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Gülarə Munis “Sahilin arzuları, arzuların sahili...” 
 
“Sahilin arzuları, arzuların sahili...” müəllifin on yed-

dinci kitabıdır.  
Kitabda Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqlarının  azad 

olması naminə Qarabağ uğrunda  döyüşlərdə sağlamlığını 
qurban vermiş Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı polkovnik 
Məmmədov Sahil Ələmdar oğlunun həyatı və döyüş yolu 
barədə çox maraqlı məlumatlar qələmə alınmışdır. 

 Müəllif qəhrəmanın barəsində çəkilmiş “Vətənin Sa-
hili” adlı kiçik bir filmin ssenarisini də kitaba daxil et-
məklə gənc nəsli vətənpərvərlik ruhunda böyüməyə 
səsləyir. 
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“Azərbaycanın sənin kimi təcrübəli zabitlərə çox 
ehtiyacı var!” 

                                                                                                   
Heydər Əliyev 
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MÜƏLLİFDƏN 
 
Əziz oxucu, bu kitabı oxuduqca gözlərin önündə 

yaranan hadisələrə diqqətlə bax. 
Bu hadisələrə ayıq gözlə, aydın düşüncə ilə baxa 

bilsək, bu gün özümüzün və övladlarımızın rahat 
yaşaması üçün kimlərə borclu olduğumuzu bir daha 
dərk edərik. 

 
Uşaqlıq illərimdən çox qorxduğum bir söz var. 
Müharibə!!! 
Müharibə nənəmi oğulsuz, atamı qardaşsız, məni 

əmisiz, anamı dayısız, əmisiz qoyub. 
Çox qorxuram bu kəlmədən. 
Kinofilmlərdə atışma görəndə ürəyim əsir. 
Elə bilirəm indicə güllələr evə səpiləcək. 
Heç ağlıma gəlməzdi ki, bir vaxt bizim övlad-

larımız da müharibə dövründə yaşayar, bizim torpağı-
mızda da nahaq qanlar axar. 

İnana bilməzdim ki, övladlarımız, nəvələrimiz 
“şəhid” sözü eşidər, şəhid məzarlarına güllər düzər. 

Ağlıma gəlməzdi ki, mən orta məktəbdə yuxarı 
sinif şagirdlərinə “Hərbi vətənpərvərlik dərsləri” ke-
çərəm. 

1987-ci ildə məlum hadisələr təzə-təzə başlayırdı. 
Bizim keçmiş tarix müəllimiz, sonralar ehtiyatda olan 
polkovnik Məmməd Tahirov mənimlə əlaqə saxlayıb 
dedi ki, məktəblərdə vətənpərvərlik mövzusunda 
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dərslər keçirmək lazımdır. 
Mən tarixi yaxşı bilirdim, o səbəbdən Məmməd 

müəllim fəhlə-gənclər məktəbində bu dərsləri apar-
mağı mənə tapşırdı. 

Yuxarı siniflərin şagirdləri ilə dərs keçirdim. Bu 
şagirdlərin arasında 16 yaşından 35-40-yaşına qədər 
insanlar var idi. Bir il müddətində dərslər uğurla keç-
di. 

İlin sonunda mənə fəxri fərman verildi. Fərmanda 
bu sözlər yazılmışdı: 

“402, 216-cı Suvorov, Kutuzov Qızıl ulduz or-
denli, Sivaş motoatıcı diviziyasının Veteranlar Şurası 
tərəfindən yoldaş Əliyeva Gülarə Musa qızı “Gənclər 
arasında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində fəallıq 
göstərdiyinə görə” Fəxri Fərmanla təltif olunur!” (O 
vaxt soyadım Əliyeva idi) 

Fəxri fərmanı Veteranlar Şurasının sədri ehtiyatda 
olan general-mayor Akim Abbasov, 

Katib polkovnik Məmməd Tahirov imzalamışdı. 
Bakı 18 dekabr 1987- il. 
İndi mənim saysız diplomlarım və fəxri fərman-

larım var. Amma mənə ən əziz olanı həmin o təltifdir. 
...Və o vaxt ağlıma da gəlməzdi ki, vaxt gələcək, 

mən Milli Qəhrəmanlar Cavanşir Rəhimov, Nurəddin 
İbrahimov, Gültəkin Əsgərova, Qarabağ uğrunda 
döyüşlərdə şərəflə vuruşan mayor Aidə Şirinova, əlil 
olmuş İlham Məhərrəmov, şəhid olmuş Emin Əliyev, 
Hatəm İskəndərov, Elmar Mirzəyev, Elşad Veysəlov 
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barədə sənədli hekayələr, şeirlər, pyeslər yazaram. 
Bütün bu illər ərzində nə qədər şəhid ailələri ilə 

görüşdüm, nə qədər anaların, bacıların göz yaşlarını 
gördüm. 

Nə qədər taleyi yarıda qırılan gəlinlərlə qarşı-
laşdım. 

Necə-necə ata həsrətli körpələri bağrıma basıb, 
əzizlədim. 

Barmağındakı nişan üzüyünə baxıb hönkürən neç-
neçə qızlar gördüm. 

Amma dözdüm! 
Dözdüm ki, onların şəhid olan əzizlərinin ruhu 

qarşısında günahkar olmayım. 
Dözdüm ki, qələmimi silaha çevirib nə isə yazım 

və onların ruhunu sevindirim. 
İllər keçəcək. 
Bütün qələm sahibləri kimi mən də dünyadan 

köçəcəyəm, amma, mənim yazdığım kitablar kitabxa-
naların, məktəblərin, ailələrin kitab rəfində qalacaq. 
Gələcək nəsillər bu kitabları oxuduqca vətən uğrunda 
canından, qanından, sağlamlığından keçən igidləri 
tanıyıb, onların barəsində yoldaşlarına, gələcəkdə 
övladlarına danışacaqlar. 

2014-cü ildə isə canlı Milli Qəhrəman Məmmədov 
Sahil Ələmdar oğlu ilə tanış olduq. Mənə belə bir 
şərəf nəsib olduğuna görə özümü çox şanslı hesab 
edirəm. 

Bizi—“Arabaçı TV”-nin əməkdaşı Qarabağ 
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uğrunda döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş, İlham Mə-
hərrəmov tanış etdi. 

Son dərəcə təvazökar olan bu Qəhrəmanla ya-
xından tanış olduqca qəlbim öz hökmünü verdi! 

Onun barəsində ilk kitabı mən yazmalıyam! 
Ümidvaram ki, Sahil Məmmədov barədə yaza-

cağım kitab tamam fərqli olacaq. 
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Məmmədov Sahil Ələmdar oğlu 
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Qəzəl 
 

Bu hünər meydanını fəth edəcək nər kişilər, 
Bəlli ki, fəth eləməkçün tökəcək tər kişilər. 
 
