ucalmış igidlər
barədə xatirələri bölüşmək, onlar haqqında fikir ifadə etmək
hər zaman qürurvericidir. Belə qəhrəmanlardan biri də 2017ci ilin fevral ayında Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində,
Xocavənd rayonunun inzibati ərazisində ermənilərin təxribatının qarşısını alan zaman şəhid olmuş Aqşin Abdullayevdir.
Onu yaxından tanıdığım üçün deyə bilərəm ki, Aqşin təpədən
dırnağa qədər əsil hərbiçi, cəsur, eyni zamanda peşəkar bir
komandir idi və bütün bunları o, özünün şərəfli xidmət dövründə tam olaraq isbat etmişdi. Mən demək olar ki, hər günün
müəyyən bir hissəsini təmas xəttində, düşmənlə üzbəüz səngərdə Vətənimizin keşiyində duran əskər və zabitlərimizlə bir
yerdə oluram, bu səbəbdən Aqşinlə də tez-tez görüşər, onunla
həmsöhbət olurduq. Elə ilk tanışlığımızdan mən onda vətənə,
torpağa böyük bağlılıq, tükənməz bir məhəbbət hissinin olduğunu müəyyən etmişdim. Bütün vətənpərvər zabitlərimiz
kimi onun üçün də Qarabağı işğaldan azad etmək, ölkəmizin
ərazi bütövlüyünü təmin edilməsi hər şeydən öncə bir şərəf
məsələsi idi. Eyni zamanda onda Qarabağımizı və işğal altında olan digər əraziləri tezliklə azad edəcəyimizə böyük bir
inam hissi var idi. Aqşin bir döyüşçü, komandir və kəşfiyyatçı olaraq çoxlu sayda əməliyyatlarda iştirak etmişdi. Yüksək
dəqiqlik və peşəkarlıqla həyata keçirilən bu əməliyyatlar nəticə etibarı ilə növbəti uğurlar üçün bir numunə idi. Lakin son
döyüşdə göstərmiş olduğu şəxsi şücaəti, igidlik və fədakarlığı ilə o, qüdrətli Azərbaycan ordusunda növbəti “Zabit nümunəsi”nə çevrilməyi də bacardı. Xidmət dövrünün böyük
bir hissəsi bizim ərazidə keçdiyi üçün demək olar ki, Aqşin
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həm də bir Xocavəndli idi. Onun burada dostları, gündəlik
təmasda olduğu çoxlu sayda insanlar var və onlar hər zaman
Aqşin haqqında fəxrlə söz açır, xoş xatirələrini bölüşürlər.
Belə bir deyim var ki, qəhrəman olmurlar, qəhrəman doğulurlar. Həqiqətən də, hər bir insanda vətənpərvərlik hissi
anadangəlmə olur və bu hiss qəhrəmanlığın əsasını qoyan
amildir. Lakin Ana bətnindən qanımıza hopan bu hiss Vətən
sevdalısı olan ataların - anaların öyüdü, tərbiyəsi ilə daha da
alovlanır, qəlblərdə sönməyən yanğıya, əbədi atəşə çevrilir.
Bu insanların sırasında qəhrəmanımız Aqşinin anası,adını hər
zaman böyük ehtiramla qeyd etdiyim Dursun xanımın xüsusi
yeri var. İlk növbədə bir ana olaraq Aqşin kimi oğul yetirdiyinə, bir müəllim olaraq isə neçə - neçə Aqşinlər tərbiyə etdiyinə, yetişdirdiyinə görə.
Mən Dursun ananın timsalında bir daha əmin oldum ki,
oğul itkisini, övlad acısını mətanətlə dəf etməyi, bu ağrını öz
içində, ürəyində qovura bilməyi məhz elə bu cür qəhrəman
oğulları dünyaya gətirən ANALAR bacara bilərlər. Fevral
ayının 28-də qəhrəman zabitimizi doğulub boya - başa çatdığı Şəki rayonunun Kiş kəndində son mənzilə yola salarkən,
Dursun ananın minlərlə insanın iştirak etdiyi izdihamda öz
ciyərparasının uca Şəhidlik məqamını necə böyük qürur və
təmkinlə qarşılaması, ağsaçlı bir Ananın vətənə, torpağa olan
sevgisinin təntənəsi idi. Dursun xanımın Aqşin hələ körpə
olarkən ona xitabən yazmış olduğu və həmin gün izdiham
önündə söylənən şer də sanki məhz elə o gün üçün yazılmışdı.
Ürəyini aç mənə,
Mən sənin həmdəminəm.
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Sən mənim həyatımsan,
Sən mənim günəşimsən
Sev məni, sev Vətəni.
Minlərlə insanın ürəyini riqqətə gətirən bu şeiri dinlədikdən sonra şəxsən məndə bir yəqinlik hasil oldu ki, Aqşin mütləq qəhrəman olmalıydı. Çünki o, Vətən sevgisindən keçib
Şəhidlik zirvəsinə ucalan bu şərəfli yola hələ körpə olarkən
qəhrəman bir Ananın öyüdü, xeyir-duası ilə çıxmışdı.
Bəli! Torpaq Şəhid qanı ilə yoğrulanda Vətən olur! Bu torpağı bizə Vətən edən, onu bizə sevdirən bütün Şəhidlərimizin əziz xatirələrini dərin ehtiramla yad edir və bir daha qeyd
edirəm ki, onlar bizim fəxrimiz,qürur yerimizdirlər!
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Eyvaz Hüseynov
Xocavənd rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
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BİRİNCİ BÖLÜM
ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZDİRLƏR, ÖLMƏZİ
AĞLAMAZLAR
Qəhrəmanlıq nə yalnız bir yüksəliş deməkdir.
Nə də yıldızlar kibi parlayıb sönməməkdir.
Sızlarsa da könüllər şəhidlərin yasından,
Qoşar adım getməli onların arxasından.
Qəhrəmanlıq-içərək acı ölüm tasından,
İrəliyə atılmaq və sonra dönməməkdir!

D

Nihal Adsız

ünyada insanlığın ən böyük şərtlərindən biri də
vətən sevgisidir. Vətən qaladır. Əzəmətli, vüqarlı qala. Bu qalanı ucalıq mərtəbəsində tutan, ruhunun ucalığı bilən, sal qaya kimi düşmənin qarşısını kəsən
oğullardır. Biri-birinə arxa-dayaq olan bu qayaların –oğulların
ürəkləri Vətən sevgisiylə, Vətən eşqiylə döyünür. Onlar Vətənimizin işıqlı sabahları, aydın səmaları üçün döyüşür, Vətən
üçün can əsirgəmir, şəhadətləriylə ölümü ucaldıb ölümsüzlüyə, əbədiyyətə qovuşurlar. Bu yerdə ulu öndər Heydər
Əliyevin gözəl kəlamı yada düşür: “Xalqımız böyük xalqdır.
Vətənini sevən əsl Azərbaycan gəncləri qəhrəmanlıqla şəhid
olmuşlar”.
Heç kimə bənzəmədən öz ömrünü ömürlərə - Vətənə bağışlayan oğullardı qəhrəmanlar. Xalqımızın şanlı tarixi çoxlu
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sayda qəhrəmanlıq səhifələri ilə zəngindir. Şərait qəhrəmanlar
yaradır, qəhrəmanlar isə tarix. Vətən sevgisiylə bizlərin qüruru, vüqarı, fəxri, ölməzliyi, örnəyi olan Aqşin Abdullayev kimi.
Vaxtilə 1920-ci il İran inqilabının azadlıq mücahidi Şeyx
Məhəmməd Xiyabani demişdir: “Azadlıq ağacı o zaman bar
verər ki, bu ağac gərək qəhrəman gəncliyin qızıl qanı ilə suvarılsın”.
Ömür və döyüş yoluna böyük məhəbbətlə, düşmənə qarşı
mübarizədə qəhrəmancasına həlak olmasına dərin kədər və
üzüntü ilə baş vuracağımız, həmçinin şəhidliyi ilə tarix yazan,
bütün el-obaya, ulusa baş ucalığı gətirən mayor Aqşin Abdullayev kamil şəhid kimi səciyyələnəcəkdir.
Yazımıza “Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi ağlamazlar” başlığı ilə başlamaqla nisgilli anamıza, çalsaqqallı atamıza, gözləri
həsrətli, yaşlı, intizarda qalan həyat yoldaşına “ağlama”, - deyirik, çünki Aqşin Abdullayev öz qanı bahasına vətən torpağına, vətəninin ərazi bütövlüyünün bölünməzliyinə sədaqətini,
Qafur Məmmədovun yolu ilə gedib (Sovet İttifaqı qəhrəmanı Qafur Məmmədov öz komandirini faşist gülləsindən xilas
etmək üçün öz canını qurban vermişdi – K.A) öz əsgərlərinə
məhəbbətini ifadə edərək şəhid olub Allahın müqəddəslərindən birinə çevrilib, öz ölümü ilə ölməzlik qazanaraq cənnətin
qapılarını üzünə açmış, əbədiyyətə qovuşmuşdur.
Aqşin Abdullayevin ölümü bizim həm nisgilimiz, kədərimiz, ürək ağrımız, həm də qürurumuz, vüqarımız, fəxrimiz,
ölməzliyimizdir. Ağlama şəhid atası İsmayıl ata, ağlama şəhid anası Dursun ana, ağlama qəhrəman şəhidin vüqar, ismət,
sədaqət rəmzi olan həyat yoldaşı Xuraman xanım! Aqşin tək
sizin deyil, bütün Azərbaycanın övladı, ürəklərin məhəbbət
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fatehidir. Siz nisgillənməyin, amansız ölümün alovu sizi yandırmasın, siz fəxr edin ki, başınızı vətənsevərliyinə, torpağa
bağlılığına, dosta sədaqətinə, əsgərinə məhəbbətinə görə uca
edən, həyatı nəsillərə örnək olacaq Aqşin Abdullayev kimi
bir övladınız, bir ömür-gün yoldaşınız olub. Aqşinin mənalı, müqəddəs həyatının, amalının məzmunu, mənəvi ucalığı,
onun şəhid kimi əbədiyaşarlığı Şəkimizin qüdrətli söz sahiblərindən olan Əhməd Zəyzidlinin şəhid anası Dursun müəlliməyə, şəhidin ömür-gün yoldaşı Xuraman xanıma ünvanladığı aşağıdakı fikirlərdə öz əksini tapıb:
Bacım, oğul böyütdün, elə vətəndaş kimi,
Vətən daşı olmağın özü böyük hünərdir.
Bacım, səni boğmasın ayrılığın bu qəmi,
Oğlun əsl oğuldur, həm vüqardır, həm ərdir.
Vətən deyib, vətənin torpağına qarışmaq,
Nəsib olmaz hər kəsə, hamı olmaz qəhrəman.
Oğul var ki, torpağın sinəsinə baş qoyur,
Oğul var ki, torpağa qurban verir diri can.
Ağlama, anam, bacım, oğlun ölməz oğuldu,
Ölümüylə həyata şəhid kimi doğuldu.
Şəhidlik zirvəsində yeri yox hər yetənin,
Sən şəhid anasısan, adın ucadır sənin.
Bunu da bilməlisən, Aqşin tək sənin deyil,
Vətən üçün ölənlər, ölməz olur əzəldən.
Zaman keçsə, fırlanıb il üstünə gəlsə il,
Oğlun ayrılmaz olur, bu obadan, bu eldən.
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Gözlərinin yaşını qurut ürək oduyla,
Uca tut öz başını canparanın adıyla.
Vətən şəhid adını ucaldacaq hər zaman,
Şəhidlərin ruhuyla açılacaq asiman.
Ağlama, bacım mənim, şirinim, “acım” mənim,
Sənə soyuqluq vermək indi əlacım mənim.
Sənin kimi analar yurduma iftixardır,
Şəhid analarının dağ tək qüruru vardır.
Şərt qışın soyuqluğu səni çox yandırsa da,
Vüqarın əyilməyib nə düşmənə, nə yada.
Oğlun ölüb ucaldı zirvəyə qartal kimi,
Qondu neçə ürəyə əbədi bir xal kimi.
Əziz şəhid valideynləri! Unutmayın, hər bir insanın ömür
kitabında iki tarix var: doğum və ölüm tarixi. Ancaq şəhidlər
adi insanlardan fərqlənir. Onların həyatının ancaq bir tarixi
olur: doğum tarixi. Aqşinin qısa, lakin mənalı və fəxrli ömür
yoluna nəzər salarkən insanın ilk andaca yadına dahi Mirzə
Fətəli Axundzadənin: “İnsanda ən böyük ləyaqət hissi özündən sonra yaxşı ad qoyub getməkdir ki, bu da yalnız yaxşı
əməllər sayəsində ola bilər” və böyük Mirzə Cəlilin: “Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən” kəlamları düşür.
Aqşindən bizə saf, nurlu əməlləri, insana məhəbbət, dosta
sədaqət, ordunun əsas canı olan zabitin öz əsgərinə sevgisi,
məhəbbəti, əsgəri yolunda öz cavan ömrünü qurban verməyi bacarmaq kimi min illərlə xatirəyə çevriləcək müqəddəs
bir əməl, bir də heç bir zaman dəyişilməyəcək gözəl siması
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yadigar qaldı. Ancaq ölümün özünə meydan oxuyan bu igid
oğlan cismən real həyatı tərk etsə də, mənən şirin bir xatirəyə
çevrilib minlərlə insanın qəlbində özünə yuva qurdu. Oğul
həsrəti ilə gözlərindən yaz yağışı tökən duyğusal Dursun ana,
rəhmli, səmimi, mehriban, insansevər İsmayıl ata, başınızı dik
tutun, Sizin Aqşininiz ölməyib, o, mənən diridir,o, hər gün
Sizin qarşınızda ata həsrəti ilə yaşayan oğul övladları Amin
və Ömərin, yeganə qız balası Nərminin yerişində, genində yaşayır. Düzdür, hələ altı aylıq körpə ikən atasını itirən balaca,
yenicə dil açmaq istəyən Ömərin atasının şəklini əlinə alaraq
“ata”, “ata” deməsi sizin ürəyinizi parçalayır. Əziz İsmayıl
ata, Dursun ana, qədim türk mifologiyasında sağ, sol anlayışları var. Sağlıq qələbə, qürur, solluq qəm, kədər, nisgil rəmzidir. Biz, bütün el-oba, bütöv Vətən qəhrəmanının ölümünə
iki gözü ilə ağlayır. Ancaq biz sağ gözümüzlə tökdüyümüz
göz yaşı ilə qürurlanmağı bacarmalıyıq ki, Aqşin doğma Vətəni, vətən daşı olmağı bacaran bir zabit kimi əsgəri uğrunda
şərəfli ölümə imza atıb. Bu qürur hissi sizin başınızı daim dik
tutmalıdır. Siz Kiş kəndinin seçilmiş, Vətənin rəmzi olan bayrağı evinizdə daşıyan fəxrli vətəndaşısınız. Bu şərəfi sizə hallalıqla böyütdüyünüz qəhrəman oğlunuz Aqşin qazandırıb.
İllər keçəcək Aqşinin böyük ümidlə gələcəyinə baxdığı böyük
oğul övladı Amin böyüyəcək ucaboy, enlikürək zabit kimi qapınızdan içəri girərək oğlunuz Aqşini sizə qaytaracaq. General olmaq arzusu ilə yaşayıb, mayor kimi əbədiyyətə qovuşan
qəhrəman atanın arzuları oğulun həyatında gerçəkləşəcək.
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İKİNCİ BÖLÜM
AQŞİN ABDULLAYEVİN UŞAQLIQ, YENİYETMƏLİK,
GƏNCLİK İLLƏRİ VƏ HƏRBİ FƏALİYYƏTİ