Düşsə fürsət əlinə, düşməni yeksan edəcək, 
Babəki mat qoyacaq cəngdə əsgər kişilər. 
 
İçəcək şövq ilə bir gün o zəfər badəsini, 
Çünki, rəhbərlik edir orduya rəhbər kişilər. 
 
Sevəcək bir gözəli qeyriyə baxmaz gözucu, 
Bir könül sahibini heyran edən ər kişilər. 
 
Çox qadınlar sözünü səpdi hədər dünyadə, 
Deyəcək öz sözünü sonda dilavər kişilər. 
 
Bəzisi yazdığını höccələyir dəftərdən, 
Torpağ altında yatır çox sinədəftər kişilər. 
 
Munisin yazdığı layiqdi ki zər qiymətinə, 
Gətirib şerinə qiymət qoya zərgər kişilər. 

*** 
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Qürur mənbəimiz olanlar 

 
Sev vətən torpağını, yurdunu Sahil kimi sən, 
Səy elə, öndə apar ordunu Sahil kimi sən! 
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Sahil Məmmədovun həyat yoluna bir nəzər 
 
Məmmədov Sahil Ələmdar oğlu. 1964-cü il 25 

fevral tarixində dünyaya gəlib. O, Qərbi Azərbaycan-
da, Eçmiədzin rayonunda (İndiki Masis) Yuxarı Necili 
kəndində doğulub. Eçmiədzinin əsl adı Uluxanlıdır. 

Həmin vaxt qoroskopa görə “Əjdaha” ili, “Balıq” 
bürcü idi. 

Əjdaha, həyatda olmayan bir mifdir. Onun 
barəsində yalnız nağıllarda eşitmişik. Amma ən 
hünərvər, bacarıqlı, qolu qüvvətli insanlar barəsində 
deyirlər: “Əjdaha kimi adamdır”. 

Balıq isə sakit təbiətli, daim susan, susmağı 
bacaran, yeri gələndə çətinlikdən sürüşüb bacarıqla 
çıxa bilən və eyni zamanda var-dövlət rəmzidir. 

Bu xüsusiyyətlər qəhrəmanımızın şəxsində cəm 
ola bilib. 
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Sahil Məmmədov gənclik illərində 
 

 
 

Sahil Məmmədov əsgəri xidmətdə asudə vaxtda 
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Dünyaya pəvləvan gəlir 
 
...güclü qar yolu- izi kəsmişdi. 
Küçələrdə tək-tük insan görünürdü. Külək qarı 

yerdən sovurub adamların üzünə çırpırdı. 
Kiçik çillə təzə çıxmışdı, alaçarpa tüğyan edirdi. 

Bir yandan şaxta, bir yandan çovğun insanlara elə bil 
qənim kəsilmişdi. 

Təbiət çox qəzəbli idi... 
Görəsən, niyə qəzəblənmişdi təbiət? 
Kim dəymişdi təbiətin xatirinə? 
Bir həftə idi ki, aramsız qar yağırdı. Çaylar, göllər 

donmuş, balıqlar suyun dibinə çəkilmişdi. 
Çovğun işıq dirəklərini yıxdığından kənd zülmətə 

qərq olmuşdu. 
Bu tufanlı axşamda təkcə bir evdə zəif işıq seli 

gecənin qaranlığını yarırdı. Yanan lampanın zəif işığı 
uzaqdan balaca bir şama bənzəyirdi. Sanki bu evdə 
şam yanırdı. Adətən şam yananda onun dövrəsinə hər-
lənməyə pərvanələr gələr, amma bu şamın işığına isə 
balaca bir pəhləvan gəlirdi. Pərvanə yox, məhz 
Pəhləvan... 

İşıq gələn ev İrəvanın Uluxanlı ərazisində yerləşən 
yuxarı Necili kəndində yaşayan Ələmdar kişinin evi 
idi. Lampa işığında dünyaya gələn isə onun üçüncü 
övladı gələcəyin Milli Qəhrəmanı idi. 
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Ələmdar kişi iki övladını o biri otağa aparıb 
başlarını qatırdı. 

Yan otaqda olan qadınlar nə isə pıçıldaşırdı. 
Ana olacaq gəlin mümkün qədər ağrılarını içinə 

salırdı ki, uşaqlar eşitməsin. 
Nəhayət körpənin zil səsi evə doldu. Köməyə 

gələn qonşu qadın sevinclə dedi: 
– Sözünüz aydın, oğlandır! 
Gənc ana sevinclə oğlunun üzünə baxdı. Körpə 

hələ də özünü ana bətnində hiss edirdi. Gözlərini 
açmaq istəmirdi. 

Gənc ana oğluna baxıb gileyləndi: 
– Bu işıq dirəklərinin yıxılması da elə indiyə 

qalmışdı? Uşaq qaranlıqda doğuldu. 
Uşağın bibisi anaya ürək-dirək verdi: 
– Şükür elə, ay gəlin! Hər şey yaxşıdır, uşağın 

sağ-salamat dünyaya gəlib. 
Sonra da əlavə etdi: 
– Ay Allah, nə balacadır bu uşaq, özü də yupyum-

dudur, deyəsən, bəstəboy olacaq. Bu uşağı saxlamaq 
sənə çətin olacaq, ay gəlin!. 

Sonra anaya təsəlli vermək üçün əlavə etdi: 
– Balaca uşaqlar tez artır. Allah saxlasın! Atalı-

analı böyüsün. Toyunu görəsiniz. 
Qonşu qadın yan otaqda xəbər gözləyən atadan 

muştuluq aldı. Ələmdar kişi oğlu olduğunu biləndə 
çox sevindi. Bığaltı gülümsəyib dedi: 

– Qardaşa qardaş lazımdır, arxa-dayaq olsun! Uşa-
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ğın adını Sahil qoyuram. Qoy hara getsə, doğma elini-
obasını sahil bilib, oraya qayıtsın. 

Atanın seçdiyi ad Föqiyyə xanımın da çox xoşuna 
gəldi. Kənddə heç kimdə belə ad yox idi. 

Beləcə ailənin üçüncü uşağı evə bir dünya sevinc 
gətirdi. Körpənin böyük bacı-qardaşı bütün günü ona 
tamaşa etməkdən doymurdular. Sahilin hər hərəkəti, 
gülüşü, qığıltısı evə yeni həyat gətirirdi. 

Artıq bir həftə idi ki, balaca Sahil dünyaya gəl-
mişdi. Kəndin işıqları hələ də yanmırdı. 

Bir gün yatmış körpənin üzünə düşən güclü işıq 
seli onu yuxudan oyatdı. Gözünə düşən işıq onu na-
rahat edirdi. Qaranlığa öyrəşən körpə gözlərini sıxıb 
ağlamağa başladı. Ana onu bağrına basıb, əzizlədi. 
Uşaq sakit ola bilmirdi. Ana öz-özünə dedi: 

– Ay Allah, görəsən, bu uşaq işıqdan niyə qor-
xur?! 