İ

nsanın cəmiyyətdəki mövqeyi ideyası ilə ölçülür. Müsbət ideya o şəxsdə inkişaf edir ki, onda milli qürur vardır. Yaxşı deyiblər ki, milli qürur hissi insan mənəviyyatının əsasıdır. Saf mənəviyyat isə düzgün tərbiyənin nəticəsidir.
İnsan gəncliyində aldığı tərbiyənin təsirindən heç vaxt çıxa bilmir. Əgər insan uşaqlıqdan Vətənə, xalqa, doğulub boya - başa
çatdığı yurda məhəbbət ruhunda tərbiyə olunubsa, bu hisslər
onu cəmiyyətin hansı mərtəbəsində olmasından asılı olmayaraq tərk etmir. Bu cür insanları daim Vətən - onun rifahı, doğma yurda bağlılıq, insanlara sevgi və məhəbbət düşündürür.
Sadaladığımız xüsusiyyətlər qədim Kiş kəndinin qəhrəman
oğlu Aqşin Abdullayevin qanında, canında olmuşdur.
Şəhid zabit Aqşin Abdullayev nurlu bir ocaqda, öz halal
zəhməti ilə kənddə xüsusi hörmət sahibi olan İsmayıl kişinin
və neçə-neçə nəsilləri həyata hazırlamış, beyninə ziya vermiş,
respublikamızın əməkdar müəllimi Dursun Cavadovanın
ailəsində -1982-ci ilin oktyabr ayının 1 – də dünyaya göz açmışdı. 1988-ci ildə Kiş kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil
olan Aqşin Abdullayev 1999-cu ildə həmin məktəbin 11-ci
sinfini əla qiymətlərlə bitirmişdi. Uşaqlıqdan halallığı, düzgünlüyü, doğruluğu, ədalətliliyi həyatına deviz edən Aqşin
bu xüsusiyyətlərinə görə də sinif yoldaşları və müəllimləri
tərəfindən sevilmişdir. Fateh Nadirə baş əyməyən vüqarlı Kiş
dağlarının zirvəsində dünyaya göz açan bu qəhrəman oğlan
dağ vüqarını həyatının bütün mərhələlərində nümayiş etdir13
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mişdir. Əlbəttə, gözəl bir təbiət qoynunda həyata göz açan balaca oğlan doğma vətəninin flora və faunasına sevgisini hələ
kişik yaşlarından biruzə vermişdir.Ömrünü fidan balaların
savadlanması yolunda şam kimi əridən Dursun müəllimə şəhid oğlunun həyat hekayəsini bizə danışır: “ Aqşin həyatı başa
düşəndən qonum-qonşuya, qohum-əqrəbaya, el-obaya dayaq
olub. Kənddə kiminsə köməyə ehtiyacı olanda Aqşini çağırardı. Uşaqlıqdan dostcanlı, qohumcul, mehriban idi. Uşaqla
uşaq, böyüklə böyük kimi davranardı. Onun haqqında keçmiş
zamanda danışa bilmirəm. Gördüyünüz bu dağların hər daşına, qayasına bələd idi. Bütün dağlıq, meşəlik yolları tanıyırdı,
təbiətin vurğunu idi. Heyvanları, bitkiləri çox sevirdi. Həyətə
müxtəlif bitkilər əkərdi. Mənə tez-tez məntiqi suallar verərdi. Fikirləşirdik ki, Aqşin böyüyüb bioloq olacaq. Lap kiçik
yaşlarından oxumağa, elmə maraq göstərirdi. Hələ dörd yaşı
var idi. Nənəsinin yanına qoyub məktəbə getməli olurdum.
Tənəffüs zamanı bir də görürdüm ki, Aqşin ya Tahirə müəllimənin, ya da Alışan müəllimin sinfindən çıxır”.
Aqşinə ibtidai siniflərdə dərs demiş respublikamızın
əməkdar müəllimi Tahirə xanım Lətifova şəhid şagirdinin
uşaqlıq istedadını aşağıdakı kimi dilə gətirdi: “30 il bundan
əvvəl balacaboy, sarışın, ağbəniz bir uşağı anası əlindən tutub Şəki şəhər Kiş kənd orta məktəbinin birinci sinfinə, mənim
dərs keçəcəyim sinfə gətirdi. İlk gündən uşağın nitqi, davranışı, anlama və qavrama qabiliyyəti, hafizəsi, təxəyyül və təfəkkürü, böyüklərlə və kiçiklərlə ünsiyyəti, dərs vaxtı diqqətli olması yoldaşlarına və müəllimə qarşı mehribanlığı və hörmətlə
yanaşması onun sağlam, tərbiyəli, bilikli olması gələcəkdə ondan vətənpərvər, torpağını, yurdunu, elini-obasını sevən, əsl
vətəndaş olacağından xəbər verirdi. Məktəbimizdə hamının
14
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biliyinə, pedaqoji ustalığına heyran qaldığı Dursun Cavadova onun ilk müəllimi, mən isə onun “ikinci” anası olmuşam.
Məncə, hər bir sinif müəllimi şagirdlərinin dostu, müəllimi,
anası, yoldaşı olmalıdır. Əlinə qələm tutmağı, oxuyub, yazmağı, rəsm çəkməyi, müxtəlif əşyalar düzəltməyi, anasını,
vətənini sevməyi öyrətməlidir. Aqşin ilk gündən idrakı, qabiliyyəti, nitqi, hər şeyə maraq göstərməsi ilə seçilirdi. Təbiətə
sevgili uşaq idi.Təbiət hadisələri ilə niyə?, necə?, nə üçün?
sualları verir, müşahidə etməyi, tədqiqat aparmağı, müxtəlif kolleksiyalar yığıb, toplamağı sevirdi. Bir gün sinfə kibrit qutusunda həşəratlar yığıb gətirmişdi. O, bu həşəratların
quruluşu, forması, inkişafı, qidalanması, yaşayış tərzi haqda
sərbəst, geniş, ətraflı elə məlumat verirdi ki, mən Aqşinin bacarığına, biliklərə həvəs göstərməsinə, yiyələnməsinə heyran
qalır, özünün şəxsi qərar qəbul etməsi ilə fəxr edirdim.Çünki
onda özünə inam, hərəkətlərini idarəetmə bacarıqları, müqayisə etmək, əşyalar, bitkilər, heyvanlar, insanlar və s. haqda
fərqləri görmək, tapmaq, yadda saxlamaq, qaydalara riayət
etmək, onun vətənpərvər bir insan kimi yetişməsi o vaxtlar biruzə verirdi. Aqşin fitri istedada malik, elini, obasını, kəndini,
vətənini sevən uşaq idi. Yenə bir gün təbiətşunaslıq dərsi idi.
Dərs çöl heyvanları mövzusunda idi. Onların qonşuları meşə
gözətçisi olubmuş.Sən demə insanlar meşədə ayı ovlamaq
istəyiblərmiş. Gözətçi buna mane olubmuş. O, bu hadisəni elə
ürəyi yana-yana danışırdı, onda insanlara, canlılara, təbiətə,
torpağa sevği, onları qorumaq, qayğısına qalmaq uşaqlıq illərindən özünü biruzə verirdi”.
Beləcə, romantik orta məktəb illəri arxada qaldı. Atası İsmayıl Abdullayev oğlunu müəllim görmək istəyirdi. Ancaq
Aqşin atasının arzusuna qarşı çıxaraq hərbiçi olmaq, darda
15
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olan vətəninə hərbiçi kimi xidmət etmək arzusunu bildirərək:
“Ata, məni məcbur etmə, mən müəllim yox, hərbiçi olacam”
- demişdi. Qabiliyyət imtahanında özünü sınayanda, hərbiyə
keçməsin deyə, anası onun üçün narahat ayaqqabı almışdı ki,
qaça bilməsin, normativləri yerinə yetirməsin. Ancaq Aqşin
ayaqqabılar ayağını qabar etdiyindən, yarı yolda onları çıxarıb tullamış, normativi yerinə yetirərək birinci yerə çıxmışdı.
Övladının vətənpərvərlik hissləri mərd atanı sevindirmiş, o,
oğlunun arzusuna qarşı çıxmayaraq ona uğur diləmişdi. Aqşin doğma Kiş kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə başa vuraraq darda olan Vətənini qorumaq üçün hərbiçi olmaq arzusu
ilə 1999-cu ildə sənədlərini Heydər Əliyev adına Bakı Ali Hərbi Komandirlər Məktəbinə verərək yüksək balla müqəddəs
arzusuna yetişdi. Hərbi elmin sirlərinə dərindən yiyələnmək
məqsədi ilə göstərdiyi cəhdlərinə görə də Aqşin yüksək çinli
zabit müəllimləri tərəfindən sevildi. Ali təhsil illəri arxada qaldı, 2003-cü ildə Aqşin Abdullayev “leytenant” rütbəsi ilə oxuduğu ali məktəbi “İnzibati idarəetmə mühəndisliyi” ixtisası
üzrə başa vurdu. Ali hərbi təhsilini daha da təkmilləşdirmək
məqsədi ilə o, 2003-cü ilin sentyabr ayının 1-dən 2004-cü ilin
iyun ayının 24-dək Azərbaycan Respublikası Sərhəq Qoşunlarının Təlim-Tədris Mərkəzində “Xüsusi təyinatlı qoşunların
tağım komandiri” kursunu ( Sertifikat № 3316) bitirdi.
2004-cü ildə uzun illər qəlbində yaşatdığı zabit olmaq,
Vətəninə xidmət etmək arzusunu gerçəkləşdirərək Bakı şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə “kəşfiyyat tağım komandiri” kimi hərbi fəaliyyətə başladı. Hərbi sahədə olan bilik və qabiliyyəti nəzərə alınaraq gənc zabit 2005-ci ildə “baş
leytenant” hərbi rütbəsinə layiq görüldü. Aqşin Abdullayev
qeyd olunan hərbi hissədə 2006-cı ilədək fəaliyyət göstərdi.
16
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2006-cı ildə o, yenidən Təlim-Tədris Mərkəzində “Kəşfiyyat
bölüyünün komandiri” kursunu bitirərək (Sertifikat № 5521)
Gəncə şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə “Kəşfiyyat
bölüyünün komandiri” vəzifəsində xidmət etməyə başladı.
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Hərbi elmin sirlərinə nəzəri və təcrübi baxımdan dərindən yiyələnmə onun istedadlı zabit ömrünə yeni hərbi rütbə
qazandırdı. 2008-ci ildə gənc zabitə Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Nazirinin müvafik əmri ilə “kapitan” hərbi rütbəsi
verildi. 2012-ci ilədək Gəncədə hərbi xidmət göstərən istedadlı zabitin hərbi biliyindən, zəngin təcrübəsindən istifadə etmək
məqsədi ilə hərbi komandanlıq onu Ağcabədi rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəyə xidmətə təyin etdi. 2013-cü ildə
qəhrəman zabitin hərbi xidməti “Kəşfiyyat bölüyünün rəisi”
kimi digər hərbi hissə ilə bağlı olmuş, həmin ilin iyul ayının
31-də gənc zabitə hərbi xidmətdə qüsursuz xidmətlərinə görə
“mayor” hərbi rütbəsi verildi. 2013-2016-cı illərdə Aqşin Abdullayev Cəlilabad, Masallı, Lənkəran rayonlarında yerləşən hərbi
hissələrdə hərbi xidmət göstərmiş, 2016-cı ildə Beyləqan rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəyə göndərilmişdir. Düşmənlə üz-üzə dayanan Vətənin alınmaz qalası olan gənc əsgər
və zabitlər burada əsl qəhrəman həyatı yaşamış və yaşayırlar.
Əsgərə olan sevgi və qayğı Azərbaycanımızın digər bölgələrində olan hərbi hissələr kimi bu bölgədə fəaliyyət göstərən hərbi
hissədə də olduqca yüksəkdir. Çünki bu bölgənin hərbi komandanı gənc general, sıravi əsgərdən tutmuş yüksək çinli zabitədək ciddiyyətinə, insansevərliyinə və ən əsası Vətəninə olan
sevgisinə, Ali Baş Komandana və müqəddəs zabit andına sədaqətinə görə sevilən Mayis Bərxudarovdur. Əlbəttə, vətənpərvərlik duyğusunun yaranması ən əsası Vətənə olan sevgidən
və düşmənə olan nifrətdən qaynaqlanır. İnsan bu hərbi hissədə
əsgərlərlə bir yerdə olanda özünün rahat, sivil həyatda yaşamağını unudur. Bir anlıq əlində avtomat, səngərə atılmaq, düşmənlə döyüşə girmək arzusu ilə yaşayır. Son nəticə isə Vətən
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yolunda ya qazilik, ya da müqəddəs şəhidlik olur. Gənc generalın söylədiyi: “Bronşileti əyninə geydin, real həyatdan uzaqlaşıb, Vətənin qurbanı olmağa hazır olmalısan” sözləri insan
qəlbində yüksək vətənsevərlik duyğuları oyadır. Məhz vətən
oğlu Aqşin Abdullayev də şəhidlik zirvəsini bu ucalıqdan kəşf
etmişdi.
Aqşin Abdullayev xidmət etdiyi illər ərzində nümunəvi
hərbi xidmətinə, döyüş və ictimai-siyasi hazırlığında əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Fəxri Fərmanlarla təltif olunmuşdur.
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2006-cı ilin iyul ayının 21-də Aqşin Abdullayev Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunlarının “Səmti müəyyənetmə”
birinciliyində yüksək səviyyədə hakimlik etdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin əmri ilə diplomla təltif
olunmuşdur.Gənc, istedadlı zabitin hərbi fəaliyyət sahəsində
uğurları bir-birini əvəz etmiş, 2008-ci ildə o, Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunlarının yaradılmasının (1918-1998) 90
illiyi münasibəti ilə və 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası
Sərhəd Qoşunlarının yaradılmasının (1918-2013) 95 illiyi münasibəti ilə yubiley medalları ilə təltif olunmuşdur.
Aqşin Abdullayevin nümunəvi hərbi xidməti komandanlıq
tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək o, 2013-cü ilin iyun ayının 24-də Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin əmri ilə
10 illik “Qüsursuz xidmətinə görə” 3-cü dərəcəli medalla, 2015ci ilin iyun ayının 26-da isə 15 illik “Qüsursuz xidmətinə görə”
2-ci dərəcəli medalla təltif olunmuşdur.
Beləcə, verirdi Aqşin Vətənə borcunu. Tabeliyində olan əsgərləri onun canı, həyatının mənası idi. O bilirdi ki, ordunun
gücü zabitin əsgərinə məhəbbətində, inamındadır. 2016-cı ilin
aprel döyüşlərində ordumuzun əldə etdiyi qələbə erməniləri
və onların havadarlarını bərk qıcıqlandırmışdı. Bu döyüşlərdə
Aqşin xüsusi fərqlənmişdi. Lələtəpə döyüşlərində qəhrəmancasına həlak olmuş Ruhin Qəhrəmanovun atası Əşrəf Qəhrəmanov ermənilərin törətdikləri növbəti təxribatın qarşısı alınarkən
Aqşin Abdullayevin qəhrəmanlığı haqqındakı qeydlərindən:
“Fevralın 24-dən ermənilər üzbəüz səngərlərdə hazırlıqlara
başlamışdılar. Bizim əsgərlər də o yerlərdə əliboş oturmurdular.Hərbi hissəyə ermənilərin təxribat törətmək istəməsi barədə
məlumat daxil olanda Xocavəndin Nərgiztəpə istiqamətindən
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bizim kəşfiyyatçılar əks-müdafiə və hücum əməliyyatları hazırlayıblar.
Bu döyüşdür, bu Vətəndir, əlbəttə, onu müdafiə edəndə,
onu qoruyanda canından da keçməyi bacarmalısan. Kəşfiyyatda işləyən, əlinə silah alıb keşikdə dayanan əsgər bilir ki, onun
savaşında ayrılıq da, ölüm də var. Kəşfiyyat bölüyünün komandiri Aqşin Abdullayevin qrupu əks-hücuma keçir. Erməni ilə üzbəüz olan həmin ərazinin hava yolu ilə arası 250 metr
ancaq olar. Dərə-təpə səngərlərdir. Aqşin Abdullayev səngərdə döyüşü idarə edir, tapşırığa gedən öz əsgərlərini izləyir.
Necə olursa bu dəfə qrup tələyə düşür, düşmən tərəf onları görür. Komandir vəziyyəti həmin anda təhlil edərək baxır
ki, əsgərləri geri qayıda bilmir, dərhal heç nə fikirləşmədən,
bilə-bilə ki, bu yolda qayıtmaq yoxdur, 100 faiz ölümə gedir,
şahin kimi irəliyə atılır, özünü dostlarına yetirir. Bacardığı qədər yaralı və ya həlak olmuş əsəgərlərini arxaya gətirir. Lakin ermənilər dərhal onu gülləbaran edirlər. Çünki üzbəüz
mövqelərdən hər iki tərəf bir-birini aydın görə bilirmiş. Aqşin
öldürüləndə əli kömək etmək, arxaya gətirmək istədiyi əsgəri,
baş cavuş Zülfi Rəhimovun əlində qalır.
Aqşin bilirdi ki, bu döyüşdə geri dönməmək var, lakin özünü əsgərlərinin həyatını itirdikləri təhlükəli yerə atdı. Çünki
onların hər biri döyüşdən əvvəl bir-birinə dost andı içiblər.
İNAMdır o andın adı. Aqşin əsl qəhrəman kimi hərəkət etdi.
O, əsgərlərini xilas etmək, ya da onların yanında ölmək üçün
arxada qoyduğu üç balasını da düşünmədi. Mən onu yaxşı tanıyırdım. Aprel döyüşlərində onun əsgərləri bir neçə erməni
tankı məhv etmişdi, o döyüşlərdə də xüsusi fəallıq göstərmişdi. Aqşinin qrupu kəşfiyyat əməliyyatları ilə zaman-zaman nə
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qədər düşmənin əsgərini və hərbi sürsatını məhv edib. Həmin döyüşlərdə şəxsi heyətin qarşısına qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərqləndiyinə görə Fəxri-Fərmanla
təltif olunmuşdu Aqşin. Aqşini də, həmin gün həlak olan zabitləri də yaxşı tanıyırdım. İtgilər bizə məlum olandan sonra
Xocavəndin icra başçısı Eyvaz Hüseynovun tapşırığı ilə keçmiş Beyləqan batalyonunun komandiri Akif Həsənov və Qarabağ Veteranlar Cəmiyyətinin sədri Tərlan Əliyev, aprel şəhidi Ayaz Hüseynovun atası Ələkbərlə birlikdə hərbi hissəyə
gəldik. Bütün veteran əsgərlər yığışdıq ora. Onların meyitləri
neytral zonadan çıxarılmasına qədər gözlədik. Orada çox pis
nəticələr ola bilərdi. Ermənilər Lələtəpəni, Talış yüksəkliyini
götürməyimizlə heç cürə razılaşa bilmirdilər. Hər dəqiqə bu
məğlubiyyətin acısını çıxmaq istəyirdilər. Bizim həmin cəbhə
xəttində keşik çəkən korpusumuz və ordumuz hər an onların
həmlələrinin qarşısını almağa hazır idi. Korpus komandirinin
əmri ilə bizim ordumuz çoxdan döyüş və hücum vəziyyətinə
gətirilmişdi. Əgər meyitləri qaytarmağa mane olsaydılar və
qaytarmasaydılar, qanlı bir döyüş başlayacaqdı. General-mayor Mayis Bərxudarov deyirmiş ki, “bir əsgərimi də onların
güllələri altında qoymayacağam”. Əsəblər tarıma çəkilmiş
halda hamı gözləyirdi... Çox ağır saatlar, anlar yaşadıq. General üçün, zabit üçün bir əsgər min əsgərə, min əsgərin də
bir əsgərə bərabər olduğu vaxtlar olur. Döyüşün qanunları
belədir. Fevralın 27-si razılıq əldə olundu və bizimkilər həlak
olmuş əsgər və zabitlərimizin meyitlərini oradan çıxartdılar.
Hərbi hissənin qarşısında böyük bir izdiham var idi. Eyvaz
müəllim orada şəhid ataları, qohumları qarşısında çıxış etdi,
onlara ürək-dirək verdi. Aprel döyüşündə oğul itirən mən və
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Ələkbər də danışdıq. Naxçıvandan oğlunun tabutunu aparmağa gəlmiş Tural Həşimlinin atası Əbdül kişi gəlib boynumu
qucaqlayıb ağladı, dedi ki, mənə həyat dərsi keçdiniz. Oğulu Vətən üçün, onu qorumaq üçün böyüdürük. Gecə saat 4-ə
qədər Eyvaz müəllimin rəhbərliyi ilə axırıncı şəhidi yola saldıq. Həmin gün həlak olan əsgər və zabitlərimizin 5-i də yeni
qəhrəmanlıq salnaməsi yazdılar. Şükür olsun ki, ordumuzun
belə cəsur zabit və əsgərləri sayəsində ermənilərin növbəti
təxribatının qarşısı alındı. Lakin bizim hədəfimiz işğalda olan
Azərbaycan torpaqları və Xankəndidir! Onu almayınca rahat
ola bilmərik”.
Bəli, qəhrəman oğul böyüdüb Vətən yolunda qurban vermiş atanın qeydlərindən gördüyümüz kimi, 2017-ci ilin fevral
ayının 25-dən 26-na keçən gecə Xocavənd istiqamətində, Nərgiztəpə ətrafında hərbi hissələrimizin kəşfiyyat qrupu məlum
erməni təxribatının qarşısını alarkən ordumuz 5 nəfər şəhid
verdi: mayor Aqşin İsmayıl oğlu Abdullayev, baş leytenantlar
Şahlar Yaşar oğlu Nəzərov, Tural Əbdül oğlu Həşimli, baş çavuş Zülfi Rəhim oğlu Qədimov, sıravi əsgər Zakir Nazim oğlu
Cəfərov.
Aqşinin dəfn olunduğu gün hamının yaxşı yadındadır.
Neçə min illik tarixi olan qədim Kiş kəndi belə bir izdiham
görməmişdi. Küçələr, döngələr, məhəllələr insanlarla dolu
idi. Hamı Vətənin bu fədakar, qəhrəman övladı ilə son görüşə
gəlmişdi. Əslində bu son görüş deyildi. Qəhrəmanın adının
minlərlə ürəyə əbədi yazıldığı gün idi. Xalq öz qəhrəmanına
səcdəyə gəlmişdi. Təbiidir ki, gələnlərin hamısı belə bir Vətən
övladını tanımaq istəyir, onunla fəxr edir, onunla qürur duyurdu. Tanıyanlar tanımayanları onun tərcümeyi - halı ilə ta27
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nış edirdilər. Kədərin tüğyan etdiyi, ölümün meydan suladığı
gün idi o gün. Şəhid balasını itirmiş ananın fəryadı ürəkləri
dağlayırdı. Oğlunun həlak olması xəbəri bütün ailəni dəhşətli
şəkildə sarsıtmışdı. Anası Dursun ana, atası İsmayıl kişi varlıqlarını itirmişdilər. Onların sinəsinə çalın-çarpaz dağ çəkilmişdi. Ah-nalə göylərə ucaldı, göz yaşları selə döndü. Ata-anası ilə bərabər qardaşı Aqil, həyat yoldaşı Xuraman xanım,
körpə balaları Amin və Nərmin göz yaşlarında boğulurdular.
... Bir elin, bir obanın, bütün Azərbaycanın sevimlisi olan
hərbiçi zabitin tabutunu qucaqlayan həyat yoldaşı Xuraman
və anası Dursun saçlarını yolurdu.“Kişilər ağlamaz” deyirlər.
Ancaq bu oğul itirən atalara aid deyil axı. İsmayıl kişinin gözünün yaşı dayanmırdı. Dağ boyda İsmayıl kişi yumağa dönmüşdü. Nələr gəlib keçirdi gözlərinin önündən. Qəhrəman
oğlu Aqşinin Milli Ordu sıralarında qazandığı uğurlarına
dəfələrlə sevinmişdi...O belə arzulamamışdı. Aqşinin böyük
oğlu Amin gəldi babasının yanına. Onda İsmayıl kişinin üzündə bir kədər dağı göründü. O kədəri, o ağrını söz yazmaqda
acizdir. O mərd kişinin kədər dolu sifətini çəkən rəssam gərək
idi...Qovrulurdu, yanırdı atanın ürəyi. Arxası, dayağı oğul
övladı getmişdi onun evindən, elin əlindən. İsmayıl kişi dünyanın ən ağır yükü olan oğul tabutunu Kiş qəbiristanlığına
daşıdı. Oğlu Aqşini məzara tapşıranda bütün bədəni lərzəyə
gəldi, daşa döndü. Bu yerdə xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin
aşağıdakı misraları yada düşür:
Harda bir dərdli görsən.
Sən o yerdə sor məni.
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Mən dərdi axtarmıram,
Dərd özü tapır məni.
Qəmim sevinc qaynağım,
Dərdim könül sirdaşım.
Axır damarlarımdan,
Qan yerinə göz yaşım.
Ata İsmayıl kişi, ana Dursun ana sevimli ciyərparə itgisinə
dözməyib əllərini göyə qaldırıb böyük Yaradandan ölüm arzulasalar da, hər şey insanın arzuladığı kimi olmur. Minlərlə
körpə qəlbinə elm toxumu səpib cücərdən Dursun ana oğlunun qəhrəmancasına həlak olmasına ürəkləri parçalayan, daş
qəlbləri əridən mənsur elegiya bağladı. Bu, qəlbi viran olmuş
ananın şəhid oğluna məktubudur. Məktubdan sətirlər: “ İnsan üçün ən ağır dərd nədir?” – deyə soruşsan hər kəs özünəməxsus cavab verəcək. Kimisi deyəcək ki, ata itirmək ağırdır, ana, bacı,
qardaş itirən də deyəcək ki, doğmalarını itirməkdən ağır dərd ola
bilməz. Doğmalarının hamısını itirənlər isə yalnız balasına baxıb
təsəlli taparlar. Bəs o təsəlli yeri olan balalarını itirənlər neyləsinlər...bax, belə parçalandı ürəyim...Hələ 9 ayın tamam olanda, ayaq
tutub yeriyəndə hamını heyrətə saldın Aqşinim...qorxutmuşdun
məni...Nənənin evinə qaçıb qorxu içərisində demişdim ki, “Aqşin
gəzir...qorxuram”. Tez gəzməyə ona görə başladın ki, tez böyüyüb
Vətən torpaqlarını qoruyasan?!Amma heç xəyalına da gəlməzdi ki,
öz Vətənində 35 yaşında düşmən gülləsinə tuş gələcəksən...Sən son
dəfə bizimlə vidalaşmadın. Övladların sənin yoxluğuna inanmırlar.
Elə mən də səni sağ bilirəm. İndi xatirələrinlə danışıram. Yadında29
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dır...bir dəfə gül qabına bitki əkdin...Aparıb çardağa qoydun, orada
ona qulluq edirdin... İstəyirdin ki, tez yetişsin...Bir dəfə də səndən
“dərsini oxumusanmı?” deyə sual etmişdim. Demişdin ki, “elə şey
ola bilərmi ki, mən dərsimi oxumayım?”. Yarımçıq doğulduğundan
boyun balaca idi. Məhəllədə, məktəbdə sənə “dibçək” deyirdilər...Sən
də hirslə atanın yanına gəlib deyirdin ki, ata, məni dart boyum uzansın. Biz də sənin əlindən, ayağından tutub dartırdıq...
Oğul, can oğul, hər bir əsgər, döyüşçü üçün döyüş labüddür.
Döyüşə girən əsgər bilir ki, bu yolda dönüş olmaya bilər. Sən də elə
döyüşlərə, elə əməliyyatlara gedirdin ki, bilirdin ki, bu döyüşdən sağ
qayıtmayacaqsan. Qorxmadın, ölümün gözünə dik baxaraq getdin...
Sən həmişə deyirdin ki, “mən əsgərlərimin qəlbində yaşayacağam,
mən onlara həyat dərsi vermişəm”. Sənin çox qəribəliklərin var idi...
Bilmirəm hansından başlayım... Xəyallara dalıram, ağlayıram... ağlayıram... Bir də səni qarşımda görürəm, ayılanda baxıram ki, daha
xəyalsan...əlim çatmır, ünüm yetmir. Mən sənə oğul kimi deyil, eyni
zamanda bir zabit kimi baxırdım, qorxmaz, Vətəninə dayaq bir zabit
kimi...Əynindəki o zabit paltarına da qayğı ilə yanaşırdın. İstəmirdin ki, kimsə həyət-bacada hərbi geyimdə iş görsün...
Sən nə qədər şirin idin. Hər sözdən bir məna axtarırdın.Kiçik
yaşlarında səni gah həkim, aktyor, bioloq kimi görürdüm. Təcrübələr
aparırdın,heyvanlar saxlayırdın. Ağlayanları güldürürdün, nöqsanları üzə deyirdin.Məktəbdə hamıya mehriban idin. Cəld, çevik, həm
ciddi, həm gülməli. Səni atama bənzədirdim. O da vüqarlı idi. Dağ
kimi vüqarlı, əzəmətli idi atam. Heç kəs onun sözünü iki eləməzdi.
Mənim dağ vüqarlı balam, səni dağ bilirdim, kəndimizdəki uca dağlar kimi vüqarlı balam, uca, əlçatmaz dağım. Elə bilirdim ki, sənə
güllə batmaz,səni heç kim əyə bilməz, tərpədə bilməz. Ancaq birdən
elə bil zəlzələ oldu...dağım uçdu...namərd necə oldu ki, səni gülləyə
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tutdu. Səninlə qarşı-qarşıya gəlməyə namərdin cürəti çatmazdı. Onlar sənin necə kəşfiyyatçı olduğunu gözəl bilirdilər...Yenə şəklinə
baxıram, danışıram. Dodağında gülüş var, gözlərində ağır bir yük
görürəm.Elə bilirəm canlısan. Doğrudan da, sən mənim üçün canlısan, ölməmisən, məni belə yükün altına qoyub getdin...xəstə atan,
6 aylıq Ömərin yükü...o hələ danışa da bilmir...Nərmin bilirsən sənə
necə məktub yazıb? “Mənim sevimli, şirin atam, axı sən bu qədər
gecikməzdin...”. Amin sənin öldüyünü bilir... Deyir ki, sənin intiqamını alacaq...Məktubları sənin qəbrinin üzərinə qoyurlar və deyirlər
ki, nənə, görəsən, ata bu məktubları oxuyurmu? Suallara cavab tapa
bilmirəm. Özgə torpaqlarında gözü olan mənfur ermənilər, göz yaşı
tökən bu atasız körpələrin ah-naləsi tutsun sizi. Analarının qəlbi
göynəyir, bilmir körpələrini ovundursun, yoxsa, ağsaçlı, qəddi bükülmüş ataya təsəlli versin, yoxsa ki, özünün acizliyinə. Başqalarının evində, elində, yurdunda, torpağında gözü olan bu qaniçənlər,
firon kimi dünya mənimdir deyənlər... görəsən, onlar bilmirlər ki,
fironu da uca Tanrı yerlə-yeksan etmişdi...Baxıb uca Tanrıdan da
qorxmurlarmı? Çoxlu suallarla üzləşib qalmışam...İnsan bilmirmi
ki, gəldi gedərdi? Bu baxıb, əlvida deyib getdiyiniz dünyada gözü
doymayan məxluqlar, nə olacaqsınız?Mənim kimi qəlbi qübar bağlamış ananın göz yaşları,mənim kimi ata adı çəkiləndə bəzən səsini
içində boğan, bəzən də hönkür-hönkür ağlayan uşaqların göz yaşları...Sizə “erməni cəlladları” - deyən mənim kimi analar bilirsinizmi
nə qədərdir? Sürünən həşəratlar, mənim balamı əlimdən alan, üç
körpəni yetim qoyan ilbizlər, bitlər, siz nə vaxta qədər qan soracaqsınız?Mən sizi parazit adlandırdım, başqalarının hesabına yaşayanlar, onsuz da doymayacaqsınız. Mənim gözəl balam da parazitlərin
qurbanı oldu. Kaş bu qurbanlar bitəydi...Bitməsi üçün də bu parazitlərin məhv edilməsi gərəkdir. Yenə şəklini qabağıma qoymuşam. Da31
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nışıram. Həsrətlə, ümidlə gözlərinə baxıram, bəlkə mənə nəsə demək
istəyirsən? Ürəyim partlayır...oğul. Yəqin demək istəyirsən ki, ana,
az ağla, qoy, düşmən sənin ağladığını görməsin. İndi sənin dediklərini deyir Amin mənə. Deyir, nənə, evdə kimsə olmayanda ağla ki,
heç kəs sənin göz yaşlarını görməsin...Amin çox ağıllıdır, oğul, onun
gözlərində nisgil, kədər, ağır yük var. Onlar sənin gözünün dərinliyindədir. Özün kimidir Amin...Kimdən soruşum səni? Mənim suallarım bitmir...Hər gün səsini eşidirəm, ancaq üzünü görə bilmirəm...
Yuxulara yalvarıram...kaş üzünü görəydim, yalnız hərdən səsin gəlir qulaqlarıma...Kaş üzünü bir də görəydim...Durub evləri gəzirəm.
Tapa bilmirəm səni...Bilirəm səni tapa bilməyəcəyəm, bunlar mənim
qutsal duyğularımdır... Xəyallarımda bərpa etmək istədiyim balam!Bilmirəm nə vaxt ürəyimi boşaldacağam...Bir damcı erməni qanı içsəydim, bəlkə onda sakitləşərdim.O gün dostlarına demişəm mənə
bir damcı erməni qanı gətirin. Mənə deyirlər ki, Aqşin o qədər “erməni qanı içib ki”..Hara gedib səsimi ucaldım, qışqırım, hayqırım,
deyim ki, bitsin bu müharibə..Hara deyim, kimə deyim...?Birdən
fikirləşirəm. Bu mərdlik səndə haradandır? Sən də mənim vüqarlı dağlarım kimi vüqarlısan. Qədim kəndim, başı qarlı, vüqarlı uca
dağlarım, bu gözəllik, bu möhtəşəmlik sənin sakinlərinə də sirayət
edib. Həmişə məzuniyyətə gələndə mütləq dağlara qalxardın, yaylağa qalxardın. Taxta qayanın kənarında dayanardın. Şəkillərinə baxıb
elə qorxurdum ki.Bilmirdim ki, qorxduğum gün qabaqdadır. Dağın
uca zirvəsində dayanıb səmaya baxırdın. Səmaya niyə baxırdın? Səmanın sonsuzluğu səni sonsuzluq aləminə çəkirdi. Çünki o gözlərində doymazlıq hiss edirdim. Bəlkə gözəlliklərdən doymurdun? Ətraf
sakitlik, yaylaqdakı otların xoş ətri, onların rəngarəng xalıya bənzər
görnüşü səni valeh edirdi. Niyə təbiətdən, gözəllikdən doymurdun?
Yağış yağan kimi həyətə qaçırdın?
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-Yağış yağır, hara gedirsən? Gəl həyətə, gör, nə gözəl torpaq iyi
gəlir! – deyə məni də çağırırdın.Torpağın ətri ovsunlardı səni. Birdən
mübahisəmiz düşürdü. Mən deyirdim torpaq cansızdır sən isə razılaşmayıb deyirdin torpaq canlıdır. Ona görə də insanların da, bitkilərin
də, heyvanların da həyatı torpaqla bağlıdır. Canlıları yaşadan, onlara
həyat verən bir varlıqdır torpaq. O mənim təsəvvürümdə canlı kimi
qalır.
Mənim balam, sənin fikirlərin də özün kimi məntiqi və məcazi idi. Səninlə razılaşırdım. Elə mən də o vaxtdan torpağa canlıları
özündə yaşadan müqəddəs bir varlıq kimi baxırdım. Hər şeydən zövq
almağı, gözəllikləri görməyi, duymağı, müşahidə etməyi səndən öyrəndim. Səhər duran kimi bağçaya, çiçək tumurcuqlarına baxırdın.
Soyuq olmasa yaxşı meyvə olacaq, - deyirdin.Axı mənim gözəl kəndimə bəzən may ayında da qar yağırdı. Aqşinim, indi ağaclar çiçəkləyib. Onlara baxdıqca səsin gəlir qulaqlarıma.Elə bilirəm məni çağrırsan:
-Ana, gəl bu ağacdakı çiçəklərə bax!
İndi mən o ağaclara necə baxım? Bilmirəm, səni görmək üçün
yenə yuxulara yalvarıram.
Sənin gözlərin niyə həmişə uzaqlara baxır? Bəlkə Qarabağ torpaqlarına baxırsan. Yəqin deyirsən, hər yeri gəzmişəm. Hər çiçəyini, torpağını qoxulamışam. Ancaq, Qarabağım, sənin torpağını gəzə
bilmədim. Müharibə qurtaran kimi gedəcəyəm Qarabağa. Ağdamda ev tikəcəyəm, orada yaşayacağam.Bəlkə bunlar keçib ürəyindən.
Yavaş-yavaş içimdə ağlaya-ağlaya gedirdim məktəbə. Evdən tez çıxmışdım. Məktəbin həyətinə çatıram. Gözlərim sataşır bilirsən nəyə?
Başı qarlı uca dağlara. Qarla örtülmüş şiş qayalardan gurlaya-gurlaya, aşıb-daşan, sürətlə axan, hər tərəfə səs salan Kiş çayım mənim.
Əziz balam, sən də Kiş çayı kimi əsib-coşdun, öz məcrana sığmadın.
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Nərildədin, qaçdın, getdin. Son sözün bu oldu: “Şahlar vuruldu”.
Özünü Şahlara çatdırdın. Səni saxlaya bilməzdilər. Heç bir düşmən
gülləsi səni qorxutmadı.Mənim çayım da belədir. Kiş çayını gərək qıcıqlandırmayasan. Çayımı kimsə çirkləndirsə, bərk hirslənir, coşur,
çağlayır, kükrəyir. Sən də kükrədin. Səni qıcıqlandırmışdılar. Öz
torpağında sənin əsgərinə güllə atırdı nankorlar.Mənim çaylar kimi
çağlayan, əsib-coşan balam, sən buna heç dözərdinmi?Dağ adamları
dağ kimi əzəmətli olur, xarakterlərində də o əzəmət hiss olunur.
Ziyarətinə tək gəlirəm. Bəzən Nərminlə İsmayıl da qaça-qaça
arxamca gəlirlər. Tək gələndə elə bilirəm məni duyursan. Həmişə
üzünə baxıb danışıram. Həmişə sənin sifətində gülüş görürəm. Bilmirəm, doğrudanmı gülürsən, yoxsa rəssam daşa həkk elədiyi şəkli
belə yaradıb, bəlkə də mənim gözümə belə görünür. Elə bilirəm düşmənlərə gülürsən. Demək istəyirsən ki, mənə, gör, nə qədər güllə
vurdunuz ölmədim, yaşayıram. Mənim ölməz balam, sən doğrudan
da yaşayırsan. Mən sənin yoxluğuna inana bilmirəm. Sanki hər
daim yanımdasan. Şəkillə etdiyim söhbətlər parçalanır.
Dərdli, yaralı analar.Siz heç xəyallar, xülyalar aləminə, o kəhkəşanlara baş vurmusunuzmu?Ana elə bir aləmə gedir ki, orada bir
oğlu olur, bir də özü. Ona elə gəlir ki, hər şey həqiqətdir, xəyalında balası ilə necə danışırsa, onu yuxuya çevirir. Ana bəzən yalan
da danışır. Fikrində, xəyallarında danışdıqlarını deyir ki, yuxuda
görmüşəm. Ana xəyallardan ayrılmaq istəmir. Yuxudan tez ayrılan
ana, xəyallardan ayrılmaq istəmir.
Hara getdin, balası.
Ürəyimin parası.
Uzadıram əlimi,
Tuta bilmirəm səni.
Gəl dünyamın yarısı,
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Gözlərimin qarası.
Sən qaranlıq dünyamın
İşıqlı ayparası.
Oğul, tut əllərimdəm,
Tez ol, məni də apar.
O qaranlıq dünyaya,
Qaçaram tez oraya.
Xəyallar bəzən insanı çaşdırır. Həqiqi xəyallardan ayrıla bilməyən, analar. Balanın ölümünü qəbul etməyən analar özlərinə belə
təsəlli verirlər, özlərini ovundururlar. Gah da ölümünü qəbul edəndə onların göstərdikləri iradə, qorxmazlıq gözləri önünə gəlir. Ölən
övladlarının ölümündən dərs götürür analar. Analar ağlayanda da
yana – yana, qovrula – qovrula, sızıldaya – sızıldaya ağlayır. Birdən
hönkürür. Analar yalvarır, yuxularıma gəl deyir.
Mənim işıqlı dünyam,
Dünyamı itirmişəm.
Gözümün nuru,
Nurumu itirmişəm.
Yuxularıma gəl, gəl, oturaq söhbət edək. Yavaş – yavaş, asta –
asta danışaq. Mən tökdüyüm göz yaşlarımdan, qovrula - qovrula
yanmağımdan, səni axtarmağımdan danışım. Sən də 3 gün düşmən
güllələrinin altında qalmağından: “ay ata, öldüm”, - deyə o güllələrin acısına dözməyindən danış. Niyə bu qədər dərd çəkdik?...
Oğul, kaş biləydin Nərmin nə edir. Hər gün məktəbə mənimlə
gedir. Mənə yalvarır: “nənə nə olar ağlama, anan ölsün demə”. Uşağa cavab verə bilmirəm, susuram.
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Ana gözləri həmişə balanı axtarır. Əynində sən geydiyin paltardan kimdə görsəm çaşıram. Elə bilirəm sənsən. Eyni paltarda hamınız bir-birinizə bənzəyirsiniz. Bir dəfə televizorda vətənpərvərlik
mövzusunda veriliş gedirdi.Zəng etdin ki, televizora baxım. Əvvəl
səni seçə bilmədim. Sonra fərqləndirdim,mənim fərqlənən balam.
Dedin:
-Hamısı mənim əsgərlərimdir. Necədirlər, ana? Hazırlıqları xoşuna gəlirmi?
Mənim Vətəninə sədaqətli, əsgərinə sevgili balam.Onlar sənin
əsgərlərin deyildi, kiçik qardaşların idi. Bir dəfə evimizdən əsgərlərinə samovar çayı içirtmək üçün apardığın samovar səndən mənə
yadigar qalan şirin xatirələrdəndir.
Dedim:
-Allah saxlasın hamınızı.
Həmişə yalvardım Allaha ki, dörd övlad verdim torpağa, mənim
bu iki balama dəymə. Allahım!!!...”
Kimin taleyinə nə yazılıbsa o da olacaq. Atalar demişkən:
“Yazıya pozu yoxdur”. Aqşinin qismətinə cəmi 35 illik ömür
sürmək yazılıbmış. Ancaq bu ölüm deyil, həyata yenidən qayıtmaq, öz ömrünü milyonların yaddaşında davam etdirməkdir. Bu ölümün böyüklüyü, bütöv bir nəslə, bütöv bir yurda
başucalığı gətirməsi o yerdə öz təsdiqini tapdı ki, Vətənin
müqəddəslik rəmzi olan Dövlət Bayrağı qiymətli yadigar kimi
ata İsmayıl Abdullayevə təqdim edildi. Məsələnin bu yerində
Aqşin Abdullayevin şərəfli ölümü müqabilində fransız riyaziyyatçısı Jan Leron Dalamberin aşağıdakı fikri öz təsdiqini
tapmış olur: “ Həqiqi namuslu insan ailəsini özündən, Vətənini ailəsindən, insanlığı isə Vətənindən uca tutmalıdır”. Aqşin
Abdullayev məhz bu hisslərlə yaşayan oğul olmuşdur.
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Qəhrəmanı son mənzilə yola salmaq üçün minlərlə adam
gəlmişdi. Yaşından asılı olmayaraq hamının gözləri nəmli
idi. Xalq öz qəhrəman oğlunu əbədi mənzilinə yola salırdı.
Matəm mərasimində Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti Aparatının
məsul işçiləri, Şəki şəhər Polis Şöbəsinin, Şəki şəhər Prokurorluğunun, Şəki şəhər Hərbi Komissarlığının şəxsi heyəti, ali və
orta ixtisas məktəblərinin müəllim və tələbələri, qəhrəmanın
xidmət etdiyi hərbi hissələrin əsgər və zabitləri, Şəki şəhərində yerləşən hərbi hissələrin əsgər və zabit heyəti, Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri,
jurnalistlər iştirak edirdilər. Qəhrəman Aqşin Abdullayev
yaylım atəşləri altında uğrunda canını qurban verdiyi müqəddəs torpağa tapşırıldı.
Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin təşkilatçılığı ilə hərbiçilərin,
bir qrup keçmiş döyüşçülərin və ictimai birlik rəhbərlərinin
fevralın 25-də şəhid olmuş hərbi qulluqçu Aqşin Abdullayevin doğulduğu Kiş kəndinə səfəri təşkil edilmişdir. Səfərdə
məqsəd şəhid Aqşin Abdullayevin yas mərasimində iştirak
edərək ailə üzvləri ilə görüşmək, başsağlığı vermək və şəhidin məzarını ziyarət etmək olmuşdur. Yas mərasimində Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin idarə
rəisi, polkovnik Rasim Şirinov, Silahlı Qüvvələrə Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Elman Həsənli Azərbaycanın ilk hərbi
diktoru, vətənpərvərlik mahnılarının sevilən ifaçısı Şəmistan
Əlizamanlı, Əfqanıstan Veteranları İctimai Birliyinin sədri
Məhəmməd Əliyev, Dünya Azərbaycanlılarının Vətənpərvərləri İctimai Birliyinin sədri Nəsimi Qrabağlı, Qarabağ Qazilər
Birliyinin sədri Etimad Əsədov, “Qazilər.az” saytının baş re37
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daktoru Rey Kərimoğlu, Şəki şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov, Şəki şəhər Polis İdarəsinin rəisi Əbülfət
Rzayev, Şəki şəhər Prokuroru Elmar Camalov, Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Şəki rayon şöbəsinin rəisi iştirak etmişlər. Silahlı Qüvvələrə Nəzarət İctimai
Birliyinin sədri Emin Həsənli çıxış edərək hərbiçilərin və keçmiş döyüşçülərin ölkə başçısı və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşdiklərini, Qarabağın işğaldan azad
olunacağı günün uzaqda olmadığını bildirmişdir. Bundan
sonra Emin Həsənli Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin rəhbəri, general Arzu Rəhimov adından
şəhidin atasına başsağlığı vermişdir. Azərbaycanın ilk hərbi
diktoru, vətənpərvərlik mahnılarının mahir ifaçısı Şəmistan
Əlizamanlı da çıxış edərək Vətənə olan sevgidən danışmışdır:
“Biz öz vətənimizi sevirik, biz torpaqlarımızı qaytarmalıyıq
və qaytaracağıq da. Çünki o torpaqlar bizim şərəfimiz, namusumuzdur. Aqşin tək bir ailənin övladı deyil, bütün xalqımızın övladıdır. Şəhidə Allahdan rəhmət diləyirik və şəhidin
ailəsinə başsağlığı verirəm”.
Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Həsən
Həsənov mərasimdə çıxış edərək dövlətin həmişə şəhid ailələrinin yanında olduğunu və bundan sonra da onların yanında
olacağını bildirərək demişdir: “ Aqşin Abdullayev öz vətənini, torpağını canından çox sevərək Vətən yolunda şəhid oldu.
Dövlət həmişə şəhid ailələrinin qayğıları ilə maraqlanır. Ali
Baş Komandanımız İlham Əliyev şəxsən şəhid ailələrinin
problemləri ilə özü maraqlanır. Bu gün Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəhbərliyinin və
gələn digər yoldaşların bu yas mərasimində iştirakı dövlətin
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şəhidlərin ruhuna göstərdiyi böyük etimadın təzahürüdür.
Bütün şəhidlərin əziz ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin!”.
Vətən bizim varlığımız, fəxrimiz, qürurumuzdur. Vətən
uğrunda, onun azadlıq və istiqlaliyyəti yolunda canını qurban verən, xalqın rifahı və xoşbəxtliyi naminə şəhid olan qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur, öz ölümləri ilə ölümsüzlüyə
qovuşurlar. Onlar xalqımızın qəlbində əbədi yaşayır, gələcək
nəslə örnək kimi həmişə xatırlanır və xatırlanacaq.
Biz də inanırıq ki, Aqşin Abdullayevin müqəddəs ruhu
Allah dərgahında mübarək adı ilə xalqımızın qəlbində əbədi
yaşayacaq.
Öz qanınla adını,
Yazdın torpağa, daşa.
Milli qürura dönüb,
Dedin, vətən, sən yaşa.
Milli qəhrəmanımsan,
Milli qürurum mənim.
Qorxmaz dəyanətinlə,
Vətən uğurum mənim.
Vətən təkcə yurd, yuva, el-oba deyil, vətən bizik, vətən
sənsən, vətən mənəm, vətən hər birimizik. Vətənin dünəni də,
bu günü də, sabahı da, gələcəyi də bizimdir. Və biz vətənin
hər anı, hər bir məqamı üçün cavabdehik. Məhz elə buna görə
də Azərbaycanın Aqşin Abdullayev kimi gənc zabitləri öz əsgərini, vətənini, yurdunu, xalqını, torpağını sevərək, vuruşaraq şəhid olmuş, öz əməlləri ilə qəhrəmanlıq zirvəsinə yüksəlmişlər.
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Bu gün torpaqlarımızın 20% - i ermənistanın işğalı altındadır. Yüz minlərlə insanımız qaçqın və məcburi köçkün həyatı
yaşayır. Hər bir Azərbaycan gənci torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda şəhidlik zirvəsinə, qəhrəmanlıq zirvəsinə hazır
olmalıdır. Xalqı yaşatmaq üçün Aqşin kimi canından keçən
igid oğullar heç zaman unudulmurlar. Nəsillər onları yaşadır,
sənətkarlar bu ölməz övladların mənəvi abidələrini ucaldırlar.
Dövlətimiz bu istiqamətdə çoxlu işlər görür. Rəşadətli döyüş
yolu keçmiş qəhrəmanlarımızın adı küçə və meydanlara verilir, abidələri və büstləri ucaldılır, adlarına məqalələr və xatirə
kitabları yazılır.
Deməli, torpağı Vətənə çevirən, onun adını al qanı ilə
günəşli üfüqlərə yazan onun övladlarıdır. Görkəmli şairimiz
Musa Yaqubun ürəklərin qeyrət, namus duyğularını bir-birinə
qoşan “Bir əsgərin Tanrı duası” adlı şeirində deyildiyi kimi:
Bu ki, Vətən yürüşüdü,
Bu ki, qeyrət yürüşüdü,
Bu ki, namus döyüşüdü,
Qurban gedən oğul varsa,
Ana yurdun bu, sabahla
görüşüdü.
...Vətən yoxsa, torpaq yoxsa,
yaşamağın yeri nədir?!
Ulu Tanrım!
Sən şərəfli ölümlərə
öyrət məni.
Sonra, sonra,
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Torpağımın sabahında
Öz qanımdan göyərt məni!
Aqşin Vətən yolunda tökülən qanından minlərlə ürəkdə
göyərib. Artıq Aqşinin əbədiyyətə qovuşduğu gündən 2 il keçir. “İgid ölər, adı qalar” - deyirlər. Vətənimiz, xalqımız qədirbiləndir. Nə qəhrəman unudulur, nə qəhrəmanlıq. Rayonda
onun həyat yoluna dair tədbirlər təşkil olunur. Təhsil aldığı
Kiş kənd 1 saylı tam orta məktəbdə onun ömür və döyüş yolunu əks etdirən böyük foto guşə yaradılıb. Şəkinin mərkəzi
küçələrindən birinə Aqşin Abdullayevin adı verilib.
Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsini yaşatmaq, ruhlarına dualar oxumaq hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AQŞİN ABDULLAYEVİN ÖMÜR YOLU XATİRƏLƏRDƏ