Sonra yavaş-yavaş körpə işığa alışdı, daha sonra-
lar evdə işıq yanmayanda körpə ağlayır, işıqlar 
yananda isə sakitləşirdi. 

Aylar ötür, Sahil əzizlənə-əzizlənə böyüyürdü. 
Onun ilk addımları, ilk kəlmələri valideynlərini və 
bacı qardaşlarını çox fərəhləndirirdi. 

Bacısı Etibar Sahillə oynamağı, əylənməyi çox 
sevirdi. Hərdən Föqiyyə ana deyərdi: 

– Ay qızım, bu oyuncaq deyil e, canlı adamdır. 
Balaca qızcığaz isə belə cavab verərdi: 
– Bibim deyib ki, balaca uşaqlar tez böyüyür. 



Ömürlük sevgi yaram  
 

17 

Özüm eşitdim sənə deyəndə. O böyüyəndən sonra 
onunla oynaya bilmərəm, qoy indi doyunca oynayım. 

İllər keçdi... Sahil böyüdü. O, böyüdükcə çox 
dəcəl olurdu. O, heç qardaşına bənzəmirdi. İllər bir-
birini əvəz etdikcə Sahilin yaşının üstünə yaş, dəcəl-
liyinin üstünə dəcəllik gəlirdi. Sahilin dəcəlliyi nəinki 
evdə, hətta kənddə də dillərə düşmüşdü. Evdə bir an 
da olsa, sakit dayana bilməyən Sahil həyətə gedəndə 
gah ağaca çıxır, gah divardan hoppanır, gah da toyuq-
cücəni qabağına qatıb qovurdu. Kəndin pişikləri də 
ondan qorxurdu. 

Bir gün Fövqiyyə Ələmdar kişiyə dedi: 
– Ay kişi, bəlkə, Sahili bağçaya qoyaq, orada 

uşaqlarla başı qarışar, dəcəlliyini yerə qoyar? Yıxılıb-
qalxmaqdan dizləri cızıq-cızıqdır. 

Ələmdar kişi razılıq verdi. 
Balaca Sahil bağçaya getməyə başladı. Amma 

dəcəlliyini yerə qoymadı, əksinə, bir az da diribaş, zi-
rək oldu. Onun fərqli bir uşaq olduğunu tərbiyəçilər 
də hiss etmişdi. 

Bir gün anası Sahilin dalınca uşaq bağçasına ge-
dəndə, tərbiyəçi ona demişdi: “Bu uşaqdan göz qulaq 
olun, bütün günü qaynayır. Günortalar nə özü yatır, nə 
başqalarını yatmağa qoyur”. 

Evdə üçüncü övlad olsa da, o, bacı-qardaşından 
fərqlənirdi. Bunu ata-ana da hiss etmişdi. 

Bir gün Ələmdar kişi Fövqiyyəyə dedi: 
– Bu uşaq heç o birilərə oxşamır, elə bil doğrudan 
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da qazan kimi qaynayır, bu qədər enerji haradandır bu 
uşaqda? 

Ana gülümsəyərək cavab verdi: 
– Özün həmişə deyirdin ki, sən də dəcəl olmusan, 

yəqin, sənə oxşayıb. Oğul ataya oxşamayıb, kimə 
oxşamalıdır ki? 

Bu söz Ələmdar kişiyə ləzzət elədi. O, qürurla 
dedi: 

– Kişi elə belə olmalıdır! Atasına oxşayıb! Əhsən! 
Bu vaxt həyətdən səs-küy eşidildi. Qışqıran 

Sahilin bacısı idi: 
– Ana, tez gəl! Sahil ağacdan yıxıldı! 
Ana həyəcan içində həyətə qaçdı. Sahil hündür 

qoz ağacından yıxılmışdı. Ana özünü oğlunun üstünə 
atıb, təlaşla soruşdu: 

– Can bala, nə oldu? Haran əzildi? Haran ağrıyır? 
Sahil üstünün toz-torpağını çırparaq sakitcə cavab 

verdi: 
– Heç yerim əzilməyib. Bu boyda ağacın gücü 

çatmadı məni saxlasın. Budağı sındı. Demək, mən bu 
ağacdan güclüyəm. 

Onun bu sözünə ana ürəkdən güldü. Kənarda 
dayanan Ələmdar kişi məmnunluqla oğluna baxdı. 
Sonra yaxına gəlib dedi: 

– Afərin, kişi ağrısını bildirməz, içində çəkər. 
Ağlamaq, sızıldamaq kişiyə yox, arvada yaraşar. 
Həyatda həmişə belə ol! 

Sahil atasının bu sözlərini qulağında ömürlük 
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saxladı... 
Sahil, doğrudan da, güclü idi, o həmyaşıdlarından 

çox fərqlənirdi. Boyüdükcə bu daha aydın hiss olu-
nurdu. 

Sahil Məmmədovun 6 yaşı olanda onu, bacısı 
Etibarı və qardaşı Yaqubu Bakıya gətirib Bakı-
xanovda yaşayan nənəsinin yanına qoyurlar. 

Ailəsi təsərrüfat işləri ilə məşğul olduğundan 
uşaqların qayğısı nənənin üzərinə düşür. Onun atası 
kolxozda sürücü idi. Sübh tezdən işə gedir, bir də 
gecəyarı qayıdırdı. Ailəni dolandırmaq üçün, gələcə-
yini təmin etmək üçün ata və ana bərabər çalışırdı. 
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Sahilin arzuları 
 
Qayğısız uşaqlıq illəri yavaş-yavaş arxada qalırdı. 

Məktəb həyatı, Sahili öz qoynuna almışdı. 
 

 
 

Sahil Məmmədov (ortada) dostları ilə 
 
Sahil Bakıxanov qəsəbəsi 96 saylı tam orta mək-

təbdə təhsil almağa başlayır. Onun dəcəl uşaqlıq illə-
rinə isə son qoyulmurdu. 

Zaman keçdikcə bu dəcəllik zirəkliyə və ədalət-
sizliklə mübarizəyə çevrilirdi. O, haqsızlıqla heç cür 
barışa bilmirdi. Dostlarına, yoldaşlarına kim isə haq-
sızlıq, ədalətsizlik etsəydi, buna ilk reaksiya verən 
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Sahil olurdu. Bəzən yuxarı sinif şagirdləri ilə də mü-
bahisəyə, daha doğrusu, münaqişəyə qoşulurdu. Belə 
vaxtlarda o, uşaq saflığı ilə deyərdi: “Mən gələcəyin 
hərbçisiyəm, haqsızlığa göz yuma bilmərəm”. 