Z

Vətən uğrunda canlarından keçənlər ölməzdir

aman ötür, fəsillər dəyişir, illər əsrlərə, əsrlər minilliklərə çevrilir, tarixə dönür. Zamanın gedişində bir
çox tarixi hadisələr baş verir. Bəzi tarixi hadisələr
müəyyən dövrdən sonra yaddan çıxır, unudulur. Lakin elə 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. Çünki şəhidlər uca Yaradanın,
Vətənin, millətin yolunda şüurlu surətdə canlarını fəda edən
insanlardır. Bu cür insanlar yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmaqla, qəlblərində Allaha, vətənə, millətə sevgisi olduğu
üçün sonda Allahın rizasını qazanaraq şəhadət mərtəbəsinə
ucalırlar. Şəhidlik ölümlərin ən şərəflisidir. Şəhidi olmayan
xalq torpaq məhəbbətindən, yurd sevgisindən məhrumdur.
Şəhidi olmayan xalqın mənliyi, kimliyi bilinməz, azadlığı qanı
ilə, canı ilə qazanmayan xalq hər vaxt kölə kimi həyəcan içində yaşayır.
Ölkənin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü və əhalisinin
mühafizəsini, malını, şərəf və namusunu müdafiə zamanı
canını fəda edənlər şəhiddirlər. Tanrı dərgahında şəhidlik
mərtəbəsi peyğəmbərlikdən sonra ən yüksək zirvədir. Şəhidlərin Allah qatındakı məqamı ilə bağlı “Qurani-Kərim”də
buyurulur: “Allah yolunda öldürülənlərə (şəhid olanlara) ölü
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deməyin. Əksinə onlar (Allah dərgahında) diridirlər, lakin siz
bunu dərk etmirsiniz”. Peyğəmbərimiz şəhidlik haqqında buyurmuşdur ki, cənnətə girən şəxs yer üzünün bütün nemətləri
ona verildiyi təqdirdə belə, dünyaya qayıtmaq istəməz. Təkcə
şəhiddən başqa. Şəhid on dəfə dünyaya gəlib, on dəfə də şəhid olmaq istər. Şəhidlik ona görə uca zirvədir ki, vətən uğrunda canını qurban verən şəxs geridə bütün arzularını, həyatını, ailəsini və gələcək planlarını bu müqəddəs borcdan aşağı
sayaraq Allahın razılığını hər şeydən üstün saymışdır.
Şəhidlik eyni zamanda insanın edə biləcəyi ən yaxşı əməldir ki, bunun vasitəsi ilə günahları bağışlanıb axirət səadətinə
qovuşa bilər. Böyük Türk milləti “Ölsəm şəhid, qalsam qazi”,
“Torpaq uğrunda ölən varsa Vətəndir” şüarları ilə tarixdə
zəfərlər qazanmışdır. Tarix boyunca şəhidlik xalqımızın mənliyində yaşayan yüksək əxlaqi keyfiyyət olmuşdur. Xalqımız
Vətən və müqəddəs dəyərlər naminə həmişə döyüşmüş, bu
yolda ölməyi yaşamaqdan üstün tutmuşdur.
Ulu babalarımız döyüşə gedərkən şəhid olmaq üçün Allaha yalvarırdılar. Bu uca məqama nail olmadıqda isə qəhrəmanlıq şərəfi ilə təsəlli tapırdılar. “Şəhadət şərbətini içmək”
onların sarsılmaz inamı idi.
Hər bir insan dünyaya gələndə böyüyüb kim olacağını,
hansı peşənin sahibi olacağını bilmir. İlk olaraq insan ata –
anasını, bacı – qardaşını, doğmalarını, yaxınlarını tanıyır. Zaman keçdikcə o, böyüyüb Vətənini, el-obasını, yurdunu daha
çox sevməyə başlayır.
Vətənini, elini, obasını sevən, yurdumuzun qəhrəman
oğulllarından biri də bizim kəşfiyyatçımız Aqşin Abdullayevdir. Aqşin haqqında danışmaq həm kədərli, həm də qürürveri43
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cidir. Vətən sevgisi Aqşinə ana bətnində olarkən Allah tərəfindən verilmişdi. Aqşini hərbiyə gətirən Qarabağ və Qarabağa
yaxın ətraf rayonlarda mənfur ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər olmuşdu. Hərbiçi olmaq onun ən böyük arzusu olmuşdu. Qan düşmənlərimizin Qarabağda törətdikləri vəhşiliklərə
Aqşin laqeyd qala bilmirdi. O, düşməndən şəhidlərimizin
qisasını almaq, Azərbaycanın üçrəngli Ay-ulduzlu bayrağının Qarabağda dalğalanmasını çox istəyirdi. Əsl vətənpərvər,
vətənini, torpağını sevən qeyrətli bir Azərbaycan oğlu idi.
Bu anda vətənimiz Azərbaycana öz sevgisini şeirlə ifadə
etmiş xalq şairi Cabir Novruzun kiçik bir şeir parçasını qeyd
etmək yerinə düşər:
Azərbaycanı sevin, sevin Azərbaycanı,
Bu gün odlu sevgiyə onun ehtiyacı var.
Sevin odum, ocağım, evim Azərbaycanı,
İndiki dərdlərinə eşqimiz əlac olar...
Yaraları göynəyir, yaraları sızlayır.
Ey millətin qeyrətli oğulları, qızları,
Sevgimiz xilas edər bu gün Azərbaycanı.
Azərbaycanı sevin, sevin Azərbaycanı...
Adını uca tutun hər arzudan, diləkdən,
Doymayın, usanmayın ona ana deməkdən....
O bizim hamımızın həyəcanı, harayı,
Bir də axı kim yanar ona bizdən savayı?
O bizim ruhumuzda, o bizim qanımızda,
Yalnız biz keçməliyik uğrunda canımızdan.
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Can istəsə can verin, sevin Azərbaycanı,
Qan istəsə qan verin, sevin Azərbaycanı...
Aqşinlə “N” saylı hərbi hissədə rastlaşdım. Elə ilk baxışdan onun qorxmaz, igid, cəsur bir zabit olduğunu hiss etdim.
Gözlərindən od-alov yağırdı. Bu gözlər düşməni məhv etmək
üçün alovlanırdı. İlk tanışlığımız da buradan başladı. Onun
düşmən mövqeyinə cəsarətlə gedib-gəlməsi, ondakı qorxmazlıq, igidlik gözümdən yayınmadı. Ona bir kəşfiyyatçı kimi
tövsiyələr verirdim. Tez-tez sözümü kəsmək, nə isə demək, öz
hisslərini ifadə etmək istəyirdi. Ondakı bu təlaşı görüb soruşdum: Nə isə sözün var? Aqşin: Bəli. Mənim çoxdankı arzumdur ki, kəşfiyyatla bağlı sizinlə söhbət edim, sizdən tövsiyələr
alım, - dedi və sonra mənim kəşfiyyatda olan bir neçə fəaliyyətimlə bağlı müsbət fikirlər söyləməyə başladı.
Mən onu daha da səmimi olması və ürəyindəki hisslərini
açıqlaya bilməsi üçün sona qədər dinlədim. Dinlədikcə onun
kəşfiyyatçılıq peşəsinə canı ilə, qanı ilə, ruhu ilə bağlı olduğuna əmin oldum. Öz-özümə düşündüm ki, mənə belə zabit lazımdır. Aqşinin özünə inamı, qətiyyəti və hərbiyə olan həvəsi
məndə ona qarşı böyük bir rəğbət qazandırdı. Ona düzgün ixtisas seçimində öz tövsiyələrimi verdim, əlini sıxdım və uğurlar arzulayaraq ondan ayrıldım.
Sonra ona verilən tapşırıqların uğurla həyata keçirilməsi,
şəxsi heyət arasında qazandığı nüfuz diqqətimdən yayınmadı. Tapşırığa getməzdən öncə əsgərlərinin hazırlığı ilə ciddi
məşğul olardı, şəxsi heyətin döyüş ruhunu yüksəldərdi.
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Aqşin əsl kəşfiyyatçı idi. Kəşfiyyatçı olmaq çətin və şərəfli
sahədir. Aqşin kəşfiyyatçılığın ali məqsədlərini yerinə yetirdi.
Uşaqlıqdan kəşfiyyatçılığı o, sevərək mənimsəmişdi. Kəşfiyyatçıya xas olan xüsusiyyətlərin hamısı onda cəmlənmişdi.
Dəfələrlə mənim tərəfimdən tapşırıq alarkən onun gözlərindəki qisas hissini görürdüm. Qartal baxışlı kəşfiyyatçı ona tapşırılan bütün işləri ləyaqətlə yerinə yetirməklə Vətənə namusla
xidmət edirdi. Aprel döyüşlərindən sonra ən çətin tapşırıqları
öz üzərinə götürürdü. Son dəfə “Xocalı soyqırımı”ndan bir
gün qabaq mövqeləri gücləndirməyə tapşırıq alarkən gözlərində sevinc gördüm. Düşməndən qisas almaq sevincini...
Cəbhədə ümumi bir gərginlik var idi. Bütün ön cəbhə və
ehtiyatlar gücləndirilmiş iş rejimində xidmət edirdilər.
25 fevral 2017-ci il idi. Aqşinin xidmət etdiyi hərbi hissəyə
getmişdim. Hərbi hissə komandiri gücləndirməyə gedən şəxsi
heyəti sıraya düzüb təlimatlar verirdi. Sıranın başında Aqşin,
yanında isə baş leytenant Şahlar Nəzərov, baş leytenant Tural Haşımlı, müddətdən artıq hərbi qulluqçu baş çavuş Zülfi
Qədimov, əsgər Zakir Cəfərov və kəşfiyyat bölüyünün digər
şəxsi heyəti durmuşdu. Aqşinə yaxınlaşdıqda o, özünü təqdim etdi. Ona bir sual verdim: Hazırsınızmı? Uca bir səslə:
Elədir ki, var, - dedi. Üzümü şəxsi heyətə tutub bir daha: Hazırsınızmı? – deyə soruşdum. Bütün şəxsi heyət qulaqbatırıcı
bir səslə: Elədir ki var, - dedi. Onda əmin oldum ki, Aqşinin
tabeliyində olan bütün şəxsi heyət, o cümlədən Şahlar da, Tural da, Zülfi də, Zakir də Aqşin kimi cəsur və qorxmazdırlar.
Onların hamısı ilə tək-tək söhbət etdim, təlimatlar verdim.
25 fevral 2017-ci il tarixdə Aqşin kəşfiyyat qrupu ilə döyüş
tapşırığını yerinə yetirərkən əbədi şəhidlik zirvəsinə ucaldı.
46