 

 
 

Sahil Məmmədov əsgəri xidmətdə 
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Onun hərbçi olmaq arzusundan hamının xəbəri var 
idi. Sahilin bu xüsusiyyəti müəllimlərin də nəzərindən 
yayınmırdı. Bəzən məktəbdə bir anlaşılmazlıq olanda 
müəllimlər zarafatla deyərdi: “Sahili göndərin, işləri 
yoluna qoysun. O, belə şeyləri yaxşı bacarır”. 

1971-ci ildə qədəm qoyduğu məktəbi Sahil Məm-
mədov 1981-ci ildə bitirdi. 

Sahilin bir arzusu var idi: mütləq hərbçi olmaq. 
O vaxt təhsilini davam etdirmək mümkün olma-

dığı üçün Sahil doğma kəndinə gedib, bir il fəhlə kimi 
çalışır. 1882-ci ilin may ayında isə Moskvanın 
Krasnoqorsk şəhərinə əsgəri xidmətə yola düşür. 

 

 
 

Sahil əsgər dostları ilə (sağdan üçüncü) 
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Qəhrəman olmurlar, qəhrəman doğulurlar 
 
Hərbçi olmaq arzusu hələ çox kiçik yaşlarından 

qəlbinə hakim kəsilmişdi. Uşaq vaxtı kinofilmlərdə 
hərbi formada olan kişilərə heyranlıqla baxar, bəzən 
özünü də bu filmin qəhrəmanları arasında hiss edərdi. 

O, 1982-83-cü illərdə Moskva vilayətinin Krasno-
qorsk şəhərində əsgəri xidmətə yola düşür. Əvvəl 
hərbi-inşaat batalyonunda xidmət edən Sahil siyasi 
hazırlıq məşğələlərində çox fəal iştirak edirdi. Bu ko-
mandanlığın diqqətindən yayınmadı, başqa əsgərlər-
dən fərqləndiyi üçün ona ali təhsil almaq təklif edirlər. 
Belə bir imkanı əldən vermək olmazdı, Sahil dərhal 
sənədlərini hazırlayıb o vaxtkı Leninqrada yola düşür. 

Öz ərizəsi ilə indiki Sankt-Peterburq şəhərinə ge-
dən Sahil Məmmədov 1983-cü ildə SSRİ DİN-nin Ali 
Siyasi Məktəbinə daxil olub orada təhsil alır. 

Sahil Məmmədov 1987-ci ildə həmin məktəbi biti-
rib, təyinatla Ukrayna Respublikasının Çerniqov, son-
ra isə Kiyev şəhərinə göndərilir. Orada Daxili Qoşun 
Hərbi Birləşmələrinin tərkibində rota komandirinin 
siyasi işlər üzrə müavini vəzifəsində xidmətə başlayır. 

1987-ci ildə ermənilər azərbaycanlıları Qərbi Azər-
baycandan deportasiya etdikləri vaxt o, məzuniyyət 
götürüb Bakıya dönür, doğma yurduna gedib, ata-ana-
sını, bacı-qardaşını Bakı şəhərinə gətirib yerləşdirir və  
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Sahil əsgər yoldaşı ilə (solda) 
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Sahil əsgər yoldaşları olə (ortada) 
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Sahil əsgər yoldaşı ilə (solda) 
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Tərxis olunma barədə sənədi alarkən 
 
 
yenidən Ukraynaya qayıdır. Qarabağda olan vəziyyət 
barədə xəbər yayılanda, o öz vətənində xidmək etmək 
üçün bir neçə dəfə tərxis edilməsi haqqında müraciət 
etsə də, müsbət cavab ala bilmir. 

Nəhayət, 1991-ci ilin dekabr ayında Sovet 
Ordusundan tərxis olunur. 

Kiyevdə Ukraynanın Çerniqov şəhərində xidmət 
edən Sahil Məmmədov vətənə qayıdır. 

Bu qəzəli vətənin azadlığı uğrunda alışıb -yanan 
vətən oğluna həsr edirəm. 
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Qəzəl 
 
Səsini qat səsinə sən də həqiqət səsinin, 
Özünü etmə kənar, indi qətiyyət dəmidir. 
 
Gör Vətən torpağının qan axıdan yarəsini, 
Qana--qan, zülmə qisas, səy elə, qüdrət dəmidir. 
 
Göstər öz qeyrətini, ey vətən oğlu, yağıya, 
Tükənib göz yaşımız, qeyz ilə qeyrət dəmidir. 
 
Gör, Şuşa nalə çəkir, bəsdi daha mürgülədik, 
Oyan, ey millət, oyan, bunca nə qəflət dəmidir!? 
 
Uzanır düşmən əli torpağa yox, qeyrətinə, 
Kəs onun əllərini, kəs ki, ləyaqət dəmidir. 
 
Ey ədalət yaradan, sən də zühur eylə daha, 
Çağırır Munis, inan, gəl ki, ədalət dəmidir. 
 

*** 
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Sahil Məmmədov zabit kimi xidmətdə 
 
Sahil Məmmədov zamanı qabaqlamışdı. Başqala-

rının uzun illər boyu, bəlkə də, ömür boyu etdiyini 
Sahil qısa bir vaxtda əldə etmişdi. 

Gənclik illərində idmana böyük həvəsi olan Sahil 
əvvəl boksla, sonra sambo, dzüdo, Şərq əlbəyaxa dö-
yüş növləri ilə məşğul olurdu. O, həmyaşlarına da hə-
mişə idmanla məşğul olmağı tövsiyə edirdi. Bu sa-
hədə əldə etdiyi xüsusiyyətlər bir hərbçi kimi forma-
laşmasında ona çox böyük kömək etmişdir. 

1992-ci il yanvar ayının 2-dən Sahil Azərbaycan 
Respublikası DİN-nin Daxili Qoşunlar İdarəsinin hər-
bi polis alayında rota komandirinin müavini kimi 
fəaliyyətə başlayır. O, Daxili Qoşunların Biləcəridə 
yerləşən hərbi hissəsində baş leytenant rütbəsində 
xidmət göstərirdi. 
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Sahil Məmmədov əsgərləri ilə (ortada) 
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Sahil Məmmədov Qarabağ uğrunda döyüşlərə kö-
nüllü getmək üçün dəfələrlə müraciət etsə də, o vaxtın 
səriştəsiz başbilənləri belə təcrübəli zabitdən istifadə 
etmək istəmirdilər. Ona layiq olmadığı yanğınsöndü-
rən və başqa sahələrdə xidmət etmək təklif olunurdu. 
Amma Sahil öz gücünə və təcrubəsinə arxalanıb ön 
cəbhəyə getmək istəyirdi. 

Hətta o, mütləq cəbhə bölgəsinə getmək istədiyini 
rəhbərliyə bildirəndə ona demişdilər ki, burada zabit 
azdır, ordunun möhkəmlənməsi üçün burada da 
ixtisaslı və bacarıqlı zabitlərin olması vacibdir. Amma 
heç kim Sahil müəllimi qərarından döndərə bilmədi. 

Nəhayət, o, arzusuna çatdı. Onun cəbhə bölgəsinə 
getməsi mart ayının soyuq bir gününə təsadüf edib. 

Qışın şaxtası sazağı qılınc kimi kəsirdi Hələ 
baharın ətri hiss olunmurdu. Amma havanın sərtliyi 
belə, əsgərlərimizin düşmənə nifrət hissi ilə alışıb 
yanan qəlbini soyuda bilmirdi. 

Güclü qar yağır, hər tərəf ağ örtüyə bürünmüşdü. 
Qarın ağlığında bir saflıq, təmizlik var. 

Qar təmizliyi... 
 

Səngərə qar yağır... 
 
Səngərə qar yağır... 
Ağappaq, pərqu kimi yumşaq qar. 
Səmadan uçub gələn qara baxdıqca göz qamaşır. 
Ağ göyərçin lələklərinə bənzəyən qar nazlana-
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nazlana torpağın üstünə qonur. 
Təmiz, bəyaz nə varsa, ona “qar kimidir”,- de-

yirlər. 
Masanın üzərinə sərilən süfrəyə, həkimin xalatına, 

gəlinlik paltarına da qar kimi ağdır-deyirlər. 
Bəzən də həddən artıq ağ olan nə varsa, ona 

deyirlər:”Gecə yağan qara bənzəyir”. Gecə yağan qar 
daha təmiz olur, hələ maşınların tozu onun ağlığına 
xələl gətirməyir. 

Səngərə qar yağır... 
Səngərin ətrafına yağan qar isə tamam başqa 

rəngdədir. 
Bu qarın rəngi qan rəngindədir. 
Bu qar öz rəngindən utanır, gizlənməyə yer 

axtarır. 
Göydən gələndə ağappaq olan qar yerə çatan kimi 

qana bulanıb qızarırdı. 
Yağı düşmən səmanın rəngi tüstüdən, barıt 

dumanından boz etmişdi. 
Ağ, saf qarın da rəngini nahaq qana bulanırdı. 
Axı qarı həmişə ağ görmüşük... 
Axı qar təmizlik, paklıq rəmzidir... 
Axı qar Allahın yerə göndərdiyi ruzidir. 
Səngərə qar yağırdı... 
Əsgərlərə ani də olsa sevinc gətirən qar... 
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Sahil Məmmədov əsgərləri ilə (qarşıda ortada) 
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Ön cəbhədə 
 
Vətənin ağır günündə Sahil öz təcrübəsini və ba-

carığına güvənərək zabit kimi ön cəbhəyə yollanır. 
Sahil Məmmədovun komandirlik etdiyi bölük Zəngi-
landa yerləşmişdi. 1992-ci ilin may ayında Sahil Zən-
gilanın üç kəndi Ağkənd, Dərəli və Qazançı kəndləri 
üzrə sərhəd-zastava rəisi təyin edilmişdi. 

Sərhəddə xidmət etməyin xüsusi çətinlikləri var. 
Orada hər an ayıq-sayıq olmalı, zabit, necə deyərlər, 
tükü-tükdən seçməyi bacarmalıdır. Sahil Məmmədov 
belə çətin və şərəfli bir işin öhdəsindən gələ bilirdi. 

Qazançı kəndində mühüm yüksəklik var idi ki, 
ermənilərn 12 kəndinə gedən yol buradan keçirdi. 
Sakinlərin və maşınların sərbəst gediş-gəlişi üçün bu 
yülsəkliyi əldə saxlamaq vacib idi. Sahilin bacarıq və 
taktikası burada da özünü göstərdi. 

Havalar yavaş-yavaş isinirdi. Qış ətəklərini yığıb 
getmək üzrə idi. 

Bir dəfə erməni sakinlərdən biri Sahili tanıyıb ona 
deyir: 

– Sən bizim yerlərin adamısan, amma bizə qarşı 
vuruşursan. 

Sahil qətiyyətlə ona belə cavab verir: 
– Mən torpaqlarımızı işğal edənlərlə, ədalətsizliklə 

vuruşuram! 
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Aylar bir-birini əvəz edirdi. Baharın axır ayları idi. 
Qışın soyuğu arxada qalmışdı. 

May ayı olmasına baxmayaraq, göydən od ələ-
nirdi. 

Nəfəs almaq olmurdu. 
Düşmənlə üz-üzə dayanan əsgərlərimiz döyüşmə-

yi bacardığı kimi, zarafat etməyi də bacarırdılar. Bir 
dəfə əsgərlərdən biri dedi: 

– Bizim üçün sərin pivə sifariş veriblər, yanında 
noxudu ilə, indilərdə gəlməlidir. 

Başqa bir əsgər cavab verir: 
– Mən pivə istəmirəm, mənim üçün badamlı 

gətirsinlər, amma sərin olsun. 
Üçüncü əsgər də zarafata qoşulur: 
– Sərin qarpız da pis olmazdı. 
Elə bil əsgərlər bu yolla özlərini əyləndirir, 

susuzluqlarını dəf edirdilər. 
Uzaqdan zabit Sahil Məmmədovu görən kimi bu 

zarafatlara son qoyulardı. Sahil çox ciddi və uzaq-
görən bir komandir idi. 

Azərbaycan əsgərinin mətinliyi, əzmkarlığı onda-
dır ki, ən çətin məqamlarda da öz aralarında xoş əhval 
yarada bilir. Bu ani zarafatlar ölümlə üz-üzə olan 
əsgərləri sanki həyatı sevməyə, qələbəyə ruhlandırırdı. 
Həmin gün ağır döyüşdə bir nəfər də olsa həlak 
olmadı. 
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Sahil əsgər yoldaşları ilə (ortada) 
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Səngərə məktub yaz... 
 

Səngərə məktub yaz, əlinə qurban, 
Əsgərə “Salam!” de, dilinə qurban! 

 
Səngərə məktub yaz... 
Məktub yaz bığ yeri yenicə tərləyən cavana, 

qeyrətli oğlana. 
Qoy qəlbində saf duyğular oyansın. 
Qoy əsgər həyatı nura boyansın. 
Qoy yolunu gözləyən utancaq sevgilisi gözləri 

önündə dayansın. 
Səngərə məktub yaz... 
Qartal baxışlı, dağ cüssəli igidə məktub yaz. 
Qoy qoluna qüvvət, dizinə taqət gəlsin. 
Qoy ürəyinə təpər, qəlbinə hərarət gəlsin. 
Qoy özünə bənzəyən qıvrımsaçlı cigərparəsini 

xatırlasın. 
Qoy alagözlü yarını yada salsın. Silah tutan əli tit-

rəməsin. Düşmənin üstünə qırğı kimi şığıyanda 
ölməyə yox, öldürməyə qadir olsun. 