Kamil Adışirinov

Həyatı nəsillərə örnək olan qəhrəman

O, bir komandir kimi yaralı əsgərinin düşmən əlinə keçməməsi üçün ürəyinin səsini dinləyir, həmin yerdən geriyə qayıtmağa ümid olmadığını bilsə də, öz yaralı əsgərini mövqedən
çıxarmaq üçün döyüşə atıldı, yaralı əsgərə yaxınlaşdı. Başının
üstündən yağan ölüm yağışı onu qorxutmur. Axı o, öz yaralı
silahdaşını düşmən əlinə verə bilməzdi. Çünki o, əsl komandir idi. Yaralı əsgərinə yaxınlaşan komandir onu mövqedən
çıxarmağa çalışır, lakin düşmən gülləsi ondan da yan keçmir...
Hər ikisinin bədəni al-qan içində idi. Doğma qardaş kimi
komandir və əsgərinin qanı bir-birinə qarışsa da, onlar yenə
də təslim olmurdu. Yaralı-yaralı öz mövqelərinə qayıtmağa
can atırdılar. Mənfur düşmənin atdığı güllələrdən yaralı olduğu və xeyli qan itirdiyi üçün Aqşin artıq taqətdən düşdü və
öz silahdaşları ilə birlikdə əsl kəşfiyyatçının necə olmağını öz
əsgərlərinə və düşmənlərinə sübut etdi.
Vətənim uğrunda can vermişəm mən,
Qana-qan demişəm, qan vermişəm mən.
Başını sən dik tut, Vətən, ay Vətən.
Cənnət qapısını açıb gedirəm.
Təpələr adladım, odlardan keçdim,
Demə ki, dünyadan mən nakam köçdüm,
Ay ana, bu yolu könüllü seçdim,
Şəhadət şərbətin içib gedirəm.
Dağlardan çən-düman yox olacaqdır,
Düşmən öz qanında boğulacaqdır,
Balan da yenidən doğulacaqdır,
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Ağlama qəlblərə köçüb gedirəm.
Şəhadət şərbətin içib gedirəm.
Aqşinin şəhidlik zirvəsi müqəddəslik nöqtəsidir. Onun
üçün ölüm şərəfli qəbul olunub. Özü bilə-bilə əsgərini xilas
etmək üçün ölümün ağuşuna atıldı. O, hərbin bütün qanunlarını bilən zabit idi. Biz hərbiçilər hər zaman şəhidliyin qucağına atılmağa hazırıq. Bu bizim ali məqsədimizdir. Vətənimizin
şəhidləri daim Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin diqqət
mərkəzindədir. Biz əminik ki, torpaqlarımızın düşməndən
azad olunması Aqşin kimi qəhrəman oğulların əməlləri hesabına, canını qurban verməsi hesabına olacaq.
İnsan nə qədər kasıb yaşasa, o, o qədər möhkəm olur,
cəsur olur, qorxmaz olur. Aqşinin balaları atasız nə qədər
çətin böyüsələr də, onlar məğrurluğuna görə digərlərindən
fərqlənəcəklər. Atalarının qəhrəmanlıq yolu onların fəxr
mənbəyi olacaq.
Şəhid dünyası bakir dünyadır. Biz zabitlər və əsgərlər bu
bakir dünyanın vətəndaşları olmağa hər zaman hazır olmalıyıq.
Həyat inkişafdadır. Zaman gələcək Aqşinin övladları böyüyəcək, toyları olacaq. O zaman o, xatırlananda gözlərimiz
yaşaracaq. Onun övladları onun adına layiq böyüməlidir.
Qəbrinin üzərində dayanıb fəxrlə deməlidirlər: Ata, bax, biz
sənin adına layiq böyüdük. Vətənə layiq övlad olduq.
Əziz şəhid valideynləri! İsmayıl ata, Dursun ana! Siz xöşbəxtsiniz ki, oğlunuz şəhidlik kimi müqəddəs ad qazanıb.
Belə demək mümkündürsə, böyük Yaradan birini alıb, üçünü
Sizə bəxş edib. Aqşin təkcə Sizin deyil, bütövlükdə Vətənin
vüqarıdır.
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Xalq öz şəhidlərini həmişə uca tutur. Ona görə ki, şəhidlər xalqın kimliyini, mənliyini qoruyan insanlardır. Vətən
uğrunda canından keçənlər ölməzlərdir. İllər, əsrlər, qərinələr
bir-birini əvəz edəcək, onların göstərdikləri igidliklər nəsildən-nəslə ötürüləcəkdir. Necə ki, xalqımız var, xalq öz igid övladlarını yaşadacaqdır. Necə ki, xalqımız var, xalq öz qəlbində
şəhidlərinə heykəl ucaldacaqdır. Bu gün Azərbaycanda yaşayan, öz vətəninə, xalqına bağlı olan hər kəs unutmamalıdır ki,
işğal edilmiş Qarabağ torpaqlarımız – Xocalı, Şuşa, Laçın, Xocavənd, Kəlbəcər, Ağdərə, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı,
Zəngilan rayonları düşmən tapdağı altındadır. Müstəqil Azərbaycanımızın torpaqlarına göz dikən düşmənlər bilməlidirlər
ki, xalqımızın Aqşin kimi igid övladları, qüdrətli milli ordumuz xalqla birlikdə ayağa qalxıb öz torpaqlarını azad edəcək,
müqəddəs şəhidlərin ruhları qarşısında öz vicdan borclarını
verməklə millətin yaşamaq hüququ olduğunu sübut edən
zəfər marşını çalacaqdır. O günə çox qalmayıb...
“N” saylı hərbi hissənin komandiri
general-mayor Mayis Bərxudarov
Vətənin vətən daşı olan zabiti
Mən Aqşin Abdullayevi hərbi həyatımın ilk günlərindən
tanımışam. O zaman mən baş leytenant idim, Aqşin isə hərbi
məktəbi yenicə bitirmişdi. Bu cəsur zabitlə dostluq əlaqələrimiz yenicə yaranmışdı. Biz uzun müddət bir hərbi hissədə
xidmət göstərmişdik. Onunla qardaş kimi idik.
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Dünya tarixinə bələdliyim az deyil. Aqşin əsl hərbi şəxsiyyət idi. O, əsl qəhrəman idi. Aqşinin həyatının tarixə çevrilməsi ordumuzun qəhrəmanlıq səhifələrinin gələcək nəsillərə
yadigar qalması deməkdir. Onun ibrətamiz ömür yolu tam
əminliklə deyə bilərik ki, gənc nəsil üçün əsl vətənpərvərlik
tərbiyəsi məktəbidir. Kimliyindən asılı olmayaraq yoldaşlarını darda qoymayıb öz canını qurban verən igid oğulun həyatını vəsf etmək, qəhrəmanlığını gələcək nəsillərə çatdırmaq
olduqca vacib bir işdir.
Aqşin haqqında danışmaq mənim üçün çox ağırdır. Onun
ölümü məni o qədər sarsıtmışdı ki, uzun müddət yoxluğu ilə
barışa bilməmiş, sanki hissiyyatımı itirmişdim. O, ölümdən
qorxmayan zabit kimi ölümün gözünə dik baxdı. Mayor Aqşin Abdullayev bizim hərbi hissədə xidmət etdiyi müddət ərzində əsl vətəndaş, mənəvi cəhətdən zəngin insan, vətənpərvər zabit olduğunu sübut etdi. O sübut etdi ki, vətəni necə
sevərlər, doğma torpağı necə qoruyarlar!
Döyüş tapşırığına getməmişdən öncə hərbi hissənin sıra
meydanında onunla qarşılaşdıq. Mən işimizin paralel olduğunu ona bildirdikdə dedi ki, mənim hələ görüləsi işlərim çoxdur. Demə, Aqşin Vətən yolunda qurban gedəcəyini duyubmuş.
Ölümündən iki gün qabaq idi. Mənə ailəsindən, övladlarından danışırdı. O, mənə bildirdi ki, bazara getmişdim. Oğlum
Amin pulu məndən götürüb, mənim alacağım kartofu uşaq olmasına baxmayaraq ucuz qiymətə aldı. Mən hiss etdim ki, mənim Aminim artıq böyüyüb, özü sərbəst ailə dolandıra bilər.
O, hərbiçi kimi ciddi və tələbkar zabit idi. Bununla yanaşı
əsgərlərinə qarşı sinəsində sevgili bir ürək gəzdirirdi. Ən bö50
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yük arzularından biri övladlarının ali təhsil alması idi. O, ailəsinə qarşı çox qayğıkeş ər, ata idi. Övladlarının şəklini həmişə
cibində gəzdirər, sevinclə bizə göstərərdi. Onun arzularının
çiçəklənməsi vacibdir.
Aqşin təbiət vurğunu bir insan idi. O balıq tutmağı, ov ovlamağı sevərdi. Tüfəngi çiyninə keçirib bizə həvəslə ov səhnələrindən danışardı.
O, əsl dil gözəlliyini özündə əks etdirən şəkili idi. Bizə
daim duzlu-məzəli Şəki lətifələri danışar, lətifənəvis olduğunu sübut edərdi. Yaşadığımız məhəllədə hamı onu çox
sevərdi. Səmimi münasibəti ilə hamıyla tez ünsiyyət qurmağı
bacarırdı. Çox ədəbli şəxsiyyət idi. Böyüyə həmişə hörmətlə
yanaşardı. Bu da onun saf ailə tərbiyəsi ilə bağlı idi. O, böyük
arzularla yaşasa da, mənfur erməni gülləsi onun böyük sevgi
ilə döyünən ürəyini dayandırdı. Tanrı həyatdan tez aparacağı
insanı ideal yaradır. İnsana xas olan bütün gözəl xüsusiyyətlər
Aqşində cəmləşmişdi.
Arzum budur ki, onun böyük sandığı Amin atasının yolunun layiqli davamçısı olsun. Aqşin ölümsüz həyat qazanıb.
Onun ruhu daim şaddır. Allah onun qəbrini nurla doldursun.
Məmmədov Vadim Səfərbəy oğlu
N” saylı hərbi hissənin polkovnik-leytenantı
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Xatirələrdə daşlaşan igid zabit
Aqşin mənim həm səngər yoldaşım, həm də yerlim idi.
Gözəl nitqə, mükəmməl ünsiyyət mədəniyyətinə malik olan
bu zabit tez bir zamanda generaldan əsgərədək hamının sevimlisinə çevrilib, etimadını qazanmışdı.Sevimli komandirimiz, gənc və istedadlı hərbiçi, ordumuzun generalı Mayis
Bərxudarov Aqşinin gələcəyinə böyük ümidlə baxırdı.
Mənim Aqşinlə ünsiyyətim çox olub. Axırıncı dəfə yol
yoldaşı kimi kəşfiyyatçıların torplantısına gedirdik. Yolda ona
zəng gəldi ki, qonağı olacaq. Ancaq Aqşin ciddi insan idi, hərbi işə həmişə önəm verirdi. Buna görə də o, hərbi işin tələbini
əsas tutaraq toplantıda iştirak etməyə üstünlük verdi.
Mənim ad günüm idi. Briqada mənə hədiyyə almışdı.
Hədiyyəni bizə Aqşin gətirmişdi. O, hədiyyəni mənim oğluma vermişdi. Aqşin erməni təxribatının qarşısı alınarkən qəhrəmancasına həlak olandan sonra oğlum həmin hədiyyəni
Aqşindən qalan əziz bir xatirə kimi həmişə təmiz saxlayır. Aqşin təkcə hərbi hissə heyətinin deyil, uşaqların da sevimlisi idi.
O, gəncliyi çox sevirdi. Gənc, təcrübəsiz əsgərlərə ciddiyyəti
əsas tutmaqla həmişə səmimiyyətlə yanaşar, kəşfiyyatın sirlərini onlara həvəslə öyrədərdi. Elə bu sevginin bariz nümunəsi
onun öz gənc canını əsgərləri, dostu yolunda qurban verməsi
oldu. Dünya hərb tarixində Aqşinin göstərdiyi qəhrəmanlıq
az təsadüf edilən, bəlkə də heç təsadüf edilməyən bir hadisədir ki, zabit öz əsgərinin həyatı naminə özünü qurban versin. Belə bir hadisənin əks mövqedən baş verməsini - əsgərin
komandirini öz həyatı bahasına xilas etməsini Böyük Vətən
müharibəsi cəbhələrində azərbaycanlı balası Qafur Məmmə52
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dovun şəxsində görmüşük. Bu qəhrəmanlıq amalını, öz arzularını öldürüb, başqasına həyat bəxş etməyi yalnız yüksək
multikultural dəyərləri qəlbində daşıyan azərbaycanlı balası
edə bilərdi. O zaman biz Rusiyanın, “böyük qardaşımız”ın
asılılığında, himayəsində idik. Bizim vahid vətənimiz “SSRİ”
var idi. Bu qeyri-adi qəhrəmanlığına görə sover komandanlığı
Qafur Məmmədovu layiq olduğu ən ali ada-Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq gördü. Aqşin Abdullayevin qəhrəmanlığı
Qafurun qəhrəmanlığından daha əzəmətlidir. Ordumuzun
gücü “zabit-əsgər”, “əsgər-zabit” münasibətlərindən çox asılıdır. Zabitin öz əsgərini sevməsi, ordunun gücünün mənəvi
baxımdan təmin edilməsi, Ali Baş Komandanımızın – ölkəmizin prezidenti İlham Əliyevin qarşımıza qoyduğu əsas tələbdir. Məhz Aqşinin bizə - əsgər və zabitlərə yadigar qoyub getdiyi: “Zabit öz əsgərini sevməlidir, lazım gəlsə onun yolunda
qurban getməlidir” mənəvi devizinə indi olduğu kimi daim
əməl etməliyik. . O, sözün həqiqi mənasında bənzərsiz qəhrəman idi! Ondakı bir xarakterik cəhəti də yada salım... çox
humanist insan idi. Əsgərlərə son dərəcə qayğı ilə yanaşırdı.
Kasıb ailənin uşaqlarına həmişə əl tutardı. Maaşını alan kimi
bir hissəsini onların arasında bölüşərdi. Hərbi hissəmizin əsgər və zabit heyəti daim Aqşinin həsrəti ilə yaşayır. Onun ölümü bütün hərbi hissəmizi sarsıdıb, ancaq gənc əsgərlərimiz
və bizlər üçün gənc, nakam şair Ülvi Bünyadzadənin:“Həyat
üçün doğulmuşuq, Vətən üçün ölməliyik” misralarının ruhunu qəlbimizdə daşlaşdırıb.
Bədəlov Firuz Əhməd oğlu
“N” saylı hərbi hissənin polkovnik – leytenantı
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Vətəni qibləgah bilən şəhid
İşıqlı duyğularla, niyyətlərlə yaşayan böyük əməl sahibləri seçdikləri yolda sona qədər əzmlə, yorulmadan, usanmadan
maneələri heçliyə çevirərək irəliləyirlər. O yolun sonunun işıqlı sabahlara qovuşacağına əmin olduqlarından simalarındakı
nurlu təbəssüm də, gözlərinin dərinliyindəki məna da “Öncə
Vətəndir” deyir. Qəhrəmanların niyyəti, məqsədi, dönməz iradələri xalqının, millətinin mənafeyinə xidmət edir. Vətən sevgisinin bənzərsiz tərcümanları olanları ruhumuzla hiss edirik.
Müqəddəs zirvəyə ucalanların ürəklərinin dərinliyində Vətən
dərdlərinin hüznlü həsrəti olmasaydı onlar böyük sevgi yolunun yolçularına çevrilə bilərdilərmi?!. Aqşin üçün Vətən hər
şeydən üstün, hər şeydən qiymətli idi. Hər dəfə sevgidən söz
düşəndə deyərdi ki, mənim vurğunu olduğum Vətəndir! Hərənin öz yolu var deyirdi. “Mən yolumu seçmişəm. Düşməndən
ürəyimcə qisas almasam elə bilərəm ki, Allahım da, valideynlərim də məni bağışlamaz”.
Şəhidlik yenilməzlik əlamətidir. Aqşinin sözünün əvvəli
də, axırı da Vətən idi. Vətəni qorumağı, şəhid olmağı bir övlad
kimi şərəf borcu sayırdı. Hər dəfə onu xatırlayanda insanın
varlığında qeyri-adi hisslər, ürəyində kövrək duyğular oyanır. Otuz beş yaşlı qəhrəmanın ruhu qarşısında istər-istəməz
baş əyirsən. Vətən uğrunda canından keçənlər ölmürlər. Şəhidlər əbədiyaşardır.
Aqşin siyasətdən uzaq bir zabit idi. Ancaq ölkəmizin apardığı sülhsevər siyasəti gənc əsgərlər arasında sevə-sevə təbliğ
edirdi. Bu təbliğ düşmənə nifrət üzərində qurulardı. Həmişə
uşaqlara təlqin edərdi ki, vətəni qorumaq, bu yolda şəhid ol54
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maq bir övlad kimi bizim şərəfli borcumuzdur. Bunun üçün
kiməsə minnət qoymaq günahdır. Qəhrəmanlığıyla ölümsüzlüyə qovuşan Aqşin indi bizim üçün iftixar mənbəyi, qürur
yeridir! Aqşinin səpdiyi qəhrəmanlıq toxumu artıq minlərlə
ürəklərdə cücərməkdədir. Bu şücaətin sıradan başqa bir əsgər
tərəfindən yeni formada təkrar ediləcəyi heç kəsdə şübhə doğurmasın.
Aqşin millətsevər, vətənsevər oğul idi. O, əsl kəşfiyyatçı
idi. Doğma Azərbaycan dili ilə yanaşı rus, hətta düşmən dili
olan erməni dilini də bilirdi. Bu xüsusiyyətlər ona düşmən
arxasından ordumuz üçün əhəmiyyətli olan qiymətli məlumatları gətirməkdə əsas vasitə olmuşdur. Mən Aqşinlə ailə
dostu olmuşam. Beyləqanda bir yerdə qalırdıq. Dilimizin zənginliklərinə, xalqımızın söz dünyasına o qədər vaqif zabit idi
ki, söhbətlərindən doymaz, uzaq yolu şirin söhbətləri ilə qayçı
kimi kəsər, iş yerimizə necə gəlib çatdığımızı bilməzdik. Maraqlı söhbətlərinə qulaq asmaqdan doymazdıq.
Hərbi elmi öz sahəsi üzrə mükəmməl bilirdi. Öz cəsarəti, qorxmazlığı ilə düşməni lərzəyə salmışdı Aqşin. Onun adı
gələndə düşmənin canına od düşürdü. Düzgünlüyü fəaliyyət
devizinə çevirən gənc mayor işlərində buna daim əməl etmişdir. Nəinki komandiri olduğu kəşfiyyat bölümünün, həmçinin bütün hərbi hissənin hörmət və rəğbətini qazanmış Aqşin,
əsgərlərinə böyük qardaş qayğısı göstərər, onları əsl vətən
fədaisi kimi xidmət etməyə çağırmışdır. 35 illik qısa, lakin
şərəfli ömrünün 17 ilini vətəninə xidmətə həsr etmişdi qəhrəmanımız. Səmimi və mehriban davranışına görə hərbi hissədə
hamının sevimlisi idi.
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Aqşin şəhid olan gecənin sabahı bütün hərbi hissə yığışıb qəhrəmancasına həlak olmuş 5 igidimizin xatirəsinə sonsuz ehtiramımızı bildirdik, müqəddəs ruhları qarşısında baş
əyərək and içdik. Söz verdik ki, onların qanını yerdə qoymayacaq, torpaqlarımızı erməni işğalından azad edəcəyik. Şəhid
əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı şəxsi heyətimizin onsuz
da güclü olan döyüş ruhunu daha da yüksəyə qaldırmışdır.
Qələbəyə yenilməz inam, düşmənə sonsuz nifrət indi hamımızın varlığına hakim kəsilib!
Şəhid hərbiçilərin hər birinə böyük Yaradandan rəhmət
diləyir, ruhları qarşısında baş əyirəm.
Adıgözəlov Davud Telaf oğlu
“N” saylı hərbi hissənin polkovnik-leytenantı
İgid kəşfiyyatçı
Bu fikri tam əminliklə səsləndirirəm ki, Aqşin Abdullayev Azərbaycan əsgərinin cəsurluq, igidlik, mərdlik, Vətənə
sədaqətlilik, dostluq, qəhrəmanlıq rəmzidir. Aqşin Abdullayev sıralarımızda qısa zaman kəsiyində xidmət etsə də, sözün həqiqi mənasında zabitlərin də, əsgərlərin də sevimlisinə
çevrilmiş, ətrafındakıların böyük məhəbbətini qazanmışdı.
Bu gün onun adı əsgər və zabitlərimizin şücaət rəmzi kimi
dillərində gəzir. Mayor Aqşin Abdullayev təmkini, sanballı
davranışı, danışmaqdan çox dinləməyi sevməsi, elədiyi yaxşılığı dilə gətirməməsi, vətən sevgisini şüara çevirməklə yox,
vətənə qurban olmağa hər an hazır olması ilə zabit və əsgər
yoldaşlarının yaddaşlarına həkk olub. Biz onun haqqında keç56
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miş zamanda danışma bilmirik. O, bizim hərbi hissədə xidmət
etdiyi müddət ərzində əsl vətəndaş, mənəvi cəhətdən zəngin
insan, vətənpərvər zabit olduğunu sübut etdi. O sübut etdi ki,
vətəni necə sevərlər, əsgərə məhəbbəti necə yetirərlər, doğma
torpağı necə qoruyarlar.
Aqşin əsl kəşfiyyatçı idi. Onun kəşfiyyatçılıq taktikası
düşməni həmişə narahat edirdi. Onun ermənilərə nifrəti böyük idi. Hərbi elmlərlə yanaşı tariximizi də mükəmməl bilirdi.
Gənc əsgərlərə kəşfiyyatçılığın çətinliyi, məsuliyyəti ilə yanaşı, Vətən tarixinin ayrı-ayrı səhifələrini də sevə-sevə çatdırardı. Onun cümləsinin, fikirlərinin obyekti Vətən, Vətən sevgisi
idi. O, ürək yanğısı ilə mənfur düşmən tərəfindən torpaqlarımızın işğal tarixini gənc əsgərlərə ağrı ilə çatdırırdı.
Əsgərlərinə həmişə bildirirdi ki, nə qədər ki bronjileti
əyninə geydin o zaman Vətən yolunda, onun toxunulmazlığı yolunda düşmənlə qanlı döyüşə girib şəhid olmağa hazır
olmalısan. Bu bizim övladlıq borcumuzdur. Əsgəri yolunda
ölümü ilə ölümsüzlüyə qovuşan Aqşin indi bizim üçün iftixar
mənbəyi, qürur yeridir! Aqşinin səpdiyi bu əməl toxumu artıq minlərlə ürəkdə cücərməkdədir. Bu şücaətin sıradan başqa
bir əsgər, yaxud zabit tərəfindən yeni formada təkrar ediləcəyi
heç kəsdə şübhə doğurmasın.
Aqşin mənim ailə dostum idi. Biz tez-tez onun, o, da bizim
ailəvi qonağımız olurdu. Aqşinin itgisi bizim ailəyə də dərd,
kədər gətirib. Gözlərimiz giryan şəkildə hər an onu axtarır.
Hər daim onun səsini eşitmək, şəkili müdrikliyi ilə söhbətlərinə qulaq asmaq istəyirik. O, mənim təkcə silahdaşım, səngər
yoldaşım deyil, qardaşım idi.
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Aqşin Qarabağ müharibəsi ilə demək olar ki, həmyaşıd
idi. Erməni iddialarının kökü dərinə getsə də, indiki münaqişənin tarixi 1988-ci ildən hesablanır. Aqşin də buna yaxın
bir dövrdə,1982-ci ilin payız günlərində dünyaya göz açmışdı.
Dili söz tutandan, ağlı kəsəndən evdə anasından, məktəbdə
müəllimlərindən erməni vəhşilikləri barədə çox eşitmişdi.
Xocalı faciəsi baş verəndə Aqşinin 10 yaşı vardı. O, məktəbdə oxuyarkən Xocalı faciəsi haqqında inşa yazanda, televiziya
verilişlərində erməni vəhşiliyindən bəhs edən süjetlərə baxanda - həmin süjetlərdə uşaqlara, qadınlara, ağsaqqal kişilərə ermənilərin verdiyi işgəncələri seyr edəndə, erməni cəlladlarının günahsız adamları yalnız azərbaycanlı olduğuna görə öldürdüklərini görəndə balaca Aqşinin ürəyinə qəhrəmanlığın
ilk sətirləri yazılır, qəlbinə səpilən nifrət toxumu onun körpə
cüssəsi ilə bərabər böyüyür. Elə bu nifrətin təsirindən idi ki,
Aqşin Abdullayev düşməndən intiqam almaq üçün hərbiçi
olmaq istəmişdi. O, həmişə bizə uşaqlığından, gəncliyindən
danışar, doğulduğu qədim Kiş kəndi ilə iftixar hissi keçirərdi. O, danışardı ki, təxminən 12 yaşı olanda tez-tez evlərinin
yaxınlığında yerləşən kənd qəbiristanlığına gedər, şəhidlərin
qəbirlərini balaca uşaq qəlbiylə fəxfrlə seyr edərdi. O, hətta
bizə bir dəfə kənd qəbiristanlığına uyuyan şəhidlərin sırasında birinci dayanacağı arzusunda olduğunu da bildirmişdi. Taleyin qismətinə bir bax, qəhrəman öz arzusuna çatdı. Vətən öz
doğma xilaskarını qoynuna aldı. Aqşin qəbiristanlıqda uyuyan qəhrəman şəhidlərin əbədi komandanı oldu. Bəli, heç kəs
anadan qəhrəman doğulmur! Onu dünyaya göz açdığı mühit,
saf tərbiyə həyata hazırlayır, qəlbinə qəhrəmanlıq toxumunu səpir. Bu baxımdan Aqşinin qəhrəman kimi yetişməsində
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anası Dursun ana, atası İsmayıl əmi mühüm rol oynamışlar.
Aqşin əsgərə məhəbbətin, dosta sədaqətin rəmzi kimi göstərdiyi qəhrəmanlığına, Azərbaycan gəncliyinə, Azərbaycan əsgər və zabitinə örnək olan mübarək adını ulu bir xalqın qəhrəmanlıq tarixinə qanı ilə yazmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyev tərəfindən Aqşin İsmayıl oğlu Abdullayevə “Şücaətə
görə” medalının verilməsi Azərbaycan zabitinin bu təsisatla
mükafatlandırılmasının ilk nümunəsidir. Bu təltif zabit şərəfinin dövlət tərəfindən uca tutulmasının bariz nümunəsidir.
Milyonların qəlbində özünə məhəbbət yuvalandırmağı
Aqşinə heç kəs diqtə etməmişdi. Onun polad sinəsində döyünən ürəyinin hökmü olmuşdu bu fərmanı verən. Vətəninə
olan sevgisi, dostuna olan sədaqəti, əsgərinə olan məhəbbəti
onu bu fərmana imza atmağa vadar etmişdi.
Aqşin, sən ölməmisən. Sən bizim hamımızın qəlbindəsən.
Sənin həyat ağacın qurumayıb. Sən bu ağacda üç dadlı meyvə
qoyub getmişən. Qğlun Amin sənin adına layiq böyüyəcək,
hərbiçi kimi yetişərək sənin yolunun davamçısı olacaq, biz sevimli Aqşinimizi onun şəxsində bağrımıza basacağıq. Şüşada
qələbə bayrağı dalğalananda sənin müqəddəs ruhun şad olacaq. Məzarında rahat yat, əziz qardaşım. O gün uzaqda deyil.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirləri nurla dolsun! Amin!
Kərimov Rəhruz Əli oğlu
“N” saylı hərbi hissənin mayoru
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Vətənpərvər zabit
Mən vətənpərvərliyi əyani şəkildə Aqşin Adullayevdən öyrənmişəm desəm, yanılmaram. Vətənpərvərlik anlayışı geniş anlayışdır. Bu anlayış təkcə bu gün başa düşdüyümüz kimi təkcə “Vətənimi sevirəm” deməklə məhdudlaşmır.
Vətən anlayışı çoxlu atributlara malikdir. Vətənpərvər olmaq
üçün birinci növbədə insana məhəbbəti qəlbində daşımağı bacarmalısan. Əsl insan olmaq isə çox çətindir. Aqşinin bu gün
əsgər və zabit ürəklərində həsrətini, intizarını yaradan yeganə
səbəb isə onun əsgərdən zabitədək bütün silah yoldaşlarına
və komandirlərinə olan məhəbbəti olub. Mən o zaman kəşfiyyatda bölük komandiri idim. Kollektivdə onun böyük nüfuzu var idi. Əsgərləri tərəfindən həm insansevərliyinə, həm
də nəzəri hərbi biliyinə görə sevilən zabit idi. Döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində yoldaşları onu daim yanlarında
görərdilər. Düşmən təxribatlarının aradan qaldırılmasında
dəfələrlə fərqlənərək komandanlığın təşəkkürünü qazanmışdı. Əsl kəşfiyyatçıya xas olan təmkinlilik, dözümlülük, səbrlilik, soyuqqanlılıq kimi xüsusiyyətlər Aqşində cəmləşmişdi.
O, bizə təcrübəli və yüksək nəzəri biliyi olan zabit kimi dünya
hərb tarixi ilə bağlı həmişə maraqlı söhbətlər edər, məlumatlar verərdi. Toplantılarda, sənədləşdirmə işlərində strateji və
taktiki məsələlərdə olduqca qabiliyyətli və mahir zabit idi.
Aqşinin ölümü bizim hamımızı sarsıdıb. Fevral ayının 25-də
bizim “N” saylı ailəmiz özünün ən kədərli gününü yaşayıb.
O müdhiş gün biz ailəmizin 5 üzvünü itirmişik. Sülh bizim
dövlətimizin həmişə amalı olub. Biz ölüm istəmirik, müharibə
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istəmirik. Bu deviz bizim dövlətimizin, ordumuzun Ali Baş
Komandanı möhtərəm İlham Əliyevin devizidir. Ancaq hansı dəqiqədə torpaqların azad olunması üçün Ali Baş Komandanın əmri veriləcək biz o andan qanlı döyüşlərə atılıb Aqşin
kimi şəhidlərimizin qanını düşməndən alaraq torpaqlarımızı
azad edəcəyik. Vaxtilə xalq şairi S.Vurğunun nurlu insanların
əbədiyaşar ruhunu tərənnüm etmək məqsədilə yazdığı misralar 25 fevral 2017-ci il tarixdə erməni təxribatını aradan qaldırarkən qəhrəmancasına həlak olmuş zabit və əsgərlərimizin
əziz xatirəsinin əbədiyaşarlığını ifadə edir:
Ölüm sevinməsin, qoy, ömrünü vermir bada,
El qədrini canından daha əziz bilənlər.
Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada,
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər.
Əyninə əsgər və yaxud zabit mundiri geyən hər bir şəxs
Vətənin qurbanıdır. Bu fikirləri səsləndirərkən yadıma tarixin
qəhrəmanlıq salnamələrindən olmuş Çanaqqala döyüşündən
bir epizod düşür: Döyüşə getməmişdən qabaq türk zabiti əsgərləri sıraya düzərkən bir əsgərin başına xına qoyulduğunu
görür. Bu mənzərə zabiti təəccübləndirir. O, əsgəri yanına çağıtdırıb bunun səbəbini soruşur. Əsgər cavab verir ki, onun
başına xınanı o, cəbhəyə yola düşərkən anası yaxıb. Türk zabiti əsgərə tapşırır ki, məktub yazaraq bunun səbəbini anasından soruşsun. Ana oğluna cavabında bildirir ki, o, Vətəni
qorumaq üçün, ağır vəziyyətdə Vətənə qurban getmək üçün
onu dünyaya gətirib. Ona görə də Vətənin müqəddəs qurbanı
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kimi onun başına xına yaxıb. Bu mənzərə bütün əsgər və zabitlərdə yüksək vətənpərvərlik duyğusu yaradır.
Aqşin kimi vətənpərvər oğulların müqəddəs ruhu qarşısında baş əyir, onlara Tanrıdan rəhmət diləyirəm.
Rəşad Elşən oğlu Vəliyev
“N” saylı hərbi hissənin kapitanı
Orduda qazandığım hərbi təcrübəmə görə
nakam komandirimə borcluyam
Aqşin Abdullayev mənim rəisim olub. Onun komandirdən daha çox qardaşlıq nəvazişini daim öz üzərimdə hiss etmişəm. İşdə rəis, münasibətdə qardaş idik. Komandirim romantik ruhlu bir insan idi. Mən daim hiss edirdim ki, komandirim ailəcanlı bir insandır. Oğlu Aminlə bağlı arzuları böyük idi.
Onu həyatda hərbi intizamlı, dözümlü, vətəninə layiq yetgin
bir vətəndaş kimi görmək istəyirdi. Komandirim bədbin şəxs
deyildi. Deyib-gülməyi, zarafat etməyi xoşlardı. Ancaq işdə bu
xüsusiyyətlərdən əsər-əlamət qalmazdı. Dəqiq insan idi. Verilən tapşırığı yerindəcə həll etməyə çalışardı. Dağlar oğlu olan
Aqşin Abdullayev təbiət vurğunu idi. Yurduna bağlı olan, onun
qədimliyi ilə fəxr edən komandirim tez-tez bizə doğma kəndi
haqqında, onun flora və faunasının zənginliyi haqqında danışardı. Onun bu mövzu ilə bağlı bizə göstərdiyi şəkillər komandirimin fikirlərinin birbaşa təsdiqi idi. Sonradan dərk etdim ki,
Aqşin Abdullayevdə olan bu dağ vüqarının mənbəyi haradan
imiş. Gözünü açan gündən başının üstündə fateh Nadirin yolunu kəsən “Gələrsən – görərsən” kimi əzəmətli qalanı görən
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insanın vətənpərvərlik ruhu, əlbəttə, bizə təqdim etdiyi, özünü
biruzə verdiyi kimi olmalı idi. Komandirimin böyüklüyü onda
idi ki, o, vətəni Azərbaycanı çox sevirdi.
Komandirimiz məqsədyönlü insan idi. Məqsədinə nail
olmaq, bizim rahatlığımız və kəşfiyyatçı kimi hərbi biliklərə
yiyələnməyimiz üçün əlindən gələni edərdi. Bu sahədə əsgərlərinin daimi köməkçisi idi. Bu xüsusiyyətlər onu əsgərlərinə
daha çox yaxınlaşdırır, sevdirirdi. Mayor Aqşin Abdullayevi
az vaxtda tanısam da, mənə elə gəlirdi ki, onu illərdir ki, tanıyıram.
Komandirimin həyat arzuları böyük idi. Şəxsi arzularından biri “İNFİNİTİ” markalı maşına sahib olmaq idi.
2017-ci ilin müdhiş 25 fevral günü hamımızın gözlərini
nəmli qoydu. Həmin gün biz sevimli komandirimizi və dörd
nəfər igid hərbiçi yoldaşlarımızı itirdik. O, yoldaşlarını ölüm
meydanından çıxarmaq üçün bronjiletini belə geymədən döst
naminə, əsgəri naminə ölümün ağuşuna atılmışdı. Bax, budur
əsl insansevərlik, budur əsl zabit ləyaqəti, budur içdiyi Hərbi
Anda sadiqlik, budur vətənpərvərlik.
Hərbiçi anası olmaq olduqca məsuliyyətlidir. O, övladını hər daim itirmək təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Şəhidlik fəxarət
kimi hər daim bizim alın yazımız ola bilər. Biz Vətənimizə
qurbanıq. Onun yolunda canımızı belə əsirgəmərik.
Mən sevimli komandirim olmuş Aqşin Abdullayevin
ruhu qarşısında baş əyir, ona Allahdan rəhmət diləyirəm.
Haqverdiyev Rüfət Aydın oğlu
“N” saylı hərbi hissənin giziri
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Yoxluğu ürəkləri sızladan qəhrəman
Bir qəhrəman haqqında danışmaq nə qədər qürurverici
fəxarətli olsa da, bir o qədər də məsuliyyətli və çətindir. Onu
tanıyanlar üçün bu bir az da məsuliyyətlidir. Aqşin Abdullayev haqqında danışmaq mənim üçün olduqca əzablıdır.
O, hərbi hissəmizdə çalışan bütün zabit və əsgər heyətinin
sevimlisi idi. Aqşinin ailəsini mənim qədər tanıyan bəlkə də
hərbi hissəmizdə ikinci bir şəxs yoxdur.O, elə bir ailədə doğulub boya-başa çatmışdı ki, anası Dursun xanım ömrünün
yarıdan çoxunu fidan balalara ibtidai təhsilin sirlərini öyrətməklə keçirib.O, neçə-neçə müəllimlər, həkimlər, mühəndislər, komandirlər daha kimlər, kimlər, yetişdirib. Atası İsmayıl dayı olduqca zəhmətkeş, mehriban, qayğıkeş bir insandır.
Belə ailədə ancaq Aqşin kimi qəhrəman oğullar böyüyə bilərdi. O, mənimlə daim həmsöhbət olan zabitlərdən idi. Onun
şirin, duzlu-məzəli söhbətləri bizə həmişə xoş ovqat gətirərdi.
Ağır dəqiqələrimizi söylədiyi şirin lətifələri ilə bizə unutdurardı. O, söhbətlərində hərbiçi olmaq peşəsinə uşaqlıqdan marağı
olduğunu fəxrlə bizə danışar, güzgünün qarşısında dayanıb
zabit qiyafəsinə baxaraq fəxr edərdi. Onu hərbi hissədə bütün
heyətə sevdirən xüsusiyyətlər içərisində zəngin biliyi ilə yanaşı sakit təbiətliliyi və vətənpərvərliyi aparıcı idi. Ermənilərə
tökülən şəhid qanlarına və işğalçılıq siyasətlərinə görə hədsiz
nifrət edirdi. Həyatımızın ən ağır günü Aqşini itirdiyimiz gündür. O, gün bütün heyət al-qan içərisində olan igidlərimizə baxdıqca qəlbimizdə erməni işğalçılarına olan nifrətimiz daha da
alovlandırırdı. Qarşımıza göz dağı kimi öz zabit və əsgər peşəsini sevən, incəliklərinə, çətinliklərinə dərindən yiyələnən 5
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vətən oğlunun tabuta sığmayan nəşi qoyulmuşdu. Bütün hərbi
hissə matəmə bürünmüşdü. Vətən oğullarının müqəddəs bayrağa bürünmüş tabutları torpağa əmanət üçün yola salınmağa
hazırlanırdı. Dəhşətli ağrıdan, iztirabdan, ürəyin dərinliklərindən axıb gələn göz yaşlarını saxlamaq mümkün deyildi. Zabit,
əsgər, bütün hərbi heyət göz yaşları tökürdü. 35 illik qısa,lakin
şərəfli ömür yaşadı Aqşin. Bu ömrün 17 ili Vətənə hərbi xidmətdə keçdi.
Peşəkar hərbiçi olmaqla yanaşı Aqşin cox gözəl insan idi.
Olduqca mədəni, səmimi, dürüst davranışlarıyla o, hamının
hörmət və rəğbətini qazanmışdı. Böyükləri də, kiçikləri də öz
dilində danışdırmağı bacarırdı. O danışanda istəyərdik ki, saatlarla onun maraqlı söhbətlərinə qulaq asaq. Hərbi hissədə
hamının rəğbətini qazanmış, əsgərlərin sevimlisinə çevrilmişdi. Aqşin Abdullayev təcrübəli hərbiçi olmaqla yanaşı, həm də
məsuliyyətli həyat yoldaşı, qayğıkeş ata, tərbiyəli oğul və sevimli qardaş idi. Ondan yadigar 3 övladı qalıb:Amin, Nərmin
və hələ həyatda heç nəyi dərk etməyən balaca Ömər. Biz hiss
edirdik ki, o böyük oğlu Amini əsl hərbiçi kimi görmək istəyir. Balaca Ömərsə, cox təəssüf ki, atasını yalnız şəkillərdən
tanıyacaq, ancaq onun haqqında danışılan xatirələr, göstərdiyi şücaətlərlə fəxr edəcək. Aqşin general olmaq istəyirdi, lakin
düşmən təxribatının qarşısını alarkən əlində bir ovuc vətən
torpağı, əlində xilas etmək istədiyi yaralı hərbiçi yoldaşının
əli, qəlbində qələbə istəyi vətəninə bağlı əsl vətən oğlu üçün
ucalardan-uca zirvə olan şəhidlik zirvəsinə yüksəldi və qəlbimizin layiqli generalına çevrildi.
Aqşin ziyalı ailəsində doğulması ilə fəxr edirdi. Anası
haqqında, onun müqəddəs müəllimlik fəaliyyəti haqqında
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fəxrlə danışardı. Atasına böyük məhəbbəti vardı. O, halal ata
çörəyi ilə böyüdüyünü həmişə vurğulayar, bütün fəaliyyətini
hallalıq üzərində qurardı.
Bu gün oğul həsrəti çəkən ağsaqqal ata, ağbirçək ana onun
haqqında qürurla danışır. Şəhid anası olmaq da hər kəsə nəsib olmur axı. Bəli, “oğul, vətən əmanəti, yurd əmanəti” deyib yola saldığı sevimli övladını, ata, ana ucalardan- uca zirvə
olan şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş halda qarşıladı. Böyük bir
izdihamla qarşılanan şəhid Aqşin Abdullayev uğrunda həlak
olduğu vətən torpağına tapşırıldı. Başını dik tut, şəhid anası,
sən ey qəhrəman anası, qəhrəman qadın . Axı biz yaşadığımız
hər gün üçün məhz şəhidlərimizə borcluyuq.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, ordumuzun Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlığına görə Aqşin Abdullayevi Azərbaycanda ilk dəfə təsis
olunan “Şücaətə görə” medalı ilə təltif etmiş və medal onun
ailəsinə təqdim olunmuşdur. Sadəcə bir şey təsəllimiz olar torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və qələbə müjdəsi.
Məhz o gün şəhid ruhları da şad olacaq. Bütün şəhid anaları
və şəhid ruhları qarşısında baş əyirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!. Amin!
Hüsniyyə Vaqif qızı Allahverdiyeva
“N” saylı hərbi hissənin çavuşu
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Xocavəndlilərin qəlbində əbədiyaşarlıq
qazanmış şəhid
Şəhidlik dünyada ən şərəfli ad,
Şəhidlik kişilik sözü deməkdir.
Şəhidlik göylərdə açılan qanad
Zamanın köksündə vuran ürəkdir.
Şəhidlik ucalıqdır, qeyrətdir, qürurdur, şərəfdir, ləyaqətdir. Şəhidlik ölümlərin ən şərəflisidir. Şəhidlər dünənin
bu günə, bu günün sabaha, sabahın gələcəyə ötürdüyü əbədi
yadigardır. İnsanın ən ali və əzəli hisslərindən olan vətənpərvərlik hər kəsin doğulub boya-başa çatdığı elə, obaya, torpağa, vətəndaşı olduğu ölkəyə məhəbbətdən qaynaqlanır.
Vətənpərvərlik həm də Vətən naminə çalışmaq, Vətəni qorumağa hər an hazır olmaq, onun yolunda qəhrəmanlıqlar, fədakarlıqlar göstərməkdir. Əbəs yerə deməyiblər ki, “Torpaq,
əgər uğrunda ölən varsa Vətəndir”. Bəli, bu yolda minlərlə
igid Azərbaycan oğulları öz canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Öz torpaqlarını qanları bahasına qoruyub. Keçirdiyimiz hər gün tarixə dönür. Tarixə yazılan günlərin hamısı yaddaqalan olmur. Elə günlər var onlar unudulub gedir,
elələri də var ki, onlar heç vaxt unudulmur, yaddan çıxmır.
Belə günləri unudulmaz edən qəhramanlardandır şəhidlər.
Çünki, bu dünyada hamımıza bəxş olunan bir ömür payı var.
Ömür yolunu müəyyən müddət sonra başa vuracağıq. Bu mənada insanın dünya həyatına ən gözəl şəkildə əlvida deməyinin adıdır şəhid olmaq. Şəhidlər xalqın kimliyini, mənliyini
qoruyan insanlardır. Xalq tərəfindən qərinələr, əsrlər keçməyinə baxmayaraq əsla unudulmayan insanlardır şəhidlər.
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Qəlbində hərbiçi olmaq arzusu hələ məktəb illərindən
baş qaldiran, “Şücaətə görə”medalına layiq görülmüş ilk
hərbiçi Aqşin Abdullayev -1982-ci il oktyabrın 1-də yaşıllıqlar qoynunda yerləşən Şəki rayonunun hər daşının altında
tarixin sirlərini yaşadan Kiş kəndində dünyaya göz açmışdı.
İlk kövrək qədəmləri ilə 4 saylı Kiş kənd orta məktəbinə gedən Aqşin orta məktəbi əla qiymətlərlə bitiirib Bakı Ali Hərbi
məktəbinə qəbul olmuşdur. Ali məktəbi 2003-cü ildə bitirəndən sonra Tədris Təlim Mərkəzində təhsil almışdır. Vətəninə,
elinə, obasına bağlılığı onu 2003-cü ildə leytenant, 2005-ci ildə
baş leytenant, 2009-cu ildə kapitan və 2013-cü ildə mayor hərbi rütbələrinə yüksəltdi. 2004-2017- ci illər ərzində respublikanın müxtəlif yerlərində yerləşən hərbi hissələrdə əhəmiyyətli
vəzifələrdə xidmət göstərmişdir. Son vəzifəsi xidmət göstərdiyi hərbi hissənin kəşfiyyat rəisi olmuşdur. Xidmət illərində
göstərdiyi şəxsi şücaətinə, nümunəvi xidmətinə görə çoxlu
sayda medal və fəxri-fərmanlarla təltif olunmuşdur.
Xidməti boyu qüsursuz xidmət göstərən mayor Abdullayev “Qüsursuz Xidmətə görə” 3-cü dərəcəli (10 illik qüsursuz
xidmət) və “Qüsursuz Xidmətə görə” 2-cü dərəcəli (15 illik
qüsursuz xidmət) medalları ilə təltif olunmüşdur...
Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı soyqırımının
növbəti 25-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz ərəfədə, erməni
qəsbkarları yenə də mövqelərimizə qarşı təxribat hazırlamışdılar. Düşmən ötən ilin aprel döyüşlərini heç cür unutmur. Və
cəbhənin Füzuli - Xocavənd istiqamətiində, Nərgiztəpə ətrafında hərbi hissələrimizin kəşfiyyat qrupu həmin təxribatın
qarşısını alarkən, mayor Aqşin Abdullayev 2017-ci il 25 fevralda, Fevral döyüşləri zamanı şəhid oldu. Azərbaycan Silahlı
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Qüvvələrinin şəhid olan hərbi qulluqçusu Aqşin İsmayıl oğlu
Abdullayev doğulduğu Kiş kəndində torpağa tapşırıldı.
Müharibə qandır, dəhşət və ölümdür. Müharibə körpələri
yetim, gəlinləri gözü yolda, anaları gözü yaşlı qoydu. Necə ki,
ölümü ilə şəhdlik zirvəsinə ucalan Aqşin Abullayevin anası
Dursun xanım kimi. Ananın ağlına belə gəlməzdi ki, şirin laylası, oxşaması ilə böyütdüyü oğlundan birdəfəlik ayrı düşəcək. Onun yoxluğuna dözə bilmir ana. Aqşinlə yalnız xəyallarında danışır, ağlayır, ürəyi parça- parça olur.
Əzizim ulduz ağlar,
Ay ağlar, ulduz ağlar,
Oğul itirən analar
Gecələr yalqız ağlar.
Ananın yalnız bir təsəlli yeri var : Oğlu vətən torpaqlarının azadlığı uğrundə Şəhid olub. Şərəfli döyüş yolu ilə gənclərə əsl həyat məktəbini anladıb. Elə məktəb ki, orada ancaq
vətənpərvərlik dərsi keçilir.
Hər an oğlunu xatirlayır ana: “Oğul, can oğul, hər bir əsgər, döyüşçü üçün döyüş labüddür. Döyüşə girən əsgər bilir
ki, bu yolda dönüş olmaya bilər.. Qorxmadın, ölümün gözünə
dik baxaraq getdin... Sən həmişə deyirdin ki, “mən əsgərlərimin qəlbində yaşayacağam, mən onlara həyat dərsi vermişəm”. Sənin çox qəribəliklərin var idi... Bilmirəm hansından başlayım... xəyallara dalıram, ağlayıram...ağlayıram... Bir
də səni qarşımda görürəm, ayılanda baxıram ki, daha xəyalsan...əlim çatmır, ünüm yetmir. Mən sənə təkcə oğul kimi deyil, eyni zamanda bir zabit kimi baxırdım, qorxmaz, Vətəninə
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dayaq bir zabit kimi... Əynindəki o zabit paltarına da qayğı ilə
yanaşırdın... Çoxlu suallarla üzləşib qalmışam... Mənim kimi
qəlbi qubar bağlamış ananın göz yaşları, ata adı çəkiləndə
bəzən səsini içində boğan, bəzən də hönkür-hönkür ağlayan
uşaqların göz yaşları...Düşündükcə ah-naləsi göylərə bülənd
olan Aminin, Nərminin, körpə Ömərin baxışlarından yaman
sıxılır, dəhşətə gəlir, adam“...
Aqşinin həyat yoldaşı Xuraman xanım: “Bizim ailə ətrafda hər kəsə nümunə göstərilirdi. O qədər xoşbəxt idim ki... .
Fevralın 23-ü günü zəng vurdum. Dedi narahat olma. Ancaq
hiss etdim ki, səsində narahatçılıq var. Aprel döyüşlərində də
belə olmuşdu. Həmin döyüşlərdə 15 gün evə gəlmədi. O özü
zəng vurmasaydı, mən onu narahat etməzdim. Axırıncı dəfə
dedi ki, məni narahat etmə. Sonra daha zəng etmədi...Nə qədər gözlədim, xəbər çıxmadı. Artıq telefonu söndürülmüşdü.
Ağlıma da gətirməzdim ki, Aqşin ölə bilər.
Dağların qarı mənəm,
Bağların barı mənəm.
Gözləri yolda qalan
Şəhidin yarı mənəm.
Mən onun ölməyini heç vaxt təsəvvür etməmişəm. O, o
qədər həyata bağlı, həyat eşqli insan idi ki... Hələ də inanmaq
istəmirəm... Ancaq Aqşinin anasının, gələcəkdə Aqşini xatırlaya bilməyəcək balaca Ömərin, ən xoşbəxt atalı günlərini xatırlayan Aminin, Nərminin xatirinə yaşamalıyam... Aqşinin arzularını yaşatmalıyam. O övladlarına çox bağlı idi. Ürəyində
o qədər arzuları var idi ki...”
70