Özünü vətən üçün, ailəsi üçün qorusun. 
Səngərə məktub yaz... 
Saçlarına yenicə dən düşən zabitə məktub yaz. 
Qoy uzaqdan gələn məktub oğul toyu arzulayan 

zabitə bir müjdə olsun. 
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Əsgərləri öz doğma balası kimi sevən, qoruyan 
zabitin üzünə xoş bir təbəssüm qonsun. 

Qoy qəlbində coşub-daşan arzuların çin olacağına 
inansın. 

Qoy gözlərində qələbə adlı məşəlin qığılcımları 
parlasın. 

Səngərə məktub yaz... 
Məktub yaz Vətən sevgisini, torpaq məhəbbətini 

bütün ülvi duyğulardan üstün tutan cavana. 
Məktub yaz ailəsini, övladını elə-obaya əmanət 

qoyub Vətəni, torpağı göz bəbəyi kimi qoruyan nər 
igidə. 

Məktub yaz oğul toyunu təxirə salan, gəlin qul-
luğu görmək arzusunu qəlbində gizlədən, canını 
vətənə sipər edən çalsaçlı zabitə. 

Səngərə məktub yaz! 
Yaz ki, ər oğullar onları gözləyənlərdən arxayın 

olsunlar. 
Yaz ki, onlara güvənənlərin ümidlərini doğrult-

sunlar. 
Yaz ki, düşmən önündə mərdanə dayananlar hiss 

etsin ki, doğmalarının xeyir-duası bir an belə onları 
tərk etmir. 

Səngərə məktub yaz! 
Unutma, hər məktub bizi qələbəyə bir addım da 

yaxınlaşdırır. 
* * * 

 



Ömürlük sevgi yaram  
 

39 

Səngərin qışı necə çətin olursa, yayı da elə o qədər 
çətin olur. Günəş göydən od ələyəndə bu qızmar isti 
düşmənə olan nifrət hissinə qarışıb dözülməz olurdu. 

Amma igid oğullar hər cür çətinliyə sinə gərib, 
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mərdliklə döyüşür-
lər. İsti havada bəzən içməyə bir qurtum su tapma-
yanda belə azğın düşmənin önündə mətanətlə dayanır, 
onların bütün hücumlarına layiqli cavab verirdilər. 

Bəzən bir neçə gün susuz, yeməksiz qalan əs-
gərlərin dəyanəti, mətanəti qarşısında baş əyməyə 
dəyər. (G.M.) 

Zəngilanın üç əsas kəndindən biri olan Qazançı 
adi sərhəd kəndi deyildi. O, üçbucaq şəklində Qafan 
şəhərinin işərisinə daxil olurdu. Sağ tərəfdən Qafan 
aeroportu və sənaye müəssisələri, ön hissədə isə 
şəhərin özü yerləşirdi. Sol tərəfdə 12 erməni kəndi var 
idi. Ermənilər sənaye müəssisələrinə gedib-gəlmək 
üçün mütləq Qazançı kəndindən keçməli idilər. Ona 
görə də düşmən Qazançını zəbt etmək üçün əlindən 
gələni edir, az qala dəridən-qabıqdan çıxırdı. Düşmən, 
demək olar ki, hər gün kəndə hücum edirdi. 
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Qəzəl 
 

Ey salan qovğa-ədavət, millətimdən çək əlin, 
Qan töküb batdın günaha, sərvətimdən çək əlin. 
 
Niyyətin dövlət yaratmaq, məqsədin işğalçılıq, 
Hiylə ilə dövlət olmaz, dövlətimdən çək əlin. 
 
Qeyrətə bir əl uzansa, kəsməli-doğranmalı, 
Söyləməz dünyadə heç kim: “Qeyrətimdən çək əlin”. 
 
Nərə çəksə, nərəsindən titrəyər Ağdam, Şuşa, 
Hökm edər bir gün Pənah xan: “Cənnətimdən çək əlin”. 
 
Heç görünmə böylə məzlum, qismətin olmaz zəfər, 
Qismətim bir gün zəfərdir, qismətimdən çək əlin. 
 
Millətim coşmuş qəzəbdən, kükrəyir cismində qan, 
Od saçır Munis dilindən: “Millətimdən çək əlin”. 

 
*** 
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Amma Sahilin dəstəsi əlverişli mövqedə olduğu 
üçün düşmənin bütün hücumlarını qətiyyətlə dəf edə 
bilirdi. Hər dəfə də müəyyən qənimətlər, döyüş sursatı 
ələ keçirilirdi. 

 

 
 

Sahil döyüş bölgəsində əsgərləri ilə (ortada) 
 
Belə ağır döyüşlərin biri də iyun ayının 2-də oldu. 
Axşam saat 9 radələrində “birinci post” deyilən 

mövqedə atışma başlandı. Bütün bölmələr dərhal dö-
yüş mövqeyi tutdular. Bir saatdan sonra aydın oldu ki, 
ermənilər bütün sərhəd boyu güclü hücuma keçiblər, 
amma hər yerdə güclü müqavimətlə üzləşiblər. Bu 
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zaman düşmən bir çox yerlərdə atəşi dayandırsa da, 
ön posta hücumu gücləndirirdi. Basqınçıların bu sadə 
manevrini anlamaq çətin deyildi. Təcrübəli zabit belə 
vəziyyətlə çox rastlaşmışdı. Onlar ən yüksək mövqe-
ləri ələ keçirməyə çalışırdılar. Buna yol vermək ol-
mazdı. Sahil Məmmədov təcili olaraq həmin yüksək-
liyə əlavə qüvvə göndərir. O, özü də atəş mövqeində 
idi. Döyüş gecə saat 1-ə kimi davam edir. Düşmən 
tərəf 25-dən artıq əsgərini itirərək geri çəkilməyə 
məcbur olur. Düşmən tərəfin ölən əsgərləri döyüş 
meydanında qalmışdı. 

Həmin gecə yalnız səhərə yaxın atışmaya ara ve-
riləndən sonra iki düşmən meyidini götürmək müm-
kün olur. Meyidlərdən biri suriyalı kapitan idi, bu, 
onun sənədlərindən məlum oldu. 

İkinci meyid isə mülki paltarda idi. Əynində köh-
nə bir sırıqlı var idi. Sırıqlının bütün düymələrinin 
bağlanması şübhəli idi. Bu Sahilin diqqətindən qaç-
mır. Sırıqlının düymələrini açanda onun altından 
məharətlə gizlədilmiş balaca bir avtomat tapılır. Bu 
xaricdə istehsal olunan silah o qədər ustalıqla 
gizlədilmişdi ki, heç diqqətə çarpmırdı. 

Kənd sakinləri meyidlərin yaxınlığında toplaş-
mışdı. Üzü tüklü, mülki geyimdə olan adamı görəndə 
kənd sakini Qasımı elə bil tok vurdu. Heyrətlə dedi: 

– Adə, bu ki Canbarlı Arakeldir, Aşotun oğlu, 
daim köhnə geyimdə kəndi hərlənirdi. Demək mə-
lumat toplayıb ermənilərə bələdçilik edirmiş. Alçaq! 
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Qazançı camaatı onu yaxşı tanıyırdı. Hamı bir 
ağızdan dedi: “Haram olsun ona bu kəndin çörəyi!” 

Bələdçini tanıyanlar bir müddət özlərinə gələ 
bilmirdi ki, bu insan necə quzu cildinə girib canavar 
kimi hərəkət edirmiş 

Meyidlər sənədlərlə birlikdə Zəngilan batalyonu-
nun rəhbərliyinə təhvil verildi. Batalyon komandirinə 
bildirildi ki, təcili kömək və silah lazımdır. 

Sahil Məmmədov dedi ki, yüngülvari silahlanmış 
40 nəfərlə düşmənin güclü hücumunun qarşısını 
almaq getdikcə çətinləşir. Mütləq kömək lazımdır. 

Kömək vədi alan Sahil kəndə qayıdır. Elə həmin 
gün axşama yaxın daha 20 əsgər dəstəyə köməyə gəlir. 

Bacarıqlı komandir bilirdi ki, düşmən hər an qə-
fildən hücum edə bilər. 

“Düşmənin hücumunu gözləməkdənsə, onu qa-
baqlamaq daha yaxşıdır”, deyən Sahil 20 nəfər əsgərlə 
Çəkətin kəndinə tərəf yollanır. Onlar səhər saat 7-yə 
yaxın meşənin kənarına çatırlar. 

Burada qəribə bir hadisə olur. 
Atışma vaxtı ağacdan bir quş yuvası yerə dü-

şübmüş. Yuvanın içində bir quş balasi civildəşir, 
ana quş isə onun ətrafında hərlənərək balasını qo-
ruyurdu. 

Bunu görən Sahil əyilib ehtiyatla quş yuvasını 
yerdən götürür və ağacın budağının üstünə qoyur. 
Ana quş minnətdarlıq əlaməti olaraq üç dəfə 
Sahilin başına dolanır. 
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Buradan ermənilər olan yerə cəmi 30 mert məsafə 
var idi. Komandirin göstərişi ilə əsgərlərimiz qum-
baraatanla hədəfi vururlar. Toz-duman ətrafı bürüyür, 
qəfil atəşi gözləməyən düşmən özünü itirmişdi, ikinci 
atəşdən sonra sökülmüş və dağılmış mağaradan səslər 
azaldı. Həmin yerdən bir az aralıda qəfildən avtomat-
dan atəş səsləri eşidildi, qumbara ilə onu da susduran 
dəstə həmin gün 30-a yaxın erməni qaniçənini məhv 
etdi. Xoşbəxtlikdən əsgərlərimizdən bir nəfər də 
yaralanmadı. Ermənilərin postuna qalxanda əsgərlər 
gördü ki buradan kənd ovuc içi kimi görünür. 

Əməliyyatı uğurla başa vuran dəstə Qazançıya 
qayıtdı. 

Quduzlaşan düşmən Qazançı kəndini uzaqvuran 
toplardan atəşə tutmağa başladı. Erməni quldurları 
kəndi ən müasir texnikadan, top və raket atəşlərinə 
tutmuşdular. Kənd od tutub yanırdı. Cəsur döyüşçülər 
bacarıqlı komandirin rəhbərliyi altında yağı düşməni 
geri oturda bildilər. Amma az sonra düşmən yenidən 
güc toplayıb, növbəti hücuma keçdi. Vəziyyət çox 
çətin idi. Qadınları və uşaqları, eyni zamanda qocaları 
kənddən çıxarmaq lazım idi. Kəşfiyyat dəstəsinin za-
biti olan Sahil Məmmədov orada vəziyyətin ağır ol-
duğunu görüb qəti qərar verdi. Növbəni dəyişən vaxt 
əmr verdi ki, adsız yüksəkliyə gedən yol bağlanma-
lıdır. Həmin yol erməni döyüşçülərinin əlində oldu-
ğundan ətraf ovuc içi kimi görünür və düşmən 
tərəfdən hər gün həmin yerlərə fasiləsiz atəş açılırdı. 
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Sahil əsgəri xidmətdə (ortada) 
 
Zəngilanın Ağkənd, Dərəli və Qazançı kəndləri üç 

tərəfə ayrılan yol ayrıcında idi. Bu yol bağlanandan 
sonra erməni qaniçənlərin işi xeyli çətinləşdi. Elə ona 
görə də düşmən daha da quduzlaşmışdı. 

62 nəfər əsgəri olan Sahil Məmmədov gecə altı 
nəfər əsgərlə düşmən tərəfə kəşfiyyata gedir. Düş-
mənin ən əhəmiyyətli postlarının yerini dəqiq təyin 
edən komandir qətiyyətlə bildirir ki, həmin yol bağ-
lanmalıdır. “Adsız yüksəkliyə gedən yol bağlanarsa, 
erməni qəddarlarının işi xeyli çətinləşər və biz məqsə-
dimizə çata bilərik”. Sahil Məmmədov əsgərlərə 
tapşırıq verərkən bildirdi ki, bir kəlmə də danışmaq 
olmaz, yalnız əl hərəkətləri ilə, işarələrlə anlaşmaq 
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lazımdır. Sonra əlavə etdi: “Düşmən çox ayıq və 
hiyləgərdir, bizim bir kəlməmizi belə eşitsə, bu bizə 
həyatımız bahasına başa gələr və əməliyyatı məhv 
etmiş olarıq”. 

Gənc komandirin dəstəsi nəfəs alanda belə ehtiyatı 
əldən vermirdi. 

 

 
 

Sahil Məmmədov zabit dostu ilə (solda) 
 
Kəşfiyyatı uğurla yerinə yetirən komandir düşmə-

nin əsas mövqeyinin yerini dəqiqləşdirir. Sonra 
hücum əmri verir, döyüşçülərimiz düşmən üzərinə şı-
ğıyır. Düşmənin ən əhəmiyyətli postları darmadağın 
edilir. Bu zaman düşmənlər əsgərlərimizə üç tərəfdən 
atəş açırdılar. Düşmən Günqışlaq deyən yerdən, Go-
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rus yolundan və Qafan tərəfdən ən müasir silahlardan 
atəş açırdı. Bu son dərəcə ağır bir əməliyyat idi və 
komandirdən bacarıq tələb edirdi. Sahil bu çətin 
əməliyyatın öhdəsindən şərəflə gəldi. Belə ağır bir 
əməliyyatda komandirin məharəti sayəsində bir əsgər 
belə, nə yara aldı, nə də şəhid oldu. Bu, təcrübəli 
komandirin qələbəsi idi. 