Kamil Adışirinov

Həyatı nəsillərə örnək olan qəhrəman

Torpaqlarımızın azadlığı, bütövlüyü, töxunulmazlığı uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirik!
Xalqımız ana vətənin azadlığı, doğma diyarın istiqlalı,
müqəddəs torpağın şərəfi, qeyrəti, namusu yolunda canını
qurban verənləri həmişə qəlbində yaşadır, onları şərəf və qeyrət simvolu kimi xatırlayır, gənc nəslə nümunə kimi təqdim
edir. Qarabağ torpağı indi düşmən tapdağı altındadır. Bizim
hər birimizin ən böyük arzusu qələbədir- işğal olunmuş torpaqlarımızın, doğma Qarabağımızın geri qaytarılması, azad
olunmasıdır. Xalqımız inanır ki, qeyrətinə arxalandığımız,
ümidimizi bağladığımız igid oğullarımız bu torpağı xilas edəcəkdir.
 	 Müstəqil Azərbaycanımızın torpaqlarına göz dikən
düşmənlər bilməlidirlər ki, xalqımızın igid övladları, qüdrətli milli ordumuz xalqla birlikdə ayağa qalxıb, öz torpaqlarını
azad edəcək, müqəddəs şəhidlərin ruhları qarşısında öz vicdan borclarını verməklə millətin yaşamaq hüququ olduğunu
sübut edən zəfər marşını çalacaqlar. O gün uzaqda deyil!
Xocavənd rayon Veteranları
Balalarımın yerişində hər gün gördüyüm Aqşinim!
Aqşin ailəsinə və valideynlərinə qarşı çox qayğılı və səmimi bir insan idi. Mənim onunla ailə qurmamışdan da qohumluq münasibətimiz olub. İki bacının nəvələriyik. İkimizin
də razılığı ilə 2004-cü ilin iyun ayının 30-da ailə həyatı qurmuşduq. Aqşin Ali Hərbi Məktəbdə, mən isə universitetdə
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oxuyurdum. Çox xoşbəxt ailəmiz var idi. Bizim ailə ətrafda
hər kəsə nümunə göstərilirdi. O qədər xoşbəxt idim ki...Fevralın 23-də ona zəng vurdum. Dedi narahat olma. Ancaq hiss
etdim ki, səsində nigarançılıq var. Aprel döyüşlərində də belə
olmuşdu. Həmin döyüşlər zamanı on beş gün evə gəlmədi.
O, özü zəng vurmasaydı mən onu narahat etməzdim. Axırıncı dəfə dedi ki, rəhbərim ilə bərabərik, məni narahat etmə.
Sonra daha zəng etmədi...Nə qədər gözlədim, xəbər çıxmadı.
Artıq telefonu söndürülmüşdü. Hərbiçi dostlarımızın xanımlarından soruşdum, dedilər ki, yəqin yenə düşmən tərəfə keçid olub, mütləq qayıdar... Fevral ayının 25-də Aqşinin şəhid
olması xəbəri bütün Azərbaycana yayılmışdı. Mən isə bu müdhiş, həyatımızı qaraldan məlumatdan xəbərsiz idim. Balalarımla rahat, isti yuvamızda onun yolunu gözləyirdik. Sonra
gördüm ki, qohum - əqrəba, dost – tanış bizə gəlir. Ağlıma
da gətirməzdim ki, Aqşin ölə bilər. O isti yuvamız bu gözlənilməz xəbərdən soyuq məzara çevrildi. Bütün arzularım,
istəklərim, xəyallarım bir andaca alt-üst oldu. Ağır psixoloji
sarsıntı keçirdim. Gözlərimi xəstəxanada açdım. Ancaq uca
Rəbbimin köməyi ilə özümə gəlib ayağa qalxdım.
Aqşin həyata bağlı insan idi.... Əlbəttə ki, 12 il insanlığı ilə
insanlara örnək olacaq bir insanla bir yerdə yaşadıqdan sonra
onun haqqında söyləniləcək fikirlər cild-cild kitaba sığmaz. Aqşinin yoxluğu mənə ağır gəlsə də, onun şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsi ilə fəxr edirəm. O, Vətəninə, içdiyi Hərbi Anda və Ali
Baş Komandana sədaqətini nümayiş etdirərək ailəsini özündən,
Vətənini ailəsindən, insanlığı ilə Vətənindən uca tutaraq öz əsgəri uğrunda canını qurban verdi. Onlar 5 nəfər idilər. Aqşin o
döyüşlərə getməyə bilməzdi. O getməli idi. Getməməsi qəbahət
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olardı. Aqşin kəşfiyyatçı olaraq öz əsgəri ilə əl-ələ tutub haqqın
dərgahına qovuşan şəhiddir. Belə şəhidlik tarixdə öz hallarda
olur. Bu gün Aqşin həyatda olmasa da, gözləri arxada nigaran
qalmayıb. Çox vaxt uşaqlar atalarını istəyəndə, atasızlığa görə
pis olanda deyirəm ki, “balalarım, atanız şəhid olub. Buna görə
fəxr edə bilərik. O, daim bizimlə yaşayır”. Ömür-gün yoldaşı
olaraq rahatam ki, Aqşinin yeri cənnətdir. Bundan gözəl bir şey
ola bilməz. Uşaqlar mənim üzümdə gülüş axtarır. Ona görə də
gülməyə çalışıram. Hisslərə qapılıb yaşaya bilmərəm. Aqşin də
uşaqların rahat böyüməsini istəyirdi. Uşaqları çox sevirdi. Həmişə deyirdi ki, uşaqlara bir söz demə. Mənim nəfəsim onlarla
bağlıdır.
Atalarımız doğru deyiblər: “İnsan bu dünyada necə yaşayırsa, eləcə də bu dünyanı tərk edir”. Aqşin bu dünyada
əsl insan kimi ömür sürdü. O, hər an başqalarının xöşbəxtliyi naminə öz xoşbəxtliyini qurban verməyə hazır olan insan
idi. Şəhidlik zirvəsinə ucalmaq ərəfəsində onun qarşısında iki
seçim olmuşdur: övladları, ailəsi ilə bu dünyada xoşbəxt yaşamaq, yoxsa qaranlıq gecədə üzərinə erməni gülləsi yağan
yoldaşlarının harayına, köməyinə çatmaq. Aqşin o anda ancaq
irəli gedə bilərdi. Baxmayaraq ki, körpə balaları hələ ondan
doymamışdı. Axı güllələr altında olan yoldaşlarının da hələ
dünyaya göz açmamış körpələri var idi. Aqşin necə getməyə
bilərdi. Axı o, həyatı boyu bütün çətinliklərə sinə gərərək əsl
insan kimi alnı açıq, üzü ağ yaşamışdı.
Uca Rəbbimizin bizə göndərdiyi müqəddəs “Qurani-Kərim”də buyurulur ki, döyüş anında yoldaşlarınızın köməyinə
çatın. Aqşin də belə etdi. Qorxmadan ölümün gözünə dik
baxaraq özünü yoldaşlarının köməyinə çatdırdı və yoldaşla73
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rı ilə birlikdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Uca Rəbbimiz onu
bu dünyadan şəhid kimi aparmaqla onun etdiyi bütün yaxşı
əməlləri özünə qaytardı. Mən xoşbəxtəm ki, belə bir insanla
ailə həyatı qurmuşam və üç gözəl övladımız var. Aqşinsiz
yaşamaq mənim üçün çox çətindir...Ancaq Aqşinin anasının,
balaca Ömərin, atalı günlərini xatırlayan Aminin, Nərminin
xatirinə yaşamalıyam... Aqşinin arzularını yaşatmalıyam. Balalarımın yerişində hər gün Aqşinimi görürəm. Ürəyimdə o
qədər xatirəsi var ki, o gözəl insandan nə qədər yazsam sözüm
tükənməz. Nə yaxşı ki, onun bir kəlməsini iki etməmişəm,
yoxsa indi özümə bağışlaya bilməzdim. Mənim Allahdan
ən böyük istəyim odur ki, onun mənə əmanət qoyub getdiyi
körpə fidanları onun adına layiq böyüdüm. Bu zaman Aqşinin də ruhu şad olar.
Abdullayeva Xuraman Sədi qızı
həyat yoldaşı
Həsrətinə dözmədiyim
qəhrəman qardaşım
Gözlərimizi əbədi nəmli qoymuş o müdhiş 2017- ci il 25
fevral günündən artıq iki il keçir.Bu zaman kəsiyində birlikdə
oynadığımız, gəzdiyimiz günləri anbaan, saatbasaat gözlərimin önündə canlandırıram. Aqşin məndən kiçik idi. Ancaq
həmişə onu özümə arxa, dayaq, uca dağ bilirdim. Aqşin elə
uşaqlıqdan kəşf etməyi xoşlayan, itibaxışlı, mərd, qoçaq oğlan idi. O qədər zarafatcıl idi ki, yanında darıxmaq bilməzdin.
Birlikdə keçirdiyimiz günlər çox az oldu. Demək olar ki, ye74
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ganə qanım, canım olan qardaşımdan doymadım. Aqşin ata
idi, qardaş idi, dost idi, komandir idi, ancaq ən alisi xalqın
əvəzolunmaz qəhrəmanı oldu. Aqşin dağlar oğlu idi. Qocaqlıq, cəsurluq ona doğulduğu torpağın havasından, suyundan
gəlmişdi. İndi onun qoruduğu torpağı onsuz gəzmək çox çətindir. Qardaşımın yoxluğunu qəbul edə bilmirəm. Vidalaşdığım 2017-ci il fevral ayının 27-si həyatımın acı günlərindən
ən dəhşətlisidir. Həmin gün xəstəxananın ekspertiza şöbəsinə
Aqşinlə bərabər 4 şəhidimizin nəşi gətirilənə qədər mən qardaşımın ölümünə inanmırdım. Hərdənbir deyərdim: “Aqşin,
həmişə özünü erməni quldurlarının gülləsindən qoru”. O isə
iztehza ilə gülüb deyərdi: “Erməni kimdir mənə güllə atsın”.
Mən Aqşinin cansız bədəninə baxanda yenə də inanmağım
gəlmədi ki, canımdan artıq sevdiyim qardaşımı itirdim. Saysız güllə yaralarından axan qanı, yumulub qovuğa düşmüş
gözləri, müqəddəs yadigar kimi ovcunda sıxıb saxladığı torpağı, son nəfəsinə qədər gələcək nəsillərə örnək olacaq dostluğu, əsgərinə məhəbbəti gördükdə qəlbimdə erməni alçaqlarına qarşı nifrətim tüğyan etsə də, qardaşımın əbədiyaşarlığını
duydum. Hiss etdim ki, əsl tarix, gəncliyə əsl örnək bu səhnədir. Aqşinin qəhrəmanlığı bütün ürəkləri fəth etdiyindən
onların qarşısında öz sevgimi azmış kimi hesab edirəm. Bəli,
Aqşin Vətənin belə övladı olub.
Məni həmişə bir sual sarsıdır. Görəsən, qardaşım o güllələrin acısını, ağrısını yaşayanda, onlarla mübarizə aparanda,
o son anlarda hansı sözləri deyib, son sözü nə olub? Gözlərini
yolda qoyduğu 3 övladınımı çağırıb, yoxsa....övladları, əzizləri qədər sevdiyi Vətən torpağını ovcuna alıb: “hər şeydən
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müqəddəs sənsən!”, - deyib. Məndən kiçik olsa da ona həmişə qaqaşım deyirdim. İndi ona Şəhidim, Qəhrəmanım, Fəxrim deyirəm. Bunlar sənin layiqli adındır Şəhid qardaşım. Bir
təsəllim var: “Şəhidlər heç vaxt ölmür və ölməyəcək”.
Aqil Abdullayev
Aqşin Abdullayevin qardaşı
Şəhid komandirlərim
Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə baş verən atışmanın sabahı günü qara xəbərlə oyandım. Əsgər yoldaşlarımdan ardı-ardına mesajlar gəlirdi: “Soltanov, xəbərin var, komandirimiz
şəhid olub”. Yerimdən qalxıb tez kompyuteri yandırdım, xəbərləri açıb həyəcanla oxumağa başladım. Kəşfiyyat rəisimiz
mayor Aqşin Abdullyev və baş leytenant Tural Haşımlı digər
3 hərbiçimizlə birlikdə gecə basqını zamanı həlak olublar.
Özümə gələ bilmirdim, ötən ilin aprel döyüşlərində 10 ay birlikdə xidmət etdiyim gizir Nicat İsgəndərovun açı xəbərindən
sonra növbəti dəfə zərbə almışdım. Daha sonra şəhidlərimizin
video görüntüləri yayımlandı, izlədikcə hönkür-hönkür ağlayırdım. Ermənistan kanalında yayımlanan video görüntülərdə
erməni şərhçinin sanki heç nə olamamış kimi sakit və aramlı
danışıqlarını dinlədikcə hirsimi boğmağa çalışırdım. Həmin
gün gözümə yuxu girmədi, şəhid komandirlərimizlə keçən xatirələri yada salmağa başladım...
Hərbi xidmət dövrümün ilk ayları idi. Mənim kimi yeni
gələn əsgərlər sıra nizamnaməsi öyrənir, saatlarla farağatda
dayanır, idman təlimləri keçirdik. Lənkəranda yerləşən “N”
76

Kamil Adışirinov

Həyatı nəsillərə örnək olan qəhrəman

saylı hərbi hissədə keçən bir aylıq xidməti dövrümdən sonra
təyinatımızın növbəti ünvanı Astara olacaqdı. Amma əvvəlcə
ixtisaslara bölünməli idik. Fiziki gücümə və hədsiz marağıma
inanıb kəşfiyyatçı olmaq istəyirdim. Bizə verilən şansdan yararlandım. Qərargah rəisi əsgərləri bir yerə topladı. Artıq ixtisaslara bölünməyin zamanı çatmışdı. Tələsərək kəşfiyyat bölüyünə
adımı yazdırdım. Bundan sonrası mayor Aqşin Abdullayevin
seçimlərindən asılı idi. O deyirdi ki, hər kəs kəşfiyyatçı ola bilər,
lakin bu adı hər adam daşıya bilməz. Boyumun balaca olması
məndə tərəddüdlər yaradırdı. Ancaq inanırdım. Hərbi hissənin
kəşfiyyat rəisi olan mayor Abdullayev daha əvvəl bizimlə söhbətində kəşfiyyatçıların vəzifə və borclarının sıravi əsgərlərdən
daha çətin olduğunu və yüksək əzmkarlıq tələb etdiyini deyirdi. Sıra düzülüşünə məqam yetişmişdi, cәnab mayor sıra baxışı
keçirən zaman seçilmiş əsgərlər Astaraya, kəşfiyyat bölüyünə
göndəriləcəkdi. Sıranın ortalarında mövqe tutmuşdum, həyəcanla növbənin mənə gəlməsini gözləyirdim. Başım dik, farağatda dayanmışdım. Gözlərim səmaya baxsa da bütün diqqətim kəşfiyyat rəisimizdə idi. Mayor Abdullayev dəqiq və qərəssiz adam idi. Fiziki görünüşümə baxıb inandı və barmaq işərasi
ilə məni kəşfiyyat sıralarına seçdi. Çox sevinirdim. Vətənimi
lazımınca qoruyacağıma inanırdım. Özümdə kəşfiyyatçı ruhu
hiss etməyə başlamışdım.O şəxs illərdir ömrünü ordu sıralarında kəşfiyyatçılığa həsr etmiş insan idi, onun əsgəri olmağın
verdiyi qüruru izah etmək çox çətin gəlir mənə. Mayor Abdullayevlə daha sonra yenə görüşdük...
Onunla bağlı maraqlı bir hadisə yadıma düşür. Bir dəfə
yatdığımız kazarmada gecə saatlarında bəzi əsgər yoldaşlarım oyaq idi. Əsgərin oyaq olması normal haldır, çünki ailə,
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doğmalarının həsrətini çəkənlərin bəzilərinin gözünə yuxu
girmirdi. Bəziləri isə gizlincə telefon işlədirdilər. Məhz həmin
gecə mayor Abdullayev kəşfiyyatçılıq məharətini göstərdi. 34
yaşlı zabit kazarmanın pəncərəsindən içəri elə girdi ki, oyaq
əsgərlərin ruhu belə bunu hiss etmədi. Hadisədən sonra telefon işlədən əsgərlərin cəzalandırılması lazım idi. Lakin rəis
onlara cəza vermədi. Gecəyarısı kazarmada düzülmüşdük.
Biz yuxudan yeni ayıldığımız üçün hadisədən xəbərsiz idik.
Əllərində telefon tutulan əsgərlər isə qorxudan tir-tir əsirdilər.
Etdiyi qəbahətin yüksək rütbəli zabit tərəfindən aşkarlanması əsgər üçün böyük dərd olmalıdır. Kəşfiyyat rəisimiz sakit
və təmkinli adam idi. Qarşısındakı əsgərin qürurunu heç vaxt
sındırmazdı. Kazarmada o baş bu başa yavaş addımlar atırdı.
Düşünürdü... Onu hələ yaxşı tanımadığımız üçün bizi nələrin
gözləyəcəyini bilmirdik. Beləliklə, bizi həsrətdə qoyan həmin
an yetişdi. Mayor günahkarları önə çıxarmadı, sadəcə bizə bir
təlimçi kimi dərs keçdi. Bir az əvvəl nümayiş etdirdiyi kəşfiyyatçılıq təcrübəsini bilməyənlərə də izah elədi. Daha sonra
əsl kəşfiyyatçının necə olmalı olduğu haqqında mülahizələr
söylədi. Kazarmada hər kəs diqqətlə onu dinləyirdi. Günahkar əsgər yoldaşlarım belə bir anlıq qorxu həyəcanını unudub
diqqətlərini rəisin çıxışına cəmləmişdilər. O gecədən sonra
bir də heç kim cürət edib telefon işlətmədi... 2 ay bir kitaba
sığmaz desəm inanarsınızmı? Astarada keçən dövrümüz elə
2-3 cild kitab edər. Şəhid komandirimiz baş leytenant Tural
Haşımlını ilk dəfə görəndə üzündən sanki nifrət və hirs yağırdı. O, mayor Abdullayev kimi sakit təbiətli insan deyildi.
Qarşısındakı əsgərin kiçik səhvini belə bağışlamazdı, ani xətanı sezdiyi zaman ya fiziki gücü ilə, ya da acı kəlmələri ilə
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reaksiya verərdi. Hələ onunla görəcək günlərimiz vardı. Bunu
biz əsgərlər bilməsək də, mayor Abdullayev çox yaxşı bilirdi. Yeni seçilmiş kəşfiyyatçı əsgərlərlə söhbətində də sanki
ağır işgəncələrin bizi gözlədiyindən xəbər verən nitqlər söyləyirdi. Astara gözəl şəhərdir, baş leytenant Haşımlı isə oranı
bizə “cəhənnəm” etmişdi. Düz edirdi, axı bizi xəbərdar etmişdilər. Həftələrlə baş tutan ağır təlimlərdən sonra əsl idmançılara dönmüşdük. Komandir hər dəfəsində əzmli duruşu və
sərt bağışları ilə sanki verdiyi əmrin icrasını izləməkdən həzz
alırdı. Hərbiçi sərt olmalıdır, həm də dürüstlük və mərdliyi
özündə ehtiva etməlidir hər zaman.Komandirin özünəməxsus cəzalandırma metodları vardı. Əsgərinin cəzasını həmişə
özü verərdi. Ətimizi yesə də, sümüyümüzü heç vaxt atmazdı.
Bölük komandirimiz olduğu 2 ay ərzində çox “priçina” lar etdik, kazarmada davalarımız oldu, dəfələrlə sıra düzülüşlərinə
gecikdik və s. bu kimi hallarda sakit və təmkinini içində boğsa
da, hirsini verdiyi cəzalarda üzə çıxarırdı. Buna baxmayaraq
əsgərini daim qoruyan zabit idi. Bir dəfə mənə Bakıdan böyük
“pasılka” gəlmişdi. İçində çeşidli ev yeməkləri, ərzaqlar vardı. İstirahət vaxtı əsgər yoldaşlarımı da çağırıb mülki qidaları
onlarla bölüşdüm. Daha sonra yoldaşlarımdan xahiş etdim ki,
yeyib bitirdikdən sonra qalıqları salafana büküb atsınlar. 40
nəfərə yaxın əsgər yoldaşıma yetəcək qədər ərzaq var idi, hamısı da azdan-çoxdan dadmışdı. Ancaq bir nəfər qüruruna sığışdırıb yeməkdən sonra qalan tullantını zibil qabına atmadı.
Kazarmaya baxış keçirən komandirimiz baş leytenant Haşımlının bir torba yeyinti qalığı gözündən yayına bilməzdi. Bayıra
çıxdı və əmr verdi: Bölük düzlən! Hər kəs bir nəfər kimi qaçaraq düzüldü:
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-Kazarmadakı zibil torbası kimindir?
Mənim hadisədən xəbərim olmadığı üçün həmin torbanın
atılmadığını komandirdən öyrənmişdim. Sırada bir qədər sükut yarandı. Artıq hər şeyi anlamış, yoldaşlarımdan bərk incimişdim. Bir addım önə çıxıb cavab verdim:
-Mənimdir, komandir!
-Get o torbanı gətir bura!
-Oldu, komandir!
Əmrə tabe olub qaçaraq kazarmaya daxil oldum.Düşünürdüm ki, torbanı gətirib təhvil verəndən sonra izah etmək
üçün şansım olacaq. Ancaq yanılmışdım. Həmin torbanı gətirib yerə qoydum. Komandir məni bir müddət jim vəziyyətində saxladı. Ürəyim yoldaşlarımdan qırılmışdı...
-Apar bunu at zibil qutusuna sonra keç sıraya!
-Oldu, komandir!
Axşam “yat” komandası verildi.Yuyunub təmizləndikdən
sonra bir-bir kazarmaya daxil olurduq. Ən sonda içəri mən
girdim.Məni pis vəziyyətdə qoyduqlarına görə yoldaşlarıma “Çox sağ olun” deyib sakitcə yatağıma uzandım. Bundan
sonrası mənə maraqlı deyil, artıq kim vicdan əzabı çəkir, kim
çəkmir özləri bilər! Məni düşündürən komandirin sıra önündə etdiyi hərəkət idi.Qətiyyən onu qınamırdım, əksinə buna
görə özümü günahlandırırdım. “Müsəlmana yaxşılıq yoxdur” kəlməsini doğru deyiblər. Mənə qalan öz səhvimin cəzasını çəkmək idi. Çəkdim! Və öyrəndim ki, komandirlər heç
vaxt haqsız olmur. Aprel döyüşlərində gizirimizidən savayı
bir neçə tandığım çavuşlar, əsgər yoldaşlarım da şəhid oldu,
yaralanalar da var idi. Onların içərisində safları, mənəviyyat
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zənginləri, kişiləri, dürüst və mərdləri vardı. Ancaq nə qədər
axtardımsa bir vicdansızını tapa bilmədim. Şəhid komandirlərimin hərbi xidməti dövrümün ən yaddaqalan simaları oldu. 3
aylıq təlimlərdən sonra ön cəbhəyə yollandıq. Daha sonra öyrəndim ki, rəis və komandirmizin təyinatları ön cəhbədə yerləşən rayonlardan birinə verilib...Tanıdığım qəhrəmanların
tanışlarım olması mənə şərəf və qürur verir. Bəlkə də mülki
həyatda onlarla görüşəcəkdim, müsahibələr alacaqdım. Tale
elə gətirdi ki, şəhid komandirlərim indi bu xatirə yazılarında
dəfn olunur. Bir gün qisasınızı alacağıq!
Rüfət Soltan
“N” saylı hərbi hissənin keçmiş əsgəri
Şəhidlik zirvəsi
Bir oğul böyütdü ki,gur çatmaqaş, gen sinə,
Bir oğul böyütdü ki,oğul deyirəm sənə.
Əli Kərim.
Bəli, ana oğul böyütdü, igid, mərd, qorxmaz, vətəninin
azadlığını hər şeydən üstün tutan bir qəhrəman böyütdü.
Hələ uşaqlıqdan çox zirək, cəldliyi ilə hamıdan fərqlənən Aqşin öz istəyi ilə Bakı Ali Hərbi Məktəbinə daxil oldu, oranı müvəffəqiyyətlə bitirərək hərb elminin sirlərinə yiyələndi. Tanrı
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sanki onu vətən keşikçisi kimi çətin və şərəfli bir xidmət üçün
yaratmışdı. Aqşin Abdullayev deyəndə bir anlıq gözümün qabağında əynində zabit mundiri, vətəni yolunda sinəsini sipər
etməyə hazır olan, bayrağımızı hər zaman yüksəklərdə görməyə çalışan, çiynində avtomat vətəninin keşiyində duran,
qəhrəman vətən oğlu, gənc mayor canlanır.
Qəhrəman haqqında danışmaq nə qədər fəxarətli, qürurlu
olsa da, bir o qədər də çətin və məsuliyyətlidir. Onu tanıyanlar üçün bu sətirləri yazmaq çətin, həm də şərəflidir. Ziyalı
ailəsində böyüyüb boya-başa çatan qəhrəman, Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrinin hərbi hissələrində leytenant, baş leytenant, kapitan və mayor kimi Vətəninə xidmət etdi. Xidmət illərində göstərdiyi şəxsi şücaəti, nümunəvi xidməti ilə fərqlənmiş və çox sayda medal, Fəxri Fərmanlarla təltif olunmuşdur.
Bəlkə də hərbiçi olmaq istəyi ona dayısından miras qalmışdı.
Axı onun dayısı Qurban kişi də 1941-1945-ci illərdə faşizmə
qarşı aparılan mübarizədə iştirak etmiş, qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Aqşin Abdullayev cox təcrübəli kəşfiyyatçı idi.
Onun adı gələndə düşmənin canına od düşürdü. Düzgünlüyü
hər şeydən vacib sayan gənc mayor işlərində də buna önəm
verirdi. Komandiri olduğu hərbi hissənin hörmət və rəğbətini qazanmış Aqşin, əsgərlərinə böyük qardaş qayğısı göstərir,onları da əsl vətən fədaisi kimi xidmət etməyə çağırırdı. 35
illik qısa, lakin şərəfli ömrünün 17 ilini vətəninə xidmətə həsr
etmişdi qəhrəmanımız.
Təcrübəli hərbiçi olmaqla yanaşı o, cox səmimi, olduqca
mədəni, təvazökar bir insan, məsuliyyətli həyat yoldaşı, qayğıkeş ata, tərbiyəli oğul və sevimli qardaş idi. Maraqlı söhbət82
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lərinə qulaq asmaqdan yorulmazdıq. Böyükləri də, kiçikləri
də, öz dilində danışdırmağı bacarırdı igidimiz. Buna görə də
hamının sevimlisi idi. Ancaq 2017-ci ilin fevral ayı bu ailə üçün
tam başqa cür sonlandı.Bir əlində xilas etmək istədiyi hərbiçi
yoldaşının əli, digər əlində bir ovuc vətən torpağı, qəlbində
qələbə arzusu olan mayor şəhidlik zirvəsinə ucaldı.
Ondan yadigar üç övladı, xoş xatirələr, vətəninin azdlığı
uğrunda göstərdiyi şücaətlər qalıb. Ölümüylə qəhrəmanlıq
simvoluna çevrilmiş qəhrəman Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanda ilk
dəfə təsis olunan “Şücaətə görə” medalı ilə təltif olundu. Şəhidlərimizin qəhrəmanlıqlarından nə qədər danışsaq yenə də
azdır. Şəhidlik zirvəsinə yüksəlməklə elin igid oğlu, qəhrəmanlıq simvoluna çevrilərək gələcək nəslə bir örnək oldu.
Ölümüylə qəhrəmanlıq simvoluna çevrilmiş Aqşin Abdullayev gələcək nəslə bir örnəkdir.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!. Amin!
Rüfanə Həsənova
Şəki MKS – nin V.İbrahim adına kitabxana – filialının müdiri
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Şəhidlər ölmür, onlar ürəklərdə yaşayır
30 il bundan əvvəl balacaboy, sarışın, ağbəniz bir uşağı
anası əlindən tutub Şəki şəhər Kiş kənd orta məktəbinin birinci sinfinə, mənim dərs keçəcəyim sinfə gətirdi. İlk gündən
uşağın nitqi, davranışı, anlama və qavrama qabiliyyəti, hafizəsi, təxəyyül və təfəkkürü, böyüklərlə və kiçiklərlə ünsiyyəti, dərs vaxtı diqqətli olması, yoldaşlarına və müəllimə qarşı
mehribanlığı və hörmətlə yanaşması onun sağlam, tərbiyəli,
bilikli olması dələcəkdə ondan vətənpərvər, torpağını, yurdunu, el-obasını sevən əsl vətəndaş olacağından xəbər verirdi.
Analar dünyaya övlad gətirir və ən gözəl ad, “Ana” adını daşıyırlar. Dursun ana da oğlunu arzularla böyüdüb: “Oğlum böyüyəcək, dil açıb danışacaq, yeriyəcək, əlindən tutub
məktəbə aparacaq, orta məktəbi oxuyub qurtaracaq, instituta qəbul olacaq, ali təhsil alacaq, evlənəcək, işləyəcək, dövlətinə, xalqına xidmət edəcək” arzuları ilə yaşayıb. Bu arzularla o, oğlunu məktəbə, 1-ci sinfə gətirib. Dursun ana onun ilk
müəllimi, mən isə onun “ikinci” anası olmuşam. Məncə, hər
bir sinif müəllimi şagirdlərinin dostu, müəllimi, anası, yoldaşı olmalıdır. Əlinə qələm tutmağı, oxuyub-yazmağı, rəsm
çəkməyi, müxtəlif əşyalar düzəltməyi, anasını, vətənini sevməyi öyrətməlidir. Aqşin ilk gündən idrakı, qabiliyyəti, nitqi,
hər şeyə maraq göstərməsi ilə seçilirdi. O, əşya, vəsaitlər və
hadisələrlə bağlı məntiqi suallar verir, səbəbi, nəticəsi ilə maraqlanırdı. Təbiət hadisələri ilə niyə?, necə?, nə üçün? sualları
verir, müşahidə etməyi, tədqiqat aparmağı, müxtəlif kolleksiyalar yığıb, toplamağı sevirdi. Bir gün sinfə kibrit qutusunda
həşəratlar yığıb gətirmişdi. O, bu həşəratların quruluşu, inki84
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şafı, qidalanması, yaşayış tərzi haqda sərbəst, geniş, ətraflı elə
məlumat verirdi ki, mən Aqşinin bacarığına, biliklərə həvəs
göstərməsinə, yiyələnməsinə heyran qalır, özünün şəxsi qərar qəbul etməsi ilə fəxr edirdim. Çalışırdım ki, onda müxtəlif mövzularda yaranan suallara özü müstəqil cavab tapsın,
diqqətini maraqlı cəhətlərə yönəltməsinə cəlb etsin. Çünki
onda özünəinam, hərəkətlərini idarəetmə bacarıqları, müqayisə etmək, əşyalar, bitkilər, heyvanlar, insanlar və s. haqda
fərqləri görmək, tapmaq, yadda saxlamaq, qaydalara riayət
etmək, onun vətənpərvər bir insan kimi yetişməsi o vaxtlar
biruzə verirdi. Aqşində yaradıcı qabiliyyət, rəsm dərslərində,
nağıl və mətnlərin səhnələşdirilməsində, tədbirlərdə böyük
həvəslə iştirak etməsi, kitab oxumağa həvəsi hələ uşaqlıqdan
formalaşmışdı. Bir gün riyaziyyat dərsi keçirdim. Mən “Uzunluq ölçü vahidləri” mövzusunu öyrənəcəyimizi elan etmişdim. Səhəri gün Aqşin iynəyarpaqlı ağacın yarpaqlarını, nazik
saplaqlı ot, kibrit dənələri, iynə və s. hərəsindən 10 ədəd yan
- yana düzərək 10 millimetrlər düzəltmiş, 10 mm-in bir santimetr olduğunu əyani vəsaitlə elə düzgün şərh etdi ki, bütün
sinif böyük maraqla qulaq asırdı. Bir sözlə, onda yaradıcılıq,
dərsə maraq, sinif yoldaşlarını öyrətmək və həvəsləndirmək
qabiliyyəti var idi.
Aqşin fitri istedada malik, elini, obasını, kəndini, vətənini sevən uşaq idi. Onun yaşadığı, böyüyüb boya-başa çatdığı kənd Qafqaz dağlarının qoynunda yerləşir. Yenə bir gün
təbiətşünaslıq dərsi idi. Dərs çöl heyvanları mövzusunda idi.
Onların qonşuları meşə gözətçisi olubmuş. Sən demə insanlar
meşədə ayı ovlamaq istəyiblərmiş. Gözətçi buna mane olmaq
istəyibmuş. O, bu hadisəni elə ürəyi yana-yana danışırdı ki,
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onda insanlara, canlılara, təbiətə, torpağa sevği, onları qorumaq, qayğısına qalmaq hələ uşaqlıq illərində özünü göstərmişdir.
Mən televiziyadan Aqşinin erməni təxribatının qarşısı alınarkən qəhrəmancasına şəhid olduğunu eşidəndə yerimdə donub qaldım. Bir müddət sonra özümə gələndə dedim ki, Aqşin
ölməyib, o, ölə bilməz, mən onu gördüyüm kimi yaddaşımda
saxlayacağam. O, sinif yoldaşlarının, özü ilə təhsil alan kursantların, qulluq etdiyi hərbi hissədəki yoldaşlarının, zabitlərin, əsgərlərin, bütün onu tanıyan insanların qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Mən onun dəfn mərasimində iştirak etdim. Bütün Şəki
əhli, minlərlə insan axını onu öz doğma kəndində son mənzilə
yola salmağa gəlmişdi. Belə oğullar cismən ölsələr də, onlar ölmür, qəlblərdə yaşayır və həmişə yaşayacaqlar.
Mən Aqşin kimi oğulla, şagirdimlə qürur duyuram və
fəxr edirəm. Mən onu heç zaman unutmayacam və o, mənim
qəlbimdə əbədi yaşayacaq.
Tahirə Lətifova
Aqşinin ilk sinif müəllimi,
əməkdar müəllim
Şəhidliyin uca məqamında    

           
Şəhidlik ucalığın yolayrıcıdır. Buradan o tərəfə ölümsüzlüyə qovuşanların əbədiyyət yolu başlayır. Bu yolun haqq qapısı dünyanın qan yaddaşında zaman-zaman yaşamaq səadəti qazananların üzünə açılır ancaq. Bu yol qeyrət yolu, amal
yolu, şəhidlik yolu, əbədiyyət yoludur. Şəki rayonu Kiş kəndinin sayseçmə oğullarından biri olan Abdullayev Aqşin  İsma86
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yıl  oğlu da bu şərəfli yolun yolçularından biri oldu. Onun qısa
ömrünün işıq üzünü həmişə Tanrı məkanına qovuşan əbədiyyət yollarında gəzib arayacağıq.
Görəsən, onu şəhidlik zirvəsinə ucaldan taleyin hökmü,
yoxsa alın yazısı idi? Əsla. Bunların heç biri deyildi. Aqşinə
əbədiyyət yolunun “Dirilik suyu”nu içirdən, onu ölümdən
güclü edən Vətən sevgisi, yurd məhəbbəti idi. Dünyaya göz
açdığı gündən bu sevgiylə mayalanmış, iliyində, qanında
Vətən məhəbbəti puçurlayıb göz tutmuşdu onun. Ona görə də
vətənin başını qara buludlar alanda o da başqa həmyaşıdları
kimi, həmkəndliləri kimi tərəddüd etmədən Vətənin  müdafiəsinə qalxdı. Can Aqşinə  görə ikinci yerdə dururdu. “Öncə
Vətən”- deyib atılmışdı döyüş meydanına Şəkinin bu cəsarətli
oğlu.
Hələ kiçik yaşlarından hərbiçi olmaq istəmişdi Aqşin. Bu
arzu ilə də orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib    1999-cu ildə
Bakı Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olunmuşdu. 2003-cü ildə həmin Ali məktəbi bitirmiş və təhsilini    TTT-də (Tədris Təlim
Mərkəzində) davam etdirmişdi. Aqşin Abdullayev 2003-cü ildə
leytenant, 2005-ci ildə baş leytenant, 2009-cu ildə kapitan və
2013-cü ildə mayor hərbi rütbələrini almışdı. 2004-2017 ci illər
ərzində respublikanın müxtəlif yerlərində yerləşən hərbi hissələrdə əhəmiyyətli vəzifələrdə xidmət göstərmişdi.  Onun son
vəzifəsi xidmət göstərdiyi hərbi hissənin kəşfiyyat rəisi idi.
Xidmət illərində göstərdiyi şəxsi şücaətinə, nümunəvi
xidmətinə görə çoxlu sayda medal və Fəxri-Fərmanlarla təltif
olunmuşdu. Xidməti boyu qüsursuz xidmət göstərən mayor
Abdullayev “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü dərəcəli (10 illik
qüsursuz xidmət) və “Qüsursuz xidmətə görə” 2-cü dərəcəli
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(15 illik qüsursuz xidmət) medalları ilə təltif olunmüşdu. O
həmçinin “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90
illiyi (1918-2008)” və “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi (1918-2013)” Yubiley medalları ilə təltif edilmişdir. 2016-ci ilin aprel döyüşləri zamanı - şəxsi heyətin qarşısına qoyulmuş döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində
fərqləndiyinə görə Fəxri-Fərmanla təltif olunmuşdur.
Mayor Aqşin Abdullayev 2017 - ci ilin fevral ayının 25
-də Xocavənd  istiqamətində  gedən döyüşlər zamanı digər
əsgər yoldaşları ilə birlikdə qəhrəmancasına şəhid oldu.  Onlar tarixin şərəfli səhfəsinə “beş qardaş” kimi düşdülər. Özü
də qanlı meydanda düşmənlə açıq döyüşdə bir addım geri
çəkilmədən son damla qanlarına kimi vuruşaraq yazdılar adlarını bu tarixə. Nəzərov Şahlar Yaşar oğlu, Haşımlı Tural Əbdül oğlu, Qədimov Zülfü Rəhim oğlu və Cəfərov Zakir Nazim
oğlu idi onun şəhid qardaşları.
Erməni təcavüzkarlarının ağır şərtlər irəli sürməsinə baxmayaraq, fevralın 27-də Aqşinin  və özündən başqa şəhid olan
daha dörd  nəfərin nəşi neytral ərazindən götürülür. Fevralın
28-i isə Aqşin Abdullayev doğulduğu Şəki rayonunun Kiş kəndində son mənzilə yola salındı. Dəfn mərasiminə on mindən
yuxarı rayon sakini ilə yanaşı, şəhidin qulluq etdiyi hərbi hissənin əsgərləri və zabitləri,  Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirliyinin nümayəndələri, respublikanın müxtəlif bolgələrindən gəlmiş vətəndaşlarımız və şəhidin tabeliyində xidmət
göstərmiş əsgərləri qatılmışdı. Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Orkestrinin müşaiyəti ilə keçən dəfn mərasiminin sonunda yaylım atəşi açılmış və mayor Abdullayev uğrunda şəhid olduğu
torpağa tapşırılmışdır.  Ölümündən sonra  “Şücaətə görə” medalına layiq görülmüşdür.
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Sənin 34 illik ömür yolun bir nağıla bənzəyir, Aqşin, qardaşım. Elə bir nağıla ki, onun əvvəlindən şirinlik, sonundan
isə nisgil, kədər yağır dünyamıza. Bu nağılın qəhrəmanı - divlərlə üz-üzə gəlib onları məğlub edən Məlikməmmədi də,
mərdi-mərdanə düşmən üstə gedən Ağatlı oğlanı da, bütün
pisliklərə qalib olan Daşdəmiri də sənsən, sən özünsən. Ana
südü kimi təmiz, saf olan bu nağıllarda buğum-buğum ərsəyə
çatan, işığın, suyun gözünü tutan əjdahanın başını kəsən, quldurlara qan udduran bir qəhrəmansan sən.  Aqşin, şəhidim,
sənin ömür yolunla naxışlanan bu nağılların kövrək sətirlərinə üzümü söykəyib onları ağ vərəqlərə köçürməkdən savayı
bir hünər görmədim özümdə.
   Bu qəhrəmanlıq nağılında sənin uşaqlıq illərin dil açır.
Kiş kəndinin dərəli-təpəli düzlərindən səsin, ünün gəlir elə
hey. Döstlarına qoşulub oynayırsan, qaçırsan,   qarğı atını eləcə  çapırsan, çapırsan.  Əlinə çanta alıb məktəbə yollanırsan
həm də bu nağılda. İsmayıl  atanın,  Dursun ananın   halal zəhməti sayəsində qayğısız keçən uşaqlıq illərin evinizdən ulu
yurd yerlərimizə qədər səninlə yanaşı addımlayır.  Bu nağılda
sən evinizin bağçasında oturub əlinə keçən kitabları acgölüklə
oxuyur, hər şey haqqında bilmək istəyirsən. Günlə, ayla deyil,
ötüşən anlarla böyüyürsən bu şirin nağılda. Atalarımız  “Nağıl dili yüyrək olur”, - deyiblər. Bu nağılın sonunda sən orta
məktəblə, sevimli müəllimlərinlə, uşaqlıq dostlarınla vidalaşıb şəhərə üz tutursan.
Bundan belə sənin ömrünün ikinci nağılı başlayır. Tələbə
olursan. Həm də uşaqlıq illərində qəlbinin ən dərin guşəsində
cücərtdiyin arzuna qovuşursan. Hərbiçi olacaqdın. İlk addımı
atmışdın artıq.
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    Nağılın üçüncü hissəsi yaman ağrılı-acılıdır, Aqşin.  Ermənilər torpaq iddiasına düşmüşdülər. Ağlını itirmiş və heç
vaxt da bir qarış torpağı olmayan bir qrup erməni quldur
dəstəsi  “Qarabağ  bizimdir”,- deyərək hələ də bu günə kimi
davam edən ədalətsiz müharibəni başladılar. Azərbaycanın
dilbər guşəsi olan Qarabağımızda ölüm-dirim savaşı gedirdi.
Xalqımızın mərd oğulları könüllü surətdə Vətəni qorumaq
üçün səfərbər olmuşdular.   Və onların arasında sən də vardın. Vətən üçün, Qarabağımız üçün, itirdiyimiz torpaqlarımız
üçün, şəhid olan bacı və qardaşlarımız üçün, elindən, evindən
ayrı düşən soydaşlarımız üçün alışıb yanan qəlbinlə döyüşlərə atılmışdın. Əynində mundirin, əlində silahın, ürəyində
vətən eşqi əsgər dostlarınla,  qardaş dediyin cəngavərlərlə birgə düşəmənə layiqli cavab verirdin.  Və şəhid olana qədər də
vuruşaraq   canından da artıq sevdiyin torpağına qovuşdun.
Ölümsüzlüyə qovuşdun.  Əbədiyyətə qovuşdun.  Bir qərinəlik yaşında elə bir ömür qazandın  ki, çoxları belə mənalı ömrün həsrətindədir. Atan üçün, anan üçün, kəndin üçün, Vətənin üçün qürur mənbəyi oldun, ey qəhrəman mayorumuz .
    	Hiss etdinsə, bizim nağılımız başqa nağıllara bənzəmir.
Onun hər sətrindən barıt qoxusu, yurd harayı gəlir. Burada
sən başqa silahdaşlarınla birlikdə babamız Koroğlu kimi dumanlı, çiskinli dağlarda nərə çəkir, Babək kimi dözümünə sığınıb əbədiyyətə dönürsən. Sən burada Vətəni dəlicəsinə sevən,
onun yolunda hər məşəqqətə dözən bir fədai kimi gözümüzdə
ucalırsan. Bu nağıl sənin ülviliyindən, əsgər hünərindən, yurd
amalından söz açır. Bu nağılda torpağın sinəsində gəzməyə
haqqı olan bir insan kimi kamilliyin, bütövlüyün çıxır ortaya.
Təkcə özünü qorumağı, qarşı tərəfdən atılan güllələrdən yayınmağı unudursan bu nağılda.
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Çoxumuzun oxuduqca  göz yaşlarına hakim kəsilə bilmədiyi bu nağılda,  bu  ürəkləri dağ-dağ edən kədərin içində bir
qürur hissi, bir fəxr hissi  var, çünki  Aqşin Abdullayev kimi
mərd, vətənpərvər oğlumuz  sevdiyi vətəni üçün, bağlandığı
torpağı naminə şirin canından keçmişdi. O, şəhid olaraq ən
böyük,  ən şərəfli bir ad almışdı - ŞƏHİD adı.
    Azərbaycanımızın qəhrəmanlıqlarla dolu tarix səhifəsinə, Qarabağ uğrunda gedən mübarizə salnaməsinə adını
qanıyla yazmış Aqşinin müqəddəs adı heç vaxt döyüş dostlarının, onu tanıyanların, bütöv bir bir xalqın yaddaşından silinməyəcək. Onun adı doğulduğu kəndin, Şəkinin, eləcə də
bütöv Vətənin bir igid oğlu kimi xatirələrdə qalacaq,  yaddaşlarda   əbədi yaşayacaqdır. Onun adı da başqa şəhidlərimiz
kimi gələcəkdə bir qəhrəmantək anılacaq, həmişə önündə ehtiramla baş əyiləcəkdir. Valideynləri, ömür-gün  yoldaşı,  övladları Amin, Nərmin və Ömər həmişə onunla  fəxr edəcəklər,
qürur duyacaqlar.
   Üzümü sizə tutub deyirəm, Dursun ana. Siz xoşbəxt anasınız. Ona görə xoşbəxtsiniz ki, Aqşin kimi igid bir oğulun
anasısınız. Ona görə xoşbəxtsiniz ki, Vətənə Vətəni canından
da artıq sevən bir oğul bəxş edibsiniz. Ona görə xoşbəxtsiniz
ki, dünyaya gətirdiyiniz oğul bü gün milyonların oğludur, bütöv Azərbaycanın övladıdır.
Əziz ana, heç də kədərlənmə! Aqşinsizlik üzməsin səni.
Axı kimdir bu dünyanı tutub duran?  Ölüm ki labüddür. Hamı
öləcək. Amma Vətən uğrunda şəhid olmaq cismən ölüm deyil. Bu əbədi yolun başlanğıcı da, sonu da şəhidlikdir, behiştlikdir, ucalıqdır!
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Dursun müəllim, sən bir müəllim kimi şagirdlərinə, eləcə
də südünlə mayalandırıb böyütdüyün Aqşininə baxıb dönədönə: “Vətən üçün doğulmusunuz. Düşmən çəpərisiniz”,
- deməmisənmi? Torpağa bağlılıq, Vətənə sədaqət hisslərini
sən aşılamamısanmı bu qəhrəman oğluna? Sənin öyüdünlə,
xeyir-duanla atılmayıbmı döyüş meydanına bu gənc mayorumuz? Allah səbrini versin, əziz ana. Qarşında baş əyirik.
  Aqşin Abdullayevin  bir arzusu vardı hamı kimi. Qarabağın düşmən caynağından azad olunmasını, üçrəngli Azərbaycan bayrağının Şuşada dalğalanmasını görmək idi bu əvəzolunmaz arzu.
  İnşallah, Aqşin, cənab mayor, tezliklə Qarabağımıza qovuşarıq və bu, möhtəşəm qələbəmiz  sənin və sənin kimi   minlərlə şəhidimizin ruhunu rahat edər.
   Qoy qadir Allahımız Aqşinin qəbrini nurla doldursun!
Onun yeri daim cənnət olsun!
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Gültəkin Ağayeva
Xocavənd rayon Salakətin kənd tam orta məktəbinin əməkdar müəllimi
Sevimli şagirdim olmuş qəhrəman eloğlumla fəxr edirəm
Aprel döyüşlərində şəhid olmuş həmyerlimiz Orxan Hümmətovun ili tamam olmamış daha bir acı xəbər bizi sarsıtdı.
Milli Ordumuzun “N” saylı hərbi hissəsinin kəşfiyyat bölüyünün komandiri Aqşin Abdullayev şəhid olmuşdur. Bu acı
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xəbərdən bir anlıq yerimdəcə donub qaldım. İstədim evlərinə
baş çəkim, amma məlum oldu ki, valideynləri bu acı xəbərdən
xəbərsizdir. Aqşinə orta məktəbdə oxuyarkən V sinifdən XI
sinfədək riyaziyyat dərsi demişəm. Bu illər gözlərimin qarşısında bir daha canlandı. Aqşinin anası Dursun müəllim kəndimizdə hamının böyük hörmət bəslədiyi istedadlı, təcrübəli
ibtidai sinif müəllimidir.
V sinifdə, ilk dərs günündə Dursun müəllim yaxınlaşaraq
mənə dedi ki, Aqşini sənə tapşırıram, o, riyaziyyatı yaxşı bilməlidir. Başqa uşaqlardan fərqi onun nisbətən boyunun balaca olması və saçının sarışınlığı idi. O biri uşaqlara nisbətən
ona daha çox diqqət ayırırdım. Anası hər gün onun dərsləri ilə
maraqlanırdı. Bir fərqli cəhəti ilə yaşıdlarından çox fərqlənirdi.Uşaqlar deyib-güləndə o, bir kənarda dayanar, çox qayğılı
görünərdi... İllər keçdi, amma onun üzündən qayğı və ciddilik
əskik olmadı. Aqşinlə bağlı bir xatirə heç vaxt yadımdan çıxmır. Doqquzuncu sinifdə oxuyurdu. Bir gün Aqşin dərsə gecikərək gəlmişdi. Sinifdə uşaqların hamısı başıaçıq oturmuşdu. O, başını açmadı. Başındakı kepka düz gözlərinin üstünü
və qulaqlarını örtmüşdü. Sakitcə dəftər-kitabını çantasından
çıxarıb nəsə yazmağa başladı. Bütün uşaqlar, elə mən də təəccübləndim ki, görəsən, bu uşaq nə üçün belə edir. Elə bu vaxt
məktəbin direktoru Müzəkkir müəllim sinfə daxil oldu, uşaqlarla söhbət apardı. Sinifdən çıxarkən Aqşinin qolundan tutdu, diqqətlə onun üzünə baxdı, amma heç nə demədi...
Aqşin uzun saç saxlamağı xoşlayırdı. Düzü, bu cür saç
ona çox yaraşırdı. Mən elə düşünürdüm ki, Aqşin mühəndis
olacaq. XI sinifdə oxuyarkən mən ondan hansı ixtiasa gedəcəyini soruşdum. O, qətiyyətlə hərbiçi olmaq istədiyini bil93
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dirdi. Mən o zaman: nə olar, hərbiçi, ya mühəndis. Bu ixtisaslar bir-birinə yaxındır. Mürəkkəb hərbi texnikanı idarə etmək üçün yaxşı mühəndis olmaq lazımdır. Aqşin şəstlə: Yox,
müəllim, mən kəşfiyyatçı olacağam, - dedi. Bu Aqşinin qəti
qərarı idi. Heç kəs onu bu fikrindən döndərə bilməzdi.1998-ci
il idi. Ölkənin hərbi gücü, zabit potensialı gücləndirilməli idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev bu sahəyə xüsusi diqqət və
qayğı ilə yanaşırdı. Ölkə rəhbəri yenicə formalaşmağa başlayan Azərbaycan Milli Ordusunun sıralarının savadlı, peşəkar
milli kadrlarla möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi.
Bu yolu həmçinin olduqca vətənpərvər, igid, cəsur oğullar seçə
bilərdi. Çünki mənfur qonşularımız olan erməni vandallarının xarici düşmən qüvvələrin dəstəyi ilə işğal etdikləri dilbər
Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad etmək üçün vətənpərvər
ruhlu əsgər və zabitlərə ehtiyac bu illərdə daha böyük idi. Aqşin arzusuna çatdı. O, hərbiçi, kəşfiyyatçı kimi yetişdi. Mən
onunla hərdənbir valideyinlərinə baş çəkmək üçün kəndə
gələndə görüşürdüm. Hal-əhval tutduqdan sonra: “İşlər necə
gedir?” sualını verəndə bir kəlmə ilə cavab verərdi: “Vətənə
xidmət edirik”. Bu bir cümlə Aqşinin vətənpərvərliyinin, bir
zabit kimi qaynar nöqtədə ağır, çətin ordu həyatı yaşamasına,
hər gün ölümlə üz-üzə dayanmasına baxmayaraq dözümlülüyünün təsdiqi idi. O, giley-güzardan tamamilə uzaq bir şəxsiyyət idi.
Azərbaycan Milli Ordusunun düşmən üzərində güc və
vətənsevərlik təsdiqi olan 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində Aqşin fəal iştirak etmiş, əsl kəşfiyyatçı olduğunu sübuta yetirmişdi. Heç bir il keçmədi ki, Aqşin bir kəşfiyyatçı kimi şəhid oldu.
O, general olmaq arzusu ilə yaşayırdı. Mənfur erməni gülləsi
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bu cəsur zabitin arzularını yarımçıq qoyub, Vətən məhəbbəti
ilə döyünən ürəyini dayandırdı. Ölüm amansız olsa da, Aqşin
bu amansız ölümə qalib gəlib adını Vətən, millət, azadlıq, insanlıq yolunda şəhid olanların siyahısına yazaraq müqəddəs
şəhidlik zirvəsini, rütbəsini qazandı.
Aqşinin oğlu Amin VIII sinifdə oxuyur. Hər dəfə onu
görəndə Aqşini xatırlayıram. Təmkinliliyi, ciddiliyi ilə atasını
təkrarlayır. İnanıram ki, qəhrəman atanın layiqli irs davamçısı
olan oğlu hərbiçi kimi yetişəcək, atasının arzularını həyata keçirərək müqəddəs, sülhsevər Milli Ordumuzun layiqli zabiti
kimi Vətənə xidmət edəcəkdir.
Xan İlyasov
Heydər Əliyev adına Kiş kənd tam orta məktəbinin müəllimi
Şəhidliyin ünvanı
əbədiyyətdir
Erməni təcavüzkarlarının növbəti təxribatı bu il fevralın
24-dən 25-nə keçən gecə Xocavənd istiqamətində baş verir...
Mayor Aqşin Abdullayev də qaynar nöqtəyə göndərilir. Qorxubilməz və ölümün gözünə dik baxan Aqşin və onun döyüşçü
yoldaşları içdikləri Hərbi Anda, Vətən, torpaq andına sadiq qalaraq güclü təxribatların qarşısını alarkən şəhid olurlar...
Şəkinin Kiş kəndində möhtəşəm bir abidə ucalır. Şəhidlərə, ölməzliyə ehtiram abidəsi. Orada uyuyan şəhidlər qəhrəmanlığı sanki doğma Qafqaz dağlarının əzəmətindən, cürəti, cəsarəti, qorxmazlığı göz qırpımında qaynayıb kükrəyən,
aşıb-daşan Kiş çayından alıblar. Elə bil indi də o dağlar şəhid
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övladlarına qoynunu açıb ruhlarına həzin-həzin layla deyir...
Məzar daşlarına həkk olunmuş adları oxuyuram. Bu kənddən
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən
döyüşlərdə 9 nəfər şəhid olub. Mayor Aqşin Abdullayev isə
bu il fevralın 25-də canından, qanından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı.
Aqşin İsmayıl oğlu Abdullayev 1982-ci il oktyabrın 1-də
Şəki rayonunun Kiş kəndində doğulub boya-başa çatmışdı.
Orta məktəbi əla qiymətlərlə başa vuran Aqşin Heydər Əliyev
adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olur. 2003-cü
ildə bu ali hərbi təhsil ocağını başa vuran Aqşin leytenant rütbəsi alaraq Silahlı Qüvvələrimizin müxtəlif hərbi hissələrində
şərəfli xidmət yolu keçir. Xidməti dövründə Fəxri Fərmanlarla, diplomlarla, “Qüsursuz xidmətə görə” 2-ci və 3-cü dərəcəli
medallar və yubiley medalları ilə təltif olunur. Vətənpərvər
zabit sonuncu hərbi əməliyyatda göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən
təsis edilmiş “Şücaətə görə” medalına layiq görülür. Azərbaycan Ordusunun şəhid mayoru bu medala layiq görülən ilk zabit kimi tarixə düşür.
Ömrünü şagirdlərinin yolunda şam kimi əridən Dursun
müəllimə şəhid oğlunun həyat hekayəsini bizə danışır: “ Aqşin həyatı başa düşəndən qonum-qonşuya, qohum-əqrəbaya,
el-obaya dayaq olub. Kənddə kiminsə köməyə ehtiyacı olanda Aqşini çağırardı. Uşaqlıqdan dostcanlı, qohumcul, mehriban idi. Uşaqla uşaq, böyüklə böyük kimi davranardı. Onun
haqqında keçmiş zamanda danışa bilmirəm. Gördüyünüz bu
dağların hər daşına, qayasına bələd idi. Bütün dağlıq, meşəlik yolları tanıyırdı, təbiətin vurğunu idi. Heyvanları, bitkiləri
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çox sevirdi. Həyətə müxtəlif bitkilər əkirdi. Mənə tez-tez məntiqi suallar verirdi. Fikirləşirdik ki, Aqşin böyüyüb bioloq olacaq. Lap kiçik yaşlarından oxumağa, elmə maraq göstərirdi.
Hələ dörd yaşı var idi. Nənəsinin yanına qoyub məktəbə getməli olurdum. Tənəffüs zamanı bir də görürdüm ki, Aqşin ya
Tahirə müəllimənin, ya da Alışan müəllimin sinfindən çıxır.
Yeniyetməlik dövrünə qədəm qoyanda peşəkar hərbiçi olacağını düşünmüşdü”, - deyə Dursun ana gözlərini bir nöqtəyə
zilləyib aram – aram danışir: “Ölümün gözünə dik baxırdı.
Deyirdi ki, hər bir əsgər, hər bir zabit döyüşə gedəndə gərək
qorxmasın. Hər bir anaya öz övladı şirindir, əzizdir, hamıdan
güclüdür. Təkcə, mən onunla övladım olduğuna görə deyil,
Azərbaycan Ordusunun bir zabiti, hərbiçisi kimi fəxr edirəm.
Vətənini, xalqını, dövlətini, ordusunu sevən bir zabit kimi...
Bu gün də fəxr edirəm, sabah da fəxr edəcəm. Axı mənim övladım canı qədər sevdiyi Vətən, torpaq uğrunda şəhid olub.
Aprel döyüşlərindən, qələbəmizdən, döyüşlərdə şəhid olan
hərbiçilərimizdən qürurla danışardı. “Şəhidlik hər kəsə qismət olmur, o zirvəyə hər kəs ucala bilmir”, - deyərdi.
-Dursun müəllimə, Aqşinin Vətənə, torpağa, el-obaya
bağlılığı və sevgisi, yəqin ki, öncə ailənizdən başlayıb...
Dursun ana bayaqdan əlində saxladığı Aqşinin şəklindən baxışlarını ayırmadan söhbətinə davam edir: “Mənə sual
verərdi, Vətən nədir? Deyirdim ki, bax, bizim bu evimizdən
başlayır Vətən. Bizim evimiz, Kiş kəndi, Şəkimiz, nəhayət
Azərbaycan bizim vətənimizdir. Doğma Vətənimizin hər qarışı bizim üçün əzizdir. Şəhid olanda da Vətən torpağı ovucunun içində idi... Yağış yağan kimi həyətə qaçırdı. Torpağın
ətrini sevərdi. Deyərdi ki, Qarabağı düşməndən azad edək,
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gedib Ağdamda ev tikib yaşayacam. Görün, Aqşinin qəlbindən hansı arzular keçirdi”.
Aqşini tanıyanlar, tabeliyində olan əsgərlər də, zabit yoldaşları da söyləyirdilər ki, o, cəsur, fədakar, cəldliyi, çevikliyi ilə hər kəsə nümunə olan bir zabit idi. Doğulub boya-başa
çatdığı, qarış – qarış gəzdiyi doğma Kiş kəndini, Şəkini, bütün
Azərbaycanı sevirdi.
Aqşin, doğrudan da, igidliyi, qəhrəmanlığı ilə el-obaya
gərəkli övlad, Vətənə layiqli oğul oldu, əməli ilə hər kəsin
başını uca etdi, qəhrəmanlığı ölkəyə yayıldı. Canından artıq
sevdiyi Vətən uğrunda, torpaq uğrunda mərdlik, şəhidlik zirvəsinə ucaldı...
Son döyüş anı isə hamını heyrətləndirdi. Yaralı halda döyüşçü yoldaşı Zülfünü tək qoymur. Ona doğru sürünür. Bir
ovcunda Vətən torpağı, o biri əli ilə döyüşçü yoldaşı Zülfünün
əlindən tutur. Sevimli komandir əsgəri ilə birlikdə şəhid olur...
İllər keçir, hər şey unudulur. Unudulmayan isə təkcə şəhidlərdir. Onlar tarixdə daim yaşayırlar. Dursun ana deyir ki,
hər dəfə Bakıya yolum düşəndə Şəhidlər Xiyabanında canını
Vətən yolunda qurban verən şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət
edərdim. Məktəbdə şagirdlərimə şəhidlərimiz barədə saatlarla
danışırdım. İndi isə Azərbaycan Ordusunun zabiti, mayor Aqşin Abdullayev haqqında danışacam. Bu gün Aqşin tək mənim
övladım deyil, Azərbaycan xalqının şəhid övladlarından biridir. Aqşinin yaxın dostları, Vətənə övladlıq borcunu verib geri
dönən əsgərləri, komandirləri, onu yaxından tanıyan insanlar son dəfə vidalaşmağa gələndə söyləyirdilər ki, Aqşin kimi
oğullar vətənsevərliyi ilə hər birinin yaddaşında əbədi qalacaq.
Döyüş yoldaşı, əsgəri üçün sinəsini sipər edən Aqşin kimi komandirin anası olduğum üçün qəlbim dağa dönür”.
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Şəhid zabitimizin atası İsmayıl Abdullayev isə söhbətimizdə oğlunun Vətən yolunda, torpaq uğrunda şəhid olduğunu
deyir: “Bu mənə bir ata kimi qürur verir. Oğul Vətən üçün
doğulur. Aqşinin üç övladı bizə əmanət qalıb. Onlar atalarına
layiq bir övlad kimi böyüyüb əsl vətəndaş olacaqlar. Aqşinin
yarımçıq qalmış arzularını onlar həyata keçirməlidirlər”.
Aminin 14 yaşı var. 8-ci sinifdə oxuyur. Dərs əlaçısıdır.
Atasının davamçısı olmaq istəyindədir.
Nərminin 9 yaşı var. O da qardaşı kimi əlaçıdır.
2 yaşlı Ömər isə hələ qayğılardan uzaqdır. Anası Xuraman
xanım deyir ki, çox həssas uşaqdır. Atasının şəklini görəndə
diqqətlə baxır. Elə bil ki, onu tanıyır. Danışmaq istəyir.
Aqşinə orta məktəbdə dərs demiş Mənsurə Xasməmmədova, Bayram Xəlilov və başqaları da belə vətənpərvər yetirmələri olduğu üçün iftixar hissi keçirdiklərini bildirdilər və
onun həyat yolunu indiki gənc nəslə layiqli örnək hesab etdilər. Mənsurə müəllimə Aqşin haqqında danışarkən dedi ki,
o, dünya və Azərbaycan klassik ədəbiyyatını sevirdi. Azərbaycan klassiklərindən Hüseyn Cavidin, Əhməd Cavadın, Səməd
Vurğunun və Aşıq Ələsgərin yaradıcılığından bilgiləri çox idi.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Aqşinin uşaqlıq dostu Laçın və Ələddin müəllim, vaxtilə
eyni sinifdə oxuduğu Elmir müəllimlə və başqa müsahiblərlə
apardığım söhbətlər də mənə bir daha yəqin etdi ki, şəhidliyin
ünvanı əbədiyyətdir.
Lalə Hüseynova
“Azərbaycan ordusu”,
2017, 7 oktyabr
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“Şəhidlər ölməzdirlər”
Müəllim hər birimizin həyat yolunu işıqlandıran, bizə
elm, bilik öyrədən və bu yolda ömrünü şam kimi əridən
müqəddəs peşə sahibləridirlər. Bu adı şərəflə daşıyan, ömrünü şagirdlərinə həsr edən müəllimlərdən biri də Dursun Abdullayevadır.
Dursun müəllimin pedaqoji fəaliyyəti 42 ildən artıq bir
dövrü əhatə edir. Bu gün vaxtilə onun dərs dediyi şagirdlər
arasında neçə-neçə həkim, müəllim, hərbiçi, mühəndis və digər sənət sahibi var. Onlar ilk müəllimlərini heç vaxt unutmur, hər zaman xatırlayır, vaxtaşırı onun görüşünə gedirlər.
Eyni zamanda onların arasında ölkədən kənarda Vətənimizi
təmsil edənləri də yetərincədir. Onun da dərs dediyi şagirdlərin bir çoxu Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü olaraq
cəbhəyə yollanıb, vətən, torpaq uğrunda döyüşüb. Yetirmələri arasında ordumuzun peşəkar zabitləri olaraq ömürlərini
Vətənə xidmətə həsr edənləri də var.
Qəzetimizin “Ordu və cəmiyyət” rubrikasının qonağı
olan Dursun Abdullayeva Şəki rayon Kiş kənd Heydər Əliyev adına 4 saylı tam orta məktəbdə çalışır. Uzunmüddətli
pedaqoji təcrübəyə malik olan müəllim təhsilin hər zaman
xalqın, millətin həyatında böyük rol oynadığını qeyd edir.
“Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi ki, elm, təhsil, mədəniyyət sahəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlər, Azərbaycan
xalqının bugünkü yüksək təhsil, elm, mədəniyyət səviyyəsi,
şüur səviyyəsi – bütün bunların hamısı ilk növbədə müəllimlərin xidmətlərinin nəticəsidir”.
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Əlbəttə, hər bir vətəndaşın həyatda uğur qazanmasının
yolu təhsildən başlanır. Ona görə də ümummilli liderimiz
cəmiyyətə və dövlət quruculuğuna bir sistem halında yanaşaraq, burada təhsilin də yerini müəyyənləşdirməyi heç vaxt
unutmurdu. Dursun müəllimə görə, bu prosesdə uğurla iştirak etmək üçün insan müasir təhsilə malik olmalıdır. “Dərs
dediyim məktəb Ulu Öndərimizin adını daşıyır. 2002-ci ildə
rayonumuza gələrkən elm, təhsil, mədəniyyətlə maraqlanan
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev qədim Kiş kəndində hazırda dərs dediyim müasir təhsil kompleksinin tikilməsinə
xüsusi göstəriş vermişdir. Bu gün çox qürurluyam ki, Ulu Öndərin adını daşıyan məktəbdə çalışıram”.
Ordu ilə cəmiyyətin vahid birliyindən danışan müəllim
onu da vurğuladı ki, hər bir dövlət öz ordusu ilə möhtəşəm
olur. “Ordu güclüdürsə, onun dövləti də sarsılmazdır. Hamıya bəllidir ki, nankor qonşularımız olan ermənilər çörəyimizi
yeyib sonradan bizə dönük çıxıblar. Onların nə yurdu olub,
nə də məkanı bilinib. Tarix boyu onun-bunun torpaqlarında
sığınacaqlar tapıblar və həmin torpaqlara yiyələnməyə can
atıblar. Bu gün yenilməz ordumuz ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması üçün Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir və
mütləq bu vəzifənin öhdəsindən gələcəkdir”.
Müsahibim ordumuzun keçən il Aprel döyüşlərindəki
qələbələrinin düşmənə böyük zərbə olduğunu bildirərək dedi
ki, bu xəbər bütün Azərbaycan xalqının böyük sevincinə səbəb
oldu, şanlı, qüdrətli Azərbaycan Ordusu düşmənə nəyə qadir
olduğunu bir daha sübut etdi. “Azərbaycan Ordusunda şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji ruhu yüksəkdir. Hərbiçilərimizdə
yüksək döyüş əzmi var. Ordumuzun Aprel qələbəsi dünyaya
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göstərdi ki, Azərbaycan xalqının gözü heç kimin torpağında
deyil, bu xalqın övladları haqq işi uğrunda, öz torpağı uğrunda döyüşür və şəhid olur. Bu möhtəşəm qələbə ilə Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordusu olduğunu bir daha
təsdiqlədi. Bizim ordumuz, dövlətimiz sülhsevər, vətənpərvər və haqq-ədalət tərəfdarıdır. Biz yalnız öz torpaqlarımızı
qoruyur, ərazi bütövlüyümüzü təmin etmək üçün mübarizə
aparırıq. Odur ki, qələbə bizimlədir”.
Onu da qeyd edim ki, Dursun Cavadova ordumuzun şəhid zabiti Aqşin Abdullayevin anasıdır. Orduya qırılmaz tellərlə bağlı olan müəllim şagirdlərinə illərdir ki, Azərbaycanın
peşəkar Silahlı Qüvvələrini təbliğ edir, hərbiçilərimizin peşə
borcunun nə qədər müqəddəs olmasından danışır.
Həmsöhbətim qeyd etdi ki, şagirdlərinə ordumuzun
Aprel zəfərindən, hərbiçilərimizin qəhrəmanlığından böyük
həvəslə danışır. “Həmin ərəfədə vahimə və qorxu içərisində
olan ermənilər silah-sürsatlarını atıb qaçırdılar. Canlarını qurtarmaq istəyən erməni əsgərləri artıq özləri də başa düşmüşdülər ki, başqasının torpağında oturmaq heç də asan iş deyil,
başqa dövlətin torpağını zəbt etmək işğalçılıq əməlidir. Bu,
həm də bir daha onu sübut edir ki, erməni həmişə qorxaq, ziyankar, hiyləgər, xəyanətkar olub və çörəyi də dizinin üstədir.
Yüzlərlə zabit və əsgər itirən düşmən artıq Azərbaycan Ordusunun qarşısında aciz olduğunu həmin günlərdə dərindən
anladı...”
Bu il yeni dərs ilinin ilk məşğələsinin Aprel döyüşləri və
Cocuq Mərcanlı kəndinin işğaldan azad edilməsinə həsr olunduğunu, mövzu barədə şagirdlərinə geniş və ətraflı məlumat
çatdırdığını söyləyən Dursun müəllimə bildirdi ki, Vətən yo102
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lunda, ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olan oğullarımızın qanı yerdə qalmayacaq. “Biz şəhid valideynləri övladlarımızınVətən yolunda şəhid olması ilə qürur duyuruq. “Təki
Vətən yaşasın!” deyirik. Axı oğul düşmən çəpəridir deyiblər.
Bütün şəhid analarına üzümü tutub deyirəm: “Başınızı uca tutun. Fəxr edin ki, övladlarımız şərəflə döyüşüb Vətən yolunda
canlarından keçiblər. Bilin ki, şəhidlər Tanrı dərgahının ən uca
zirvəsinin – şəhidlik zirvəsinin əbədi sakinləridir. Bir şeirdə
deyildiyi kimi: Şəhidlər ölməzdirlər, ölməzə ağlamazlar.
Biz inanırıq ki, tezliklə ordumuz ölkə Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində
torpaqlarımızı işğaldan azad edəcək və üçrəngli bayrağımız
işğal altında olan torpaqlarımızda dalğalanacaq”.
Lalə Hüseynova
“Azərbaycan Ordusu”, 2017, 1 noyabr
Məktəb ikinci evimizdir
Məktəb ikinci evimizdir. Məhz bu müqəddəs ocaqdan böyük həyata vəsiqə alırıq. Onun üçün də əsl vətəndaş kimi yetişməyimizdə böyük rolu olan müəllimlərimizin əməyini heç
zaman unutmuruq.
Yolumuz Şəkiyə - uca, əzəmətli dağların ətəyində məskən
qurub tarixləşən Kiş kəndinədir. Kəndin çay kənarında yerləşməsi burada qədim insan məskənlərinin olduğundan xəbər
verir. Kiş kəndi yaşı əsrlərə söykənən tikililəri ilə məşhurdur.
Bunlardan ən məşhuru Kiş məbədidir. Bu gün kəndin 7 min
əhalisi var. Hazırda kənddə iki məktəb fəaliyyət göstərir. Biri
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1928-ci ildə inşa edilmiş 4 saylı tam orta məktəb, digəri isə
Heydər Əliyev adına Kiş kənd 1 saylı tam orta məktəbdir.
Respublikamızın bütün ümumtəhsil ocaqlarında olduğu kimi
hər iki məktəbdə də ilk dərs gününün məşğələsi “Ordumuzun şanlı Aprel döyüşləri və Cocuq Mərcanlıya qayıdış” mövzusu üzərində quruldu.
Heydər Əliyev adına Kiş kənd 1 saylı tam orta məktəbin
müəllim və şagird heyəti yeni dərs ilinə böyük sevinc, yüksək əhvali-ruhiyyə ilə hazırlaşıb. Bu onların üzlərindəki təbəssümdən də açıq - aydın sezilirdi. Əllərində gül-çiçək tutmuş
birincilər məktəb yollarında ilk kövrək addımlarını atacaqlar.
Valideynlər həyəcanla, səbirsizliklə birinci zəngin səslənməsini gözləyirlər. Gənc nəslin təlim-tərbiyəsində ömrünü şam
kimi əridən müəllimlər yeni dərs ilinin açılması və Bilik günü
münasibətilə bir-birilərini təbrik edirdilər. Əvvəlcə məktəbin
direktoru Elçin Qarayevlə görüşüb gəlişimizin məqsədi barədə məlumat verdik.
Elçin müəllim bizimlə söhbətində bildirdi ki, kəndimiz
ucqar dağ kəndi olsa da, burada təhsilin səviyyəsi hər dönəmdə yüksək olub. “İstər Sovet dönəmində, istərsə də müstəqillikdən sonrakı dövrdə. Ulu Öndər rayonumuza gələrkən Kiş
kəndində müasir məktəb kompleksinin tikilməsi barədə tapşırıq vermişdi. 2005-ci ildə gördüyünüz bu müasir məktəb
kompleksi tikilib istifadəyə verildi. Məktəbimiz Ümummilli
Liderimizin adını daşıyır. Hər il onlarla məzunumuz 600-dən
yuxarı bal toplayaraq respublikamızın müxtəlif ali məktəblərinə daxil olur. Məktəbdə nizam-intizam qaydaları möhkəm
qorunur, dərsə davamiyyət hər zaman yüksəkdir”.
Gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinə böyük önəm veril104
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diyini deyən məktəb direktoru onu da vurğuladı ki, məktəbimizin müəllimləri hazırlıqlı, daim öz üzərlərində çalışaraq bilik səviyyələrini artıran müəllimlərdir. “Onlar daim tədbirlərdə fəal iştirak edərək gənclərimizə Vətənə məhəbbət, torpağa
bağlılıq hissləri aşılayırlar. Millli-mənəvi dəyərlərimiz, qəhrəmanlıq tariximiz öyrənilir və bununla da əsas məqsədimiz
məktəblilərin vətənpəvərlik ruhunda tərbiyə olunmalarıdır.
Gördüyünüz kimi, ilk dərs gününün mövzusu da ordumuzun
Aprel döyüşləri və işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun
Cocuq Mərcanlı kəndinə qayıdışla bağlıdır. Kəndimizin iki
şəhid oğlu - vaxtilə məktəbimizi bitirən məzunlarımız mayor Aqşin Abdullayevin, gizir Orxan Hümmətovun və digər
şəhidlərimizin qəhrəmanlıqları haqqında məktəblilərə geniş
məlumatlar çatdırıldı”.
Söhbətimizi məktəbin tarix müəllimi Ələddin Ramazanovla davam etdiririk. O söylədi ki, tarixdən, ədəbiyyatdan,
ümumiyyətlə, humanitar fənlərdən dərs demək hər bir müəllimdən məsuliyyət tələb edir. “Çünki xalqımızın qəhrəmanlıq
tarixini öyrədən, gələcək həyatlarında mühüm rol oynayan
amilləri şagirdlərə düzgün başa salan və onları milli-mənəvi
dəyərlərimiz ruhunda tərbiyə edən məhz bu sahədə çalışan
müəllimlərimizdir”.
İlk dərs gününün məşğələsinin “Aprel döyüşləri və Cocuq Mərcanlıya qayıdış” mövzusunda keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayan Ələddin müəllim bildirdi ki, Azərbaycan
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin işğaldan azad
edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamı qaçqın və köçkünlərimizdə işğal altında olan torpaqlarımızın düşməndən azad
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edilərək doğma yurdlarına qayıdacaqlarına böyük inam yaratdı. “Cocuq Mərcanlıya qayıdış böyük qayıdışın başlanğıcıdır. Bu gün Cocuq mərcanlılar öz doğma torpaqlarına qayıdıblar. Ordumuzun şanlı Aprel döyüşlərindən sonra alınan
mühüm əhəmiyyətli Lələtəpə yüksəkliyi düşmən tərəfdən
Cocuq Mərcanlı kəndinə yaranan təhlükəyə birdəfəlik son
qoydu. Aprel döyüşləri xalqımızda qələbəyə inamı artırdı.
Silahlı Qüvvələrimizin gücünü, qüdrətini nəinki düşmənə, o
cümlədən dünyaya göstərdi. Hərbiçilərimizin döyüş əzmini,
vətənsevərliyini, torpaqsevərliyini göstərdi. İşğalçı Ermənistanın bir daha qorxaqlığını, təcavüzkarlığını göstərdi. Kəndimizdən Aprel döyüşlərində şəhid olan gizir Orxan Hümmətovun, bu il fevralın 25-də düşmən təxribatının qarşısını alarkən
canından keçən şəhid mayor Aqşin Abdullayevin qısa, lakin
şərəfli həyat yolu təkcə Kiş kəndinin gənclərinə deyil, bütün
Azərbaycan gəncliyinə örnəkdir”.
Məktəb müəllimləri ilə söhbətlərdən qürur hissi keçirdim
və mənə bir daha aydın oldu ki, Aqşin də, Orxan da qəhrəmanlıq yolunu - müqəddəs hərbiçi olmaq peşəsini seçməyə
bilməzdilər. Həm də Vətən, torpaq yolunda canlarından, qanlarından keçib şəhidlik zirvəsini də fəth etməyə bilməzdilər!
Lalə Hüseynova,
“Azərbaycan Ordusu” ,
2017, 4 oktyabr
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Qəlbimizi göynədən itgi
Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Nəinki Şəkinin Kiş
kəndinin, bütün Azərbaycanın fəxri olan Aqşinlə bir sinifdə
oxumaq xoşbəxtliyi mənə də nəsib olub. Biz Aqşinlə 1988-ci
ildə Kiş kənd 1 saylı tam orta məktəbin birinci sinfinə getmişik. Bizim uşaqlığımız dünyanın ən böyük imperiyalarından
biri olan Sovetlər Birliyinin çöküsü illərinə təsadüf edib. Bütün zamanlarda imperiyaların çöküsü ağrısız-acısız ötüşmədiyi kimi, bu proses doğma Vətənimiz üçün də son dərəcədə
çətin və məşəqqətli bir keçid dövrü vəd edirdi. 1988-ci illərdə imperiyanın dağılması ilə paralel olaraq ermənistandan
da azərbaycanlıların doğma yurd-yuvalarından qovulması
prosesi də başlandı. Biz o dövrdə bütün bu proseslərin çarəsiz izləyiciləri kimi məktəb həyatımıza davam edirdik. Təbii
ki. müharibə bütün insanların həyatında dərin izlər buraxır.
Nəzərə alsaq ki, sözügedən dövrdə biz Aqşinlə uşaqlıq illərimizi yaşasaq da, hər bir vicdanlı vətəndaş kimi erməni vandallarının torpaqlarımıza təcavüz etməsi, törətdikləri vəhşiliklər
haqqı tapdanmış vətənin övladları kimi bizim uşaq qəlbimizdə də düşmənə qarşı qisas və nifrət hissi yaradırdı. Dərslərdə, tənəffüslərdə biz uşaq təfəkkürümüzlə Qarabağda gedən
prosesləri təhlil edir, bu prosesdə iştirak etmək arzularımızı,
yolumuzu pomantik düşüncələrimizlə gerçəkləşdirirdik. Belə
müzakirələrdə ən çox Aqşin öz emosionallığı və fanatlığı ilə
seçilirdi. Zaman, illər keçir biz böyüyür, gələcəklə bağlı planlarımızı qururduq. Artıq yuxarı siniflərdə Aqşinlə söhbətlərimiz zamanı o, hərbiçi olmağı planlaşdırdığını deyirdi. Qarışıq
zamanın bu ali, çətin arzusunu ondan soruşanda və bu peşə107
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nin çox ağır olduğunu soruşduqda o, fikrində qəti olduğunu
və valideynlərini də razı saldığını söyləmişdi. Aqşin öz arzularını gerçəkləşdirmək yolunda qətiyyətlə addımlayan bir igid
idi. O, həmişə ən kiçik məsələlərdə belə ədalət tərəfdarı kimi
özünü müəllimlərinə və şagird yoldaşlarına sevdirə bilmişdi.
Yaltaqlıq, ikiüzlülük, riyakarlıq kimi qeyri-insani sifətlər onun
təbiətinə yad idi və bu cür insanlara nifrət edərdi. Məktəbdə
həmişə uşaqlar arasında mübahisə, dava-dalaş düşəndə o,
zəiflərin, haqlının tərəfində olardı. Eyni zamanda dərslərdə
çox ciddi və intizamlı,tələbkar şagird idi.
Beləliklə, biz orta təhsilimizi 1999-cu ildə başa vurduq.
Mən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Tarix-ictimaiyyət” fakültəsinə, Aqşin isə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə
daxil olduq.Universitet illərində biz ancaq yay tətillərində
görüşə bilirdik. Görüş zamanı mən ondan hərbiçi olmağın
çətinliyini xəbər aldıqda o, bu sənətin fəxri barədə sevinclə
danışardı. Ali təhsilimizi başa vurduqdan sonra biz öz ixtisasımız üzrə peşə fəaliyyətimizə başladıq. Hərbiçilik peşəsinin çətinlikləri və məsuliyyəti ilə bağlı biz onunla çox az-az
görüşürdük. Onunla söhbətləşən zaman heç bir zaman peşəsinin çətinliklərini dilə gətirməyi sevməzdi. O, bu müqəddəs
amalına görə xidmət etdiyi hərbi hissələrdə əsgərdən tutmuş
generaladək hamının sevimlisi idi.
Aqşinlə mən axırıncı dəfə 2016-cı ilin yayında görüşmüşdüm. Bu görüş çox qısa, ayaqüstü olmuşdu. O, hansısa
işlə əlaqədar tələsdiyindən biz ayrılmalı olmuşduq....Aqşin
2017-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə növbəti erməni təxribatının qarşısı alınarkən şəhid olanda hər kəs kimi
mən də dərin sarsıntı keçirdim. Onun yoxluğu ilə heç cür ba108
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rışa bilmirdim. Hər zaman yola çıxanda qarşımda sanki qəhrəman eloğlumu, sinif yoldaşımı, uşaqlıq dostumu görürdüm.
Onun öz əsgəri yolunda qəhrəmancasına həlak olmasından
sonra onun necə vətənpərvər və insansevər bir zabit olduğunu dərindən anladım.
Bu gün mən onun oğlu Aminin tarix müəllimiyəm.
Dostumun, eyni zamanda vətənimizin qəhrəman oğlunun
əmanətinin müəllimi olmaq bizim üçün çox məsuliyyətli və
qürurverici bir hissdir. Ümid edirik ki, Amin atasına layiq bir
övlad kimi böyüyəcək, biz müəllimlər də Aqşinin müqəddəs
ruhu qarşısında öz vəzifəmizi yerinə yetirmiş olacağıq. Ulu
Tahrıdan Vətən yolunda canından keçən bütün şəhidlərimizə,
o cümlədən Kiş kəndinin fəxri qəhrəman övladı olan Aqşin
Abdullayevə rəhmət diləyirəm.
Elmir Məmmədəliyev,
tarix müəllimi
Ata nəvazişinə həsrət qalan balaca Nərminin atasına
yazdığı məktublardan sətirlər
Canım atam! Sən dünyada bir dənəsən. Mən nə qədər
çalışıram ki, sən mənim yuxularıma girəsən, amma bu olmur.
İstəyirəm ki, mən səni 1 saatlığa görə bilim. Sənin işdən gələndə mənə çoxlu hədiyyələr almağın, məni öpüb qucaqlamağın
mənim yadıma düşür. Mən istəyirəm ki, sən yenə məni öpüb
qucaqlayasan, amma bu da olmur. Mən fikirləşirəm ki, mən
artıq nə etsəm atamı görə bilərəm. Mən həmişə məktəbdən
gələndə sənin məzarını və onun yanındakı gül dəstələrini görüb pis oluram. Sən yadıma düşürsən, mənim gözəl atam.
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Gözəl atam! Sən ölməmisən, sağsan, dirisən. Sən hər zaman işdən gələndə məni gəzməyə aparardın. Hər zamanımı
səninlə keçirərdim. Sən 1 aylıq hərbi hissədə qalanda sənə
çoxlu şeirlər, məktublar yazırdım. Artıq sən yoxsan. Həyat
mənim üçün heç nədir.
Ata, mən bilirəm ki, sən cənnətdəsən. Oradan mənim hər
bir hərəkətimi görürsən. Mən səninlə fəxr edirəm. Mən səni
hər zaman sevəcəyəm, mənim gözəl atam!
Ata, 18 avqust mənim ad günüm idi. Bütün qohumlarımız
bizdə idi. Mənə çoxlu hədiyyələr almışdılar. Mən tortumu
üfürəndə bir arzu tutmuşdum.Mənim arzum o idi ki, sənin
yanına gəlim. Ancaq mən bu sözləri deyərkən anam dedi ki,
qızım adam o cür arzu etməz, sən atanın yanına getsən bəs
mənim qızım kim olar?Mən də artıq o zamandan bu sözü işlətmirəm.
Ovucunda Tanrıya vətən torpağı aparan şəhid
Daşlarında sirlər yatan Kiş kəndi
Bahar günəşinin ana torpağı yenicə isitməyə başladığı bu
bayram günlərində evimdə qərar tuta bilmədim. Səhər obaşdan yol tutdum Kiş kəndinə. O sirli-sehirli Kiş kəndinə. O
Tanrıya, Göylərə yaxın olan, qoynunda qəhrəmanlar yetişdirən, saf insanlar böyüdən Kiş kəndinə. Kiş kəndinin əyri,
dolanbac küçələrində gəzdikcə mənə elə gəlir ki, Kiş kəndi
Tanrıya ən yaxın, Tanrının ən çox sevdiyi, nəzərini üstündən
çəkmədiyi yerdir. Sirlərlə doludur hər küçəsi, dalanı, ağacı...
hətta yerə döşənmiş daşları da... Daş Vətəndir, daş tarixdir,
daş sirdir. Bax elə Bakının küçələrində də var idi Kiş kəndinin
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yollarına düzülən qədim daşlardan. Sonra kiminsə maşınının
təkərləri ziyan çəkməsin deyə paytaxtımızın qədim, tarixlərə
sirdaş olan yollarındakı daşların üzərinə asfalt çəkdilər. Və
Bakıdakı insanların çoxunun Tanrı ilə, kəhkəşan ilə əlaqəsi
tükəndi. Qədim daşlar Yerdən səmaya, kəhkəşana informasiya ötürür. Əksəriyyətimiz bilirik ki, o qədim daş divarların
arasında yaşayanlar, o daşların üzərində addımlayanlar başqa
aləmdirlər. Kiş kəndi nəinki daşlarını, həm də tarixini qoruyur. Mən kəndə gələndə məhəllələrdə, evlərdə bayram hazırlığı gedirdi. Dünyanın kədərindən, qəmindən uzaq uşaqlar o
daş döşənmiş dalanlarda o baş bu başa qaçışır, oynayırdılar.
Torağayların səsi də gəlirdi. Baharın müğənniləridir oxuyan
quşlar...
Şəhid oğluna məktub yazan ana
Kiş kəndinin dar-dolanbac, sirli daşlarla döşənmiş yollarıyla Aqşingilin məhəlləsinə üz tutdum. Kəndin içərisində
yolda, dalanda olan uşaqlar Pərvanə Hümbətovanın qabağına qaçır, ondan hal-əhval tuturdular. Pərvanə xanım dedi ki,
hər gün belədir, kəndə çıxdımı bütün məktəblilər, cavanlar
qarşısına qaçıb ona ehtiram göstərir, kömək etmək istəyirlər.
“Gör bir Orxan bizim ailəni hansı mərtəbəyə qaldırdı. Bundan
sonra Dursun müəllimənin də qabağına belə qaçacaq uşaqlar...”. Yol boyu Pərvanə bacı Aqşin Abdullayevin necə dəfn
edilməsindən danışdı:
- Yenə kəndimizdəki 1300 evdə olan pəpə deyəndən lələ
deyənə qədər hər kəs ayaqda idi. 10 minə qədər insan Aqşinin
tabutunu bizim evin qabağından məzara aparırdılar. Çıxdım
çiyinlərdə gedən Aqşinin tabutunun önünə, ağladım, sızladım, özümü həlak elədim. Dedim, ay Aqşin bala, Orxanımın
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yanına gedirsən... Sən də Orxanıma tay oldun, dostuna yoldaş
oldun...
Qapısında bayraq dalğalanan həyətə daxil olduq. Dursun
Cavadova çıxdı qapıya. İki şəhid anası bir-birinə qol-boyun
olub yenə ağladılar...
Dağlar dağımdı mənim.
Qəm oylağımdı mənim,
Dindirmə qan ağlaram,
Yaman çağımdı mənim...
-Ay xanım, mən oğlumdan doymadım axı... Mən onu doyunca sevməyə də qorxurdum. İki oğlum var. Aqil və Aqşin.
4 dəfə övlad itirmişdim. 1977-ci ildə bir uşağım, 1980-ci ildə o
biri, digər ikisini də 1984 və 1986-cı ildə... Bir az böyüdürdüm.
Əzrayıl gəlib başlarının üstünü kəsdirib alırdı balalarımı əlimdən. Ona görə bu Aqillə Aqşini sevməməyə söz vermişdim.
Doyunca saçını-boynunu da iyləmirdim ki, Allaha acıq gedər. Təki uzun ömürlü olsunlar. Əzizləməyə, sevməyə qorxmuşam onları... Birinə atam, birinə qardaşım dedim. Aqşin
1982-ci ildə doğulmuşdu. Özü də 7 aylıq gəlmişdi dünyaya.
Qardaş dediyin də səni yarı yolda qoyarmı? Aqşin məni yarı
yolda qoydu...
Aprel döyüşlərindən danışdı Dursun müəllimə. Sözlərinə belə davam etdi:
- Aprel ayında o qanlı döyüşlər başlayanda gecəmiz-gündüzümüz olmadı. Orxanın da həlak olması xəbəri gələndən
sonra, artıq özümü hazırlamışdım. Qorxurdum ki, Aqşinə də
nəsə ola bilər. Hər dəm o acı xəbəri gözlədim. Müharibə sən112
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giyəndən sonra, evə gəldi. Dedim “get Pərvanə xalana başsağlığı ver”. Dedi “ana, mənim üzüm gəlmir o qapını açım,
gedib Pərvanə xalaya nə deyim, nə danışım ona?”. Getmədi...
Oğlum kəşfiyyat bölüyünün komandiri idi. 18 ilin zabiti idi...
Söhbətinə ara verdi şəhid anası və qarşıdakı otağa keçib oradan bir şagird dəftəri gətirdi. Dedi ki, bu dəftərə dərdlərini
yazır.Göz yaşları içərisində elə özü də başladı həmin dəftərə
yazdıqlarını oxumağa...
Bütün analar belədir.Övladlarının xəyalları ilə belə danışarlar. Ta beşikdən əbədiyyətə gedənə kimi xatirələr yandırar
valideyni, hər günü-hər saatı o xəyallarla keçər.
Dursun müəllimə: - Aqşin lap uşaq vaxtlarından deyirdi
ki, hərbiçi olacaq. Rusiyanın Tolyatti şəhərində yaşayırdıq.
Köçüb gəldik kəndimizə. O, sənədlərini hərbi akademiyaya
verdi. Bütün qiymətləri “ 5” oldu. Qabiliyyət imtahanında
özünü sınayanda, hərbiyə keçməsin deyə, gedib onun üçün
narahat ayaqqabı aldım ki, qaça bilməsin, normativləri yerinə
yetirməsin. Ayaqqabılar ayağını qabar edir, yarı yolda onları
çıxarıb tullayır, normativi yerinə yetirir. Birinci yerə çıxır.Və
beləcə qəbul oldu hərbi akademiyaya.
Pərvanə bacı: -Dursun müəllimə, Siz həm də oğlunuzun
sinif müəllimi olmusunuz, Aqşinə də, Orxana da vətənpərvərliyi özünüz öyrətmisiniz...
Dursun müəllimə: -Bəli, elədir. Mən onlara həm də Vətəni
sevməyi öyrətdim. Deyirdim ki, Vətən anadır, onu sevin qoruyun!. Bir dəfə “Kərpickəsən qocanın dastanı”nı keçirdim.
Uşaqlara dedim ki, görürsünüzmü Nizami Gəncəvi necə dahi
şairdir, 8 əsrdir ki, yaddaşlarda yaşayır, heç kəs onu unutmur.
Böyüyəndə elə işlər görün ki, siz də yaddaşlarda qalasınız.
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Bu zaman Orxan yerindən dedi ki, “müəllimə, mən elə adam
olacam ki, kimsə məni unutmasın”. Nə bilim hansı qüvvə
dedirtmişdi o uşağa həmin sözləri... İndi adı Azərbaycan tarixinə yazıldı.
Axırıncı dəfə fevralın 24-ü danışdım Aqşinlə.Vallah danışmağa da ürək eləmirdim.Çünki səsini eşidəndə üzünü
görmək keçirdi könlümdən. O da ki, hər zaman Vətənin xidmətində idi. Fevralın 25- i günü kəndin adamları, qohum-əqraba bizə gəlib - getməyə başladı. Dedilər ki, yaralıdır Aqşin.
Əllərimi açdım göyə,Tanrıya yalvardım ki, iki ayağı, iki qolu
olmasın, oturub qulluğunda duraram balamın, əl arabasında
ölüncə gəzdirərəm. Sonra mənə dedilər... Xəbəri eşidəndən
sonra özümdə olmamışam.Yuxumda gördüm ki, Aqşin əlində
mənə qırmızı yemişan çayı verir ki, iç bunu. İndi fikirləşirəm
ki, yəqin mənə demək istəyir ki, ana, narahat olma ermənidən
qisasımı almışam.Özümə gələndə dedim ki, mənə daha iynə
vurmayın. Dözəcəyəm. 1984-cü ildə də 9 aylıq oğlumün ölüsün tək özüm Bakıdan taksiyə oturub qucağımda gətirmişdim,
heç sürücü bilməmişdi ki, qucağımdakı uşaq ölüdür. Allah
mənə dözüm verdi. Axı mən bir şərəfli zabit anasıyam. Dedim ki, oğlumu son mənzilə özüm yola salacağam. Portretini
də özüm tutdum əlimdə.Tabutun önündə özüm getdim.Tabutu açdılar.Torpağa əmanət etməzdən əvvəl balamın yaralarından öpmək istədim. Qan içindəydi oğlum. Qanını Vətənin
azadlığı, insanların şərəflə yaşaması üçün tökmüşdü, özünü
Vətənə qurban vermişdi. Balamın bədəni düşmən güllələrindən deşik-deşik idi. Zabit olduğuna görə, hətta neytral zonada
belə, uzaqdan onun meyitini də gülləbaran etmişdi mənfur
ermənilər. Bu qisas qiyamətə qalmasın gərək...
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Birdən istəyirəm ki, yuxlayam, dərin yuxuya gedəm, barı
yuxularımda sual verib, cavablarımı alım ondan... Bircə dəfə
dəfnindən üç gün keçəndən sonra gəldi yuxuma. Gördüm ki,
o həyətdəki hovuzun yanında oturub. Gedib boynunu qucaqladım. Səsini də eşidirdim. Divandan səsə oyandım. Gəlin də
səsə oyandı. Həyətə qaçdım. Baxdım ki, balacalar yatan evdəki soba alov-alov yanır, elə bil bu dəqiqə partlayacaq. Tez
kişini durğuzdum ki, get sobanı söndür.Sonra elə bil kimsə
məni mal tövləsinə göndərdi.Ora da gedib baxdım ki, inək balalayıb. İnəyin də alt-üstünü rahatladıq ki, balasını basıb öldürməsin. Sonra da deyirlər ruh yoxdu... Aqşinin ruhu gəlib
məni xəbərdar edir ki, dur evdəki qəzanın qarşısını al.
-Nərminin, Aminin üzünə baxa bilmirəm. Ömər böyüyüb
“ata” deyəndə mən canımı hara qoyacağam, başımı hara götürüm gedim bu evdən... “Ata” deyəndə haradan alıb gətirəcəyəm atasını... Nərmin 2-ci sinifdə oxuyur. Atası işdən gələnə
yaxın geyinib-keçinib, bəzənib dururdu, forslanırdı ki, atası
gələcək. İndi bu evdə otura bilmirlər. Oktyabrın 1- i ad günü
olacaq Aqşinin...
…İstəyirəm əşyalarını yığım, şəkillərini böyüdüm... Şəmistan Əlizamanlı gəlmişdi Aqşini dəfn edəndə. Telefon nömrəsini də verdi mənə. Dedi ki, ürəyin istəyən vaxtı zəng elə. O
gün zəng vurmuşdu. Xeyli danışdı, könlümü aldı. Söz verənlərdən zəng edən təkcə odur. Dünən də Cavanşir müəllim
gəlmişdi. Mən bilmirdim ki, oğlum belə yüksək vəzifədədir.
İnsanlara bu qədər köməkliyi dəyib, yaxşılıqlar edib... İndi
gələnlər danışır. Aqşin bir başqa aləm idi, möcüzəli uşaq idi.
…Aqşin haqqında o qədər xatirələrim var ki... yaxşı ki,
gəlinim var yanımda, mən ağlayanda o mənə təskinlik verir.
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Xuraman deyir ki, nə yaxşı ki, Aqşinin bir kəlməsini iki etməmişəm, yoxsa, indi özümə bağışlaya bilməzdim... sən bildin
də, Aqşin öləndə ovcunun içərisində torpaq bükümü olub.
Vətən torpağına şəhadət gətirib. Torpağı əlinə götürüb ki, Tanrının dərgahına yüksələndə ona desin ki, bu torpaq uğrunda
25 ildir ki, müharibə aparırırq, onu qaytarmağa bizə kömək ol,
qüvvət ver.... başqa necə ola bilər ki...
Söhbətimizi sona sonuclayanda Aqşin Abdullayevin atası İsmayıl və qardaşı Aqil də gəldilər. İsmayıl kişidən soruşdum: - Aqşin necə oğul idi?
-Qızıl bərabəri, - dedi və səsi titrədi. Kişinin göz yaşları sel
olub axmağa başladı gözlərindən. Atalar nə yaman ağlayarmış... Atalar necə fağır olarmış oğulları öləndə... Fikirləşdim
ki, yəqin atalar ağlayanda Tanrı görmür... Bəlkə də başı başqa
daha yaxşı işlərə qarışıq olur. Yoxsa ki, o göylər, bu dünya
necə dayanır ataların göz yaşına, niyə qiyamət qoparıb haqqın
haqq, nahaqqın nahaq payını vermir...
– Bir gün Amini, bir gün Pərvini yatırıram qoynumda. Aqşinin iyini onlardan alıram, - deyərək, gözlərinin yaşını toxdadıb, söhbətinə davam etdi İsmayıl kişi:
-Böyük nəvəm İsmayıl hər gün gedir əmisinin məzarı üstünə. Dünən nəvəm Sevinc əmisinin şəklini götürüb düşüb alt
evə, orada şəklə baxaraq ağlayıb yatıb. Anası Aqşinin şəklini
qoynunda gəzdirir. Nəvəm də götürüb bir balaca şəklini qoyub
döş cibinə ki, mən də ürəyimin üstündə gəzdirəcəm ki, əmim
yuxuma gəlsin... Evdə təkcə mən, gəlin və Dursun bilmirdi Aqşinin şəhid olduğunu. Bütün kənd, qohum-əqraba bilib.
Aqil Abdullayev, qardaşı:
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-Biz təkcə qardaş deyildik, həm də dost idik. O xəbəri
bizə çatdıranda dedilər ki, qardaşın yaralanıb. Əvvəl getdik,
Beyləqanda kirayə qaldıqları evə. Gəlinin atası içəri girəndə
gözləri qıpqırmızı idi. Gəlinin xəbəri yox idi. Dedik ki, təzyiqi
qalxıb. Sonra bizi korpus komandiri, general-mayor Mayis
Bərxudarov qəbul etdi. Təssüflə qeyd etdi ki, Aqşin kimi bir
zabiti və döyüşçünü, komandiri itirmək çox ağırdır. Yanımdakılar danışırdılar ki, komandir ordunu tam döyüş hazırlığı
vəziyyətinə gətirmişdi ki, əgər əsgərlərin ərazidən götürülməsi baş tutmasa, hücuma keçəcək. Və sonra ATƏT - in, “Qırmızı Xaç”ın iştirakı ilə qaytardılar... Bu iki günlük müharibədən
üç-dörd gün keçməmiş ordumuzun həmin bölgədə olan əsgərləri qardaşımın və onunla həlak olan 4 hərbçimizin qisasını aldılar. Ancaq çətindir... Uşaqların heç birinin üzünə baxa
bilmirəm. Oğlum İsmayıl, qızım, Aqşinin uşaqları məktub yazıb aparıb qoyublar məzarın altına. Elə biliblər ki, məktub gedib ona çatacaq. Qızı Nərmin yazıb ki, “mənim sevimli atam.
Mən səni gözləyirəm. Axı sən bu qədər gecikməzdin...”, sonra
torpağı qazıb qoyublar torpağın altına. Bir neçə gündən sonra
gedib görüblər ki, məktub elə yerindədir. Nərmin ağlaya-ağlaya anama deyib ki, “niyə atamın üstünü betonlamısınız, indi
o bizim məktubları oxuya bilməyəcək…”.
Mənim uşaqlarım Aqşinlə nəfəs alırdılar. Aqşin gələndə onların bayramı olurdu.Gecə-gündüz onun yolunu gözləyərdilər.Onunla fəxr edirdilər.İndi 4 uşağın hamısında bir
susqunluq əmələ gəlib... Hamısı kədərin böyüklüyünü, ağırlığını hiss edirlər...
Aida Eyvazlı Göytürk
Qalibiyyət: şahidlər və şəhidlər” kitabından
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Şəhid Abdullayev
Aqşin İsmayıl oğlunun ailəsinə!
Sizi Xocavənd rayonu Salakətin kənd tam orta məktəbinin müəllim və şagird kollektivi adından salamlayır, dərdinizə şərik olduğumuzu bildiririk. Şəhidlik adi ölüm deyil,
Vətən, torpaq, böyük amallar uğrunda canından keçmək, özünü şüurlu şəkildə qurban vermək deməkdir. Şəhidlik verilmiş
ömür payını gələcək nəsillərin xoşbəxtliyinə bağışlamaqdır.
Müqəddəs “Qurani-Kərim”də buyurulur ki, şəhidlik və qazilik peyğəmbərlərdən sonra gələn adlardır. Həyatda insan
üçün ən doğma şəxs onu dünyaya gətirən, ona həyat verən
anadır. Ana müqəddəs bir varlıqdır, məhz buna görə də vətəni də anamız kimi sevir, ona “Ana Vətən” deyirik. Vətən bizim varlığımız, fəxrimiz, vüqarımızdır. Vətən uğrunda, onun
azadlıq və istiqlaliyyəti yolunda canını qurban verən, xalqın
rifah və xoşbəxtliyi naminə şəhid olan qəhrəmanlar heç vaxt
unudulmur, öz ölümləri ilə ölümsüzlüyə qovuşurlar. Azərbaycan qəhrəmanlar yurdu, igidlər məskənidir. Neçə-neçə
ərənlər bu müqəddəs torpaq, ulu diyar! Belə diyarlardan
biri də Şəkinin Kiş kəndidir. Çünki o da öz qoynunda Aqşin
kimi cəsur, qəhrəman bir oğul böyüdüb. Aqşin öz mərdliyi
ilə bütün xalqımızın ürəyində öz yerini tutdu. Mayor Aqşin
Abdullayev Fevral döyüşləri zamanı Azərbaycan – Ermənistan təmas xəttində ermənilərin təxribatının qarşısını alan zaman şəhid olub. “Şücaətə görə” medalına layiq görülmüş ilk
hərbiçidir. Biz hamımız onunla fəxr edirik. Fəxr edirik ki, son
vəzifəsi xidmət göstərdiyi hərbi hissənin kəşfiyyat rəisi məhz
Sizin oğlunuz olmuşdur.
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Başınız sağ olsun, təki Vətən sağ olsun deyirik”
Hörmətlə: Xocavənd rayon Salakətin kənd tam orta
məktəbin müəllim və şagird kollektivi
Onun həyatı bir məktəbdir
Ey şəhid oğlu, şəhid! İstəmə məndən məqbər,
           Sana ağuşunu açmış duruyor Peyğəmbər.
           
Mehmet Akif Ərsoy
İllər, qərinələr, əsrlər keçir, zaman ötür, fəsillər dönə-dönə
dəyişir. Və tarixə çevrilir. Bu zaman çərçivəsində elə hadisələr
baş verir ki, o, daim tarixin yaddaşına hopub qalır və unudulmur. İnsanlar da elədir. Bəziləri ən güclü lupa altındakı kimi
nəhəngləşir, bəziləri isə az vaxt içində nöqtətək kiçilib yoxa
çıxır.
Unudulmayan hadisələrdən olacaq Azərbaycanımın taleyinə yazılan Qarabağ savaşı. Nəsillər bir-birini əvəz edəcək,
amma bu hadisə, bu Vətən torpağı uğrunda gedən müharibə
həmişə xatırlanacaq, haqqında danışılacaq. Və bir də bu savaşda canlarını Vətən yolunda fəda edənlər. Onlar ən ali, ən
müqəddəs və şərəfli yolun yolçuları olan şəhidlərdir ki, şəhidlik zirvəsini çoxdan fəth ediblər. Axı şəhidlik elə insanların yolunu işıqlı zirvəyə aparan yoldur. Şəhidlər  Yaradanın,
Vətənin, millətin yolunda şüurlu surətdə ölümü seçən insanlardır. Bu cür insanlar Allahın rizasını qazanaraq şəhadət
mərtəbəsinə ucalıblar.
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“Qurani-Kərim”də   buyurulur: “Şəhidlərə ölü deməyin,
onlar diridirlər və Allahın nemətləri ilə faydalanırlar”.
     
Şəhidi olmayan xalq torpaq məhəbbətindən, yurd sevgisindən mərhumdur. Şəhidi olmayan xalqın mənliyi, kimliyi
bilinməz.   Şəhidlər bizim həm nisgilimiz, kədərimiz, ürək
agrımız, həm də qürurumuz, vüqarımız, fəxrimiz, ölməzliyimiz, örnəyimizdir.  
   Bu yazımı “Şəhidlər ölməzdirlər! Ölməzi isə ağlamazlar!”- nidaları altında yazaraq üzümü fevral şəhidi mayor Aqşin Abdullayevin anası  Dursun anaya  tuturam: “Anam, ağlama! Dərdli anam, kövrək anam, “oğul” deyib sızlama! Çünki
sənin nur üzlü oğlun da qanı bahasına zəncirləri qıra-qıra,
zülmətləri yara-yara işıqlı gələcəyə yol açaraq, ulu Allahın
müqəddəslərinə çevrilib, cənnətin qapılarını üzlərinə açmış,
əbədiyyətə qovuşmuş bəndələrdən biridir”.
2017-ci ilin fevral ayında Azərbaycan-Ermənistan təmas
xəttində ermənilərin təxribatının qarşısını alan zaman şəhid
olmuş beş nəfər Azərbaycan əsgərinin qəhrəmanlıqlarla dolu
həyatı biz məktəblilər üçün bir məktəbdir, həm də əsl həyat
məktəbidir. Aqşin Abdullayevin və onun  silahdaşlarının adı
bizim dilimizin əzbəridir. Biz onlarla fəxr edirik.
   Hamımız inanırıq ki, tezliklə Qarabağımız, işğal altında
olan bölgələrimiz işğaldan azad olacaq və o yerlərə möhtəşəm
köç başlayacaq. Bax o zaman Aqşinin, Aqşin kimi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda həlak olan şəhidlərimizin qəlbindəki
Qələbə arzusu gerçəkləşəcək. Bax o zaman şəhid ruhları sakitləşəcək.
Aqşin Abdullayev şəkili idi, amma Qarabağn azad olması
onun əsas amalı, əsl məqsədi idi. Ona görə də hərbiçi olmağı
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seçmişdi. Səngərdə yatıb düşmənə layiqli cavab verməyi hər
şeydən üstün bilirdi. Mayor rütbəsinə çatmış, dövlətimizin bir
çox medalları ilə təltif olunmuşdu.
Biz gənclər vətənpərvərlik dərsini məhz Aqşin kimi şir
ürəkli oğullarımızdan öyrənirik. Gələcəkdə də onlardan ilham alıb vətən üçün çalışacaq, Azərbaycanımızın layiqli övladı olacağıq.
Allah bütün şəhidlərimizə, eləcə də bu gün böyük qürurla
yad elədiyimiz Aqşin Abdullayevə qəni-qəni rəhmət eləsin!
Xocavənd rayonu Salakətin kənd tam orta
məktəbin  11-ci sinif şagirdi Günel Quliyeva
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KƏDƏR YAĞIŞLI BAŞSAĞLIQLARI

llah rəhmət eləsin qardaşıma. Aqşin tam başqa bir
insan idi. Bəlkə də həyatda xoşbəxt insanlardanam
ki, elə bir igidlə çiyin-çiyinə vətənimə xidmət etmişəm. Yoxluğuna inana bilmədiyim yeganə insandı. Elə yaxın
qohumlarım olub ki, itirməyimlə barışmışam. Ancaq Aqşinin
yoxluğu ilə barışa bilmirəm. Telefon nömrəsini belə silməyə
əlim getmir. Ruhun şad olsun qardaşım! Sənin igidliyini, sənin yoldaşlığını sözlə ifadə etmək olmur. Amma çox təəssüf ki,
yaxşılar gedir aramızdan. Bir ildən artıqdı ki, yoxsan aramızda.
Amma ruhən bir saniyə belə səndən ayrılmırıq. Bir az zaman
fərqi olsa da gələcəyəm yanına, qardaşım. Əbədiyaşar insan.
Qulu Quluyev
Postda dayanmışdım. Posta səngərlə elə gəlib girmişdi,
görməmişdim. Gəldi, yaxınlaşdı: Əsgər, görmədin məni? –
deyə soruşdu. – Xeyr, cənab mayor, çox təəccübləndim, necə
gəldiniz, - cavab verdim. Əlini çiynimə vurub gülə-gülə düşdü kazarmaya. Çox peşəkar kəşfiyyatçı idi. Həmin gecə, 25-26
fevral günləri yuxu yatmadıq. Onunla bərabər 4 hərbiçimizin
cəsədi neytral zonada qalmışdı. Ermənilərə aman vermirdik
ki, keçib silahları götürsünlər. Güllələr yağış kimi yağırdı.
Dəhşət idi. Hamısına Allah rəhmət eləsin!
Daşqın Əziz
sabiq əsgər
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Mən mülküdə olanda artıq 2-3 ay olardı ki, ordudan tərxis
olunmuşdum. Bir gün axşam saat 12 - də evə gələndə kənddə
siqaret almaq üçün bir köşkə yaxınlaşdım. Satıcı radioya qulaq
asırdı. Birdən radioda rəhmətə gedən şəhidlərdən danışdılar
və mənim xidmət etdiyim hərbi hissənin adı çəkildi. Satıcıdan
radionun səsini artırmağı xahiş etdim. Mayor Abdullayevin
adı çəkiləndə tüklərim biz-biz oldu. Allah rəhmət eləsin. Çox
pis oldum. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Şahin Cabbarov
sabiq əsgər
Belə bir insanla eyni yerdə xidmət etdiyimə görə sevinirəm və qürur hissi keçirirəm. Rahat yat, komandir! Məkanın
cənnət olsun!
Sanka Askerov
sabiq əsgər
Mənim bölük komandirim olub. Gözəl insan idi. Allah o
dünyasını versin, Allah rəhmət eləsin, mərd adam idi.
Ruslan
sabiq əsgər

123

Kamil Adışirinov

Həyatı nəsillərə örnək olan qəhrəman

Allah rəhmət eləsin. Bir yerdə xidmət etmişik. Cəsur zabit,
gözəl yoldaş idi. Allah ailəsinə, valideynlərinə səbr versin.
Namiq Həmidov
hərbiçi zabit
Yaxından tanıdığım gözəl hərbiçi idi. Yeri cənnət olsun.
Namiq Quliyev
hərbiçi zabit
Allah rəhmət eləsin! Məkanı cənnət, yerin behişt olsun
gözəl insan.Gözəl ailə başçısı, qayğıkeş ata idi. Yadımdadı, tanışlığımız soyuq bir payiz günlərinə düşmüşdü. Böyük oğlu
Amin doğulanda necə təlaş keçirmişdi. Ailəsinə qarşı çox
mehriban və səmimi həyat yoldaşı və ata idi. Allah ailəsinə,
valideynlərinə, gözəl balalarına səbr versin. Oğlu Amin adına
layiq övlad kimi böyüsün.
Elnur Quliyev
hərbiçi zabit
Hərbiçi kimi kəşfiyyat rəisim, mülki həyat kimi gözəl,
dəyərli insan. Tez-tez gedirəm qəbrini yad eləməyə. Nə qədər
ömrüm var, Allahın köməkliyi ilə həmişə səni yad edəcəyəm,
gözəl insan. Hərbidə mənə böyük qardaş kimi yadda qaldın.
Allah sənə rəhmət eləsin! Yerin cənnət olsun.
Anar Quliyev
hərbiçi
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Əsgəri olmuşam. Bununla da fəxr edirəm və edəcəm ki,
Aqşin kimi komandirim və qardaşım olub. Heyf komandir,
qardaşımız Aqşin. Unutmarıq. Ruhun şad olsun, komandir.
Məhəmməd Əli
sabiq əsgər
Doqquz ayım tamam olmuşdu. Mənə zəng çatmadığı
üçün Lənkərandan Beyləqana getmişdi. Komandirdən icazə
alıb yeyib-içməyə getdik. Qayıdanda cibimə pul qoyub: Hələ
ki mən sağam, kef elə, - demişdi. İndi də sən sağsan qardaşım.
Ürəklərdə, beyinlərdə, düşüncələrdə yaşayırsan. Allah sənə
rəhmət eləsin. Məkanın cənnət olsun, əziz komandirim.
Röyalxan Mürsəlov
sabiq əsgər
Allah rəhmət eləsin. Bu gözəl insan şəhid olanda mən 6
ayın əsgəri idim. Vallah heç bir insan yox, amma bu insana
100 metrdən çest verəndə mənim çestimi alırdı. Allah rəhmət
eləsin. Amin!
Səməd Səmədzadə
Allah rəhmət eləsin. Komandirim olub. Həqiqətən, kişi
adam olub.
Ayaz İbrahimov
sabiq əsgər
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Allah rəhmət etsin qəhrəmanımıza. Ağcabədidə hərbi
hissənin həkimi olmuşam. 6 il bir yerdə xidmət yoldaşım
olub. Eyni sırada yan-yana durmuşuq. Rəhmətlik bir dəfə də
avtoqəza keçirmişdi, qospitalda təxliyyə etmişdim. Çox alicənab, mərifətli, qorxmaz bir zabit idi. Qəbri nurla dolsun.
Mürsəl Talıbov
hərbi həkim
Qəbri nurla dolsun. Çox gözəl insan olub. Komandir kimi
də komandirim olmağı ilə fəxr etmişəm.
Aris Nuralıyev
sabiq əsgər
Allah rəhmət eləsin. Çox yaxşı tanıyırdım qardaşımızı.
Həqiqətən, vətənpərvər zabit idi. Torpaqlarımızı işğaldan
azad etmək boynumuzun borcudu.
Natiq Həmidov
hərbiçi
Allah rəhmət eləsin. Mən Aqşini lap yaxından tanıyırdım.
Yaxın dostum idi. Anasının dediyi həqiqətdir. Bir olan Allaha
and olsun ki, o, Vətənə o qədər bağlı idi ki, həmişə bir yerdə
olanda deyirdi: “Kaş şəhid olam, amma biləm ki, torpaqlarımız qayıtsın”.
Samir Əliyev
hərbiçi
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Rəhmətliklə bir yerdə işləmişik. Allah gözəl qardaşımıza
rəhmət eləsin. Gəncədənəm. “N”saylı hərbi hissə. Orkestr.
Biz dəfn etmişik. Başımız sağ olsun. Allah ailəsini, balalarını
saxlasın.
Zaur
“N” saylı hərbi hissə
Aqşin öləcəyini bilə-bilə getdi, saxlaya bilmədik. Çünki
Şahlar onun gələcəyini bilirdi. Hər şeyi gözə alıb getdi. Yerləri
cənnət olsun.
Alı Mirzəyev
hərbiçi, sabiq əsgər
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BEŞİNCİ BÖLÜM
AQŞİN ABDULLAYEVİN ÖMRÜ ŞEİRLƏRDƏ
VƏ İNTERNET SAYTLARINDA
A) ŞEİRLƏR
EY VƏTƏN OĞLU!
Vətən torpağısan, vətən daşısan
Tarixin silinməz qan yaddaşısan
Xalqımın qeyrətli vətəndaşısan
Elimin, obamın ər, igid oğlu
Qeyrətinə qurban, ey vətən oğlu!
Torpağım su içdi sənin qanından,
Sən haqqını aldın haqq dərgahından.
“Quran”a and içdin, keçdin canından,
Vətənin ey şəhid şərəfli oğlu.
Şöhrətinə qurban, ey vətən oğlu!
Qoy, çox sevinməsin yağı düşmənlər,
Yurdunda böyüyür iki oğul, ər,
Qisasın alarıq, çalarıq zəfər,
Alarıq qanına qan,vətən oğlu.
Nigaran qalma sən, can Vətən oğlu!
Aqşin, sən ölmədin, sağsan, dirisən,
Müqəddəs varlığın sən də birisən.
Göylərə çəkildin, göyün sirrisən,
Günəşin nuruna, bat vətən oğlu.
Yerin cənnət olsun, yat, vətən oğlu.
Yerin cənnət olsun, yat, vətən oğlu!
Pərişan Məmmədhüseynli
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AQŞIN ABDULLAYEVIN
ÖMRÜ FOTOLARDA
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AMAN DOSTUM
Canı verdim, vətənimə, elimə.
Əziz dostum, tut əlimdən, buraxma.
Qurban olum nalə çəkən dilinə,
Yaralandım, gir qoluma, buraxma.
Dünən söhbət eləmişdik doyunca,
Sübhə kimi baş qoymadıq balınca.
Düşmənlərdən qisasımı alınca,
Yaralandım, gir qoluma, buraxma.
Cəsədimiz torpaq üstə gül oldu,
Düşmən vurdu, qanımızdan göl oldu,
Həyat eşqi ürəyimdə kül oldu.
Yaralandım, gir qoluma, buraxma.
Qucaqlayıb buraxmadın sən məni,
Qarşı tərəf atdı yenə gülləni,
İkimiz də söylədik bir cümləni,
Aman dostum, yaralandım, buraxma.
Qızbəs Oruc
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MAYOR
Düşmənlə hər an vuruşdu
Yaxınlarda şəhid oldu.
Sonda rəbbinə qovuşdu,
Kiş kəndindən olan mayor.
Güllə ilə yaralandı,
Döyüşməkdən yorulmadı.
Geriyə heç qayıtmadı,
Kiş kəndindən olan mayor.
Düşünmədi öz-özünü,
Evini, ailəsini.
Qırdı, tökdü ermənini,
Kiş kəndindən olan mayor.
Qorudu öz vətənini,
Öz elini, obasını.
Verdi ona sinəsini,
Kiş kəndindən olan mayor.
Haqq yolunda şəhid oldu,
Hər insanın gözü doldu.
Allahın rəhmətinə qovuşdu,
Kiş kəndindən olan mayor.

İsmili Nazir
Şəki İslam Mədrəsəsi
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AY MƏNIM BÖYÜK QARDAŞIM!
Qəlbində Vətən sevgisi,
Sevgilərin birincisi,
Ürəklərin sevimlisi,
Sən oldun gördük, qardaşım.
Ay mənim böyük qardaşım!
Ucalardan ucadasan,
Yolun heç olmadı asan,
Sanıram rahat yatasan,
Götürüldü yük, qardaşım.
Ay mənim böyük qardaşım!
Bir olardı sirlərimiz,
Qoşa keçdi illərimiz,
Bir bax, indi əllərimiz,
Qalıbdır düşük, qardaşım.
Ay mənim böyük qardaşım!
Ağlıma da gəlməzdi heç,
Sən önümdən tabutda keç,
Ya Qarabağ, ya da ölüm,
İki yoldan birini seç.
Hər ikisi uğrunda sən,
Canından keçdin, qardaşım.
Ay mənim böyük qardaşım!

Tural Mürsəlli
əsgəri və yaxın dostu
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B) İNTERNET SAYTLARI
Şəhid Aqşin Abdullayevin bu gün doğum günüdür
voicepress.az/.../25250-shehd-bu-gun-dogum-gunudur.html
Şəhidimiz Aqşin Abdullayev torpağa tapşırıldı
https://xanim.az/sehidimiz-aqsin-abdullayev-torpaga-tapsirild...
Şəhid Abdullayev Aqşin dəfn olundu
veten-ugrunda.az/.../567-hid-abdullayev-aqin-dfn-olundu.ht...
Şəhid Abdullayev Aqşin dəfn edilib
https://www.azerbaycan24.com/sehid-aqsin-abdullayev-defn.
Bu gün şəhid Aqşin Abdullayevin doğum günüdür... | ARB
Şəki
https://sheki.arbtv.az/az/news/2088
Şəki şəhid komandirlə vidalaşdı - FOTO, VİDEO, YENİLƏNİB / İstipressistipress.com/.../seki-sehid-olan-qehreman-komandirle-vidala...
Sehid Aqsin Abdullayev defn edilib – FOTO - Azadliq Xeberwww.azadliq.az/xeber/129916/sehid-aqsin-abdullayev-defn-edilib-foto/
Ermənistan Azərbaycanın itkiləri barədə məlumat yayıb |
Azadliqhttps://www.azadliq.info/178812.html
Aqşin Abdullayev -axtar.az/xeber
www.axtar.az/az/xeberaxtar?query=Aqşin+Abdullayev
Şəhid Aqşin Abdullayev Şəkinin Kiş kəndində torpağa tapşırılıb - vahid ... shaki.cls.az/more/text/48320
Şəki rayonunda mayor Aqşin Abdullayev dəfn olunub - Contact.az turan.az/ext/news/2017/2/free/Social/az/60420.htm
Şəhidlik zirvəsi - Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi
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sheki.mctgov.az/az/view/358/167/Sehidlik-zirvesi
Şəhid Aqşin Abdullayev dəfn edilib mp3 indir
mp3.qutu.az/indir/səhid-aqsin-abdullayev-dəfn-edilib
Şəhid Aqşin Abdullayev də torpağa tapşırıldı » Parol.Az
parol.az › Cəmiyyət
“Mən istəyirdim ki, müəllim olsun, o isə hərbçi yolunu seçdi...”- Şəhid ...www.moderator.az/news/215987.html
“Bircə təsəllim Aqşinin yadigarı olan nəvələrimdi...” - Şəhid
zabitimizin ...https://peyktv.az/article/az/1106.html
25 fevralın 5 şəhidinin həyat hekayələri
musavat.com/.../25-fevralin-5-sehidinin-heyat-hekayeleri_41...
Şəhid Aqşin Abdullayev dəfn edilib » Kanalef.com
kanalef.com/.../2029-shehid-aqshin-abdullayev-defn-edilib.h...
Şəhid komandirlərim » Karabakhmedia.Az
karabakhmedia.az/main/10739-shehid-komandirlerim.html
Şəhid Aqşin Abdullayev (Aqşinə gedən yol)
https://automobilrevue.net/v/bFlnRVZGREVXeGc
25 fevralın 5 şəhidinin həyat hekayələri » Miq.AZ Azərbaycanda özəl ...www.miq.az/az/25-fevralin-5-sehidinin-heyat-hekayeleri/
Şəkidə SHXÇDX rəsmisi və keçmiş döyüşçülər şəhidin yasında oldu ...www.reaksiya.az/.../19889-sekide-shxcdx-resmisi-ve-kecmis-...
2017 – Page 90 – Azərbaycan Turan Ocağı
ato.az/2017/page/90/
40 Gün... » XəbərAl.Az - Dəqiq xəbərlər XəbərAl`da - XeberAl.Azxeberal.az/main/1791-40-gun.html
MN: “həlak olmuş hərbçilərin nəşi döyüş meydanından çıxarılıb” - BBC ...https://www.bbc.com/azeri/international-39100386
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Ürəyi zəif olanlar baxmasın! Ana şəhid balasını
belə qarşıladı ...
https://big.az/274339-ureyi_zeif_olanlar_baxmasin_ana_sehi...
Sehid Aqsin Abdullayev Allah rehmet elesin mp3 indir
mp3.ask.az/indir/sehid-aqsin-abdullayev-allah-rehmet-elesin
Sehid Aqsin Abdullayev mp3 indir
mp3.ask.az/indir/sehid-aqsin-abdullayev
Şəhid Aqşin Abdullayev cənazəsini gətirən yol polisi göz yaşlarını ...mp3.ureyim.az/.../səhid-aqsin-abdullayev-cənazəsini-gətirən-.
Şəhid Aqşin Abdullayev Şəkidə torpağa tapşırılıb mp3 indir
mp3.ureyim.az/.../səhid-aqsin-abdullayev-səkidə-torpaga-tap...
Şəhid mayor Aqşin Abdullayevin qızı atasının anım mərasimində şeir ...
mp3.ureyim.az/.../səhid-mayor-aqsin-abdullayevin-qizi-atasi...
Mayor Aqşin Abdullayev şücaətə görə medalla təltif…
mp3.gozelim.az/.../mayor-aqsin-abdullayev-sucaete-gore-me...
Aqşin Abdullayev Vikipediya https://az.wikipedia.org/wiki/Aqşin_Abdullayev
Oxu.az - Şəhid Aqşin Abdullayev Şəkidə torpağa tapşırılıb –
VİDEO + ...https://oxu.az/war/179013
Şəhid Aqşin Abdullayev dəfn edilib - FOTO - VİDEO - Report.az
https://report.az/.../sehid-aqsin-abdullayev-defn-edilib-foto/
Şəhidliyin ünvanı əbədiyyətdir - Müdafiə Nazirliyi https://
mod.gov.az/az/pre/20204.html
Şəhid Aqşin Abdullayevin bu gün doğum günüdür » VoicePressvoicepress.az/.../25250-shehd-bu-gun-dogum-gunudur.html
Bir ovucunda veten torpagi, birinde dost eli... - SEHID AQ166
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SIN ...
https://metbuat.az/.../bir-ovucunda-veten-torpagi-birinde-dos...
Şəhid Mayor Aqşin Abdullayev - OK.RU
https://ok.ru/video/265385939270
Şəhid Mayor Aqşin Abdullayev(Şəki Kiş kəndi) mp3 indir
mp3.qutu.az/.../sehid-mayor-aqsin-abdullayev-seki-kis-kendi
Şəhid Aqşin Abdullayev dəfn edilib - FOTO - VİDEO - Report.az https://report.az/.../sehid-aqsin-abdullayev-defn-edilib-foto/
Şəhid Aqşin Abdullayev doğum günündə anılıb - SƏS TV Sia.az tv.sia.az/news/reporting/702805.html
Şəhid Akşin Abdullayevin “Şücaətə görə” medalı ailəsinə
təqdim edilib ...https://sheki.arbtv.az/az/news/457
Aqşin Abdullayev -axtar.az/xeber
www.axtar.az/az/xeberaxtar?query=Aqşin+Abdullayev
Şəhid Aqşin Abdullayev Şəkinin Kiş kəndində torpağa tapşırılıb - vahid ...shaki.cls.az/more/text/48320
Состоялись похороны шехида Агшина Абдуллаева ФОТО - Report ...
https://report.az/ru/nagornyj.../sostoyalis-pohorony-shehida-agshina-abdullaeva-foto/
Şəhid Aqşin Abdullayev dəfn edilib - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=38J9WpcLV0E
Şəhid Aqşin Abdullayev doğum günündə anılıb - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=IT9LVCnrmcE
Şəhid Mayor Aqşin Abdullayev - OK.RU https://ok.ru/video/265385939270
Şəhid Mayor Aqşin Abdullayev - Одноклассники https://ok.
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ru/video/273236496811
Şəhid zabitin xanımı: “Aqşin o döyüşlərə getməliydi, getməməyi ...sonxeber.az/.../sehid-zabitin-xanimi-aqsin-o-doyuslere-getm...
Youth Karabakh News | Şəhid Aqşin Abdullayev torpağa
tapşırıldı
yknews.az/2017/.../səhid-aqsin-abdullayev-torpaga-tapsirildi/
Şəhid Aqşin Abdullayev də torpağa tapşırıldı - VİRTUAL
AZƏRBAYCANvirtualaz.org/olke/90558
Şəhid Aqşin Abdullayev dəfn edilib » Altaba.az - Sosial ...
altaba.az/.../14207-sehid-aqsin-abdullayev-defn-edilib.html
Şəhid Aqşin Abdullayev dəfn edilib » Sumqayit fakt.az
sumqayitfakt.az/.../9250-hid-aqin-abdullayev-dfn-edilib-foto...
Şəhid Aqşin Abdullayev də torpağa tapşırıldı » Etatist.com
internet qəzeti etatist.com/.../43336-hid-aqin-abdullayev-d-torpaa-taprld.ht...
Şəhid Aqşin Abdullayev doğum günündə anılıb - SƏS TV Sia.aztv.sia.az/news/reporting/702805.html
“Niyə gəlib nəvəni görmürsən?” - Şəhidin atasına son sözləri;
Kişdən ...https://teleqraf.com/news/gundem/126934.html
Cəbhədə şəhid olan hərbçimizi gətirən polis göz yaşlarını
saxlaya ...https://www.gunaz.tv/.../cebhede-sehid-olan-herbcimizi-getir
Qarabağdakı son döyüşdə şəhid olan hərbçilərimiz - BAKU.
WS
https://az.baku.ws › Əsas Xəbər
Bir oğlum olaydı, böyüdəydim, bu Vətən uğrunda şəhid
olaydı - - Maya ...azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id
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Şəhid mayor Aqşin Abdullayev(Şəki,kiş kəndi)
2 - Imperiya.by
https://imperiya.by/video/WdHrzoR9vex/hid-mayor-Aqin-Abdullayevkiki-kndi2.html
Şəhidimizin cənazəsini gətirən polis hönkürdü FOTOLAR +
VİDEO
enter.news/.../shehidimizin-cenazesini-getiren-polis-honkurd...
VIII sinif dinləyicilərimiz Şəhid mayor Aqşin Abdullayevin
anım günündə. sheki.edu.az/content/news/224/
Aqşin Abdullayevin | Sizinyol.com
sizinyol.com/tag/aqsin-abdullayevin/
SHXÇDX rəsmisi və keçmiş döyüşçülər şəhidin yasında oldu
- JİA
https://jurnalistika.az/?p=102266
6 şəhidimizin 40-ı çıxdı » Dəyərlər AİN - Deyerler.org
m.deyerler.org/358853-6-ejhidimizin-40-d-gdxdd.html
Şəhid Abdullayev Aqşin dəfn olundu - Most Popular Videos
- Novom https://novom.ru/en/watch/csGYPzq_uxk
Şəhid Aqşin İsmayıl oğlu Abdullayev - Mübarizim TV www.
mubarizim.tv/səhid-aqsin-ismayil-oglu-abdullayev/
“Şəhidlik- ölümsüzlük zirvəsidir” INFORM.az - Information Portal inform.az › Hüquq
25 fevralın 5 şəhidinin həyat hekayələri musavat.com/.../25-fevralin-5-sehidinin-heyat-hekayeleri_41..
Ana şəhid oğlunu belə qarşıladı: Polislər özlərini saxlaya bilmədilər ...www.mia.az/.../Ana_şəhid_oğlunu_belə_qarşıladı:_Polislər_...
Ana şəhid balasını belə qarşıladı + video » Sfera.az Azərbaycanda ...https://sfera.az/reyi-zeif-olanlar-baxmasin-ana.../test
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Avtosfer.Az | Şəhidlik - Ölümün ölümsüzlük zirvəsidir! avtosfer.az/news/59976
Şəhid hərbçi torpağa tapşırılıb - FOTO » İnter Press www.interpress.az/64738-hid-hrbi-torpaa-taprlb-foto.html
Şəhid hərbçi Şəkidə torpağa tapşırılıb – 1905.az
1905.az/səhid-hərbci-səkidə-torpaga-tapsirilib/
Gecce.az on Instagram: “Ötən gün şəhid olan Aqşin Abdullayev!”https://www.instagram.com/p/BQ-IdCFBaBu/
Şəhidimizi gətirən polisin göz yaşları - VİDEO - Bakipost.az
bakipost.az/sehidimizi-getiren-polisin-gz-yaslari-video/
“Balam general olmaq istəyirdi” – Şəhid Aqşin Abdullayevin
...
https://lbn.su/watch/balam...aqsin.../9qWUnhWToM8
Şəhid hərbçi torpağa tapşırılıb - - Aznews.az
www.aznews.az/news/cemiyyet/135291.html
Xocalı Soyqırımı on Twitter: “Şəhid Aqşin Abdullayev Şəkidə
torpağa ...
https://twitter.com/khojalygenocide/.../83663874197651865...
“Oğluna Turalın adını qoymuşam...”- Fevral Şəhidimizin
atası... - QAT.az www.qat.az/.../24648-oghluna-tural-n-ad-ngoymusham-fev...
Şəhidin cənazəsini aparan polislər ağladılar - - Azvision https://azvision.az/.../sehidin-cenazesini-aparan-polisler-aglad...
5 nəfərin şəhid olduğu açıqlandı - Novator.az https://novator.
az/2017/02/.../5-nəfərin-səhid-oldugu-aciqlan...
Şəhid tabutunu daşıyan polislər göz yaşına boğuldu - VİDEO
...
https://xeberaz.az/.../29120-shehid-tabutunu-dashiyan-polisle.
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