 
Düşmənin gözünə mil çəkən Sahil 

 
Nifrətini qalxan etdi üzünə, 
Rəbbimizdən taqət gəldi dizinə. 
 
Verdi qəti qərarını komandir, 
Qazdı düşmən məzarını komandir. 
 
Əmr etdi: “ Yolları kəsin, bağlayın, 
Düşmənin bağrının başın dağlayın. 
 
Biz azad edərik doğma vətəni, 
Düşmən öz əyninə geyər kəfəni. 
 
Dağılan yurdların qisasın alaq, 
Qeyrətlə vuruşub qələbə çalaq”. 
 
Sahilin əmrini eşidən zaman 
Düşmənin postları alındı nişan. 
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Birbaşa hədəfə dəydi zərbəsi, 
Düşmənin qəddini əydi zərbəsi. 
 
Ey vətən övladı, qoluna qüvvət, 
Döyüşdə göstərdin hünər, şücaət. 
 
Döyüşdə əmindir özünə Sahil, 
Mil çəkdi düşmənin gözünə Sahil. 

 
* * * 

 
Sahil Məmmədovun dəstəsində kürd, talış, ləzgi 

və müxtəlif millətlərin nümayəndələri olsa da hamını 
bir amal birləşdirirdi: Son damla qanlarına, son pat-
rona qədər vuruşmaq! İşğal olunan torpaqları azad 
etmək! 

“Vətən” deyəndə qəlbi yanan, torpaq deyəndə do-
daqları çat-şat olan bu igidlərin bir amalı var idi, 
Azərbaycanın bütövlüyünü qorumaq və işğal altında 
olan torpaqları azad edib, əsirlikdə olan ana-bacıları 
xilas etmək! 

Bu qeyrət mücəssəməsi olan igidlər vətəni 
layiqincə müdafiə edirdilər. 

Qarabağı, Şuşanı görənlər, onun hər cığırına, yo-
luna bələd olanlar isə viran olan cənnət güşələri gö-
rəndə için-için yanıb ağlayırdılar. Bu insanların gö-
zündə yaş olmasa da, ürəyində göz yaşından bir dərya 
var idi. 



Ömürlük sevgi yaram  
 

49 

Qitə 
 

Necə viran görünür indi muğamat beşiyi, 
Oxşayan, ruhumu məftun eləyən səs, hanı bəs? 
 
Daha gəlmir səsi Xanın, Şuşanı vəsf eləyə, 
Şuşanın dağlarını vəsf eləyən kəs, hanı bəs? 
 
Doğranıb “Topxana”sı, bax o palıddan yox əsər, 
Hanı salxım söyüdü, “xan” çinar, vələs, hanı bəs? 
 
Ey Xuda, zülm-rəzalət bürüyüb dünyanı, 
Haqq-ədalət yaradan nəsli müqəddəs, hanı bəs? 

*** 
 
Təəssüf ki, həyatda hər şey insanın istədiyi kimi 

olmur. 
1992-ci ilin 2 iyun tarixinə yenidən dönək... 
Həmin o müdhiş günə yenidən qayıdaq. 
Qazançıda güclü döyüş gedirdi. Düşmən raket və 

qumbaraatanlardan gülləni yağış kimi yağdırırdı. 
Vəziyyət son dərəcə çətin idi. Bacarıqlı komandir 
əsgərləri qorumalı, eyni vaxtda düşməni məhv etməli 
idi. Kənd sakinlərini təhlükəsiz yerə köçürə bildiyi 
üçün Sahilin ürəyində bir rahatlıq var idi. Axı 
qadınların, uşaqların nə günahı var idi? 

Müharibədə ən çox ziyan çəkən silahsız əhali olur. 
Öz halal zəhməti ilə dolanan, zərrə-zərrə, qətrə-
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qətrə qənaət edib özünə gün-güzəran düzəldən bu 
insanlar bir anın içində dağılan evlərini, viran olan 
yurd-yuvalarını görəndə hər şeyi qoyub getməyə məc-
bur olurlar. Geriyə baxa-baxa baş götürüb qaçanlar nə 
vaxtsa doğma yuvasına qayıtmaq ümidini itirmirdi. 

Belə məqamlardan biri idi. 
Sahil qalan sakinlərə də köçmək əmri vermişdi. 
Düşmən ən müasir silahlardan aramsız atəş açırdı. 

Qəfildən atılan top mərmisi Sahil Məmmədovun 
yaxınlığında olan işıq dirəyinə dəyir və gənc zabitin 
bədəninə tuşlanır. Mərminin iri parçaları Azərbay-
canın səriştəli və son dərəcə bacarıqlı zabitini ağır 
yaralayır. Mərmi Sahil Məmmədovun sağ qolunun 
əzələsini, sağ tərəfdən qarın nahiyəsini və sağ ayağını 
tamamilə dağıdır. Yerə yıxılan zabit ağrılarını bacar-
dıqca əsgərlərindən gizlətməyə çalışsa da, mümkün 
olmur. O, sol əlini zorla qaldırıb sağ qolunu yoxladı, 
qol yerində idi, amma hərbi geyimin qolu cırılmış, 
geyim qana bulanmışdı. Mərmi qolunun bir parça 
əzələsini elə aparmışdı ki, sümüyü görünürdü. Qanı 
kəsmək üçün o,var gücü ilə qolunu sıxdı, ağrıdan 
inlədi. Bu an nədənsə Sahil uşaq vaxtı ağacdan yıxı-
landa atası Ələmdar kişinin dediyi sözləri xatırladı: 

“Kişi ağrını içində çəkər, ağlamaz, ağrısını heç 
kimə bildirməz!” 

Özünü toplayıb ayağa qalxmağa səy edən Sahil 
ayağının qəribə tərzdə fırlandığını gördü. Mərmidən 
paralanmış və xıncım-xıncım olmuş ayaq Sahilə da-
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yaq ola bilmədi. 
Toz-dumanın içində Sahil yanında əzilmiş çəkmə-

sinin bir tayını gördü. Qəzəbindən çəkməni götürüb, 
əvvəl diqqətlə baxdı, sonra onu var gücü ilə tulladı. 
Çəkmə havada uçub hündür ağacın budağına ilişdi. 
Çəkmənin bağı budağa necə ilişdisə, çəkmə ağacdan 
asılıb qaldı. 

Sahil yenidən özünü toplayıb ayağa qalxmaq is-
tədi, o, bunu bacarmadı, yerə yıxılıb huşunu itirdi. 

Deyirlər, çətinlik insanı mətinləşdirir. 
Sahil Məmmədovun dəstəsində olan igidlər ko-

mandirləri ağır yalanandan sonra belə, özlərini itirib 
ruhdan düşmədilər. Dağılan yurd yerlərini, yandırılan 
evləri, viran olan kəndləri gördükcə onların düşmənə 
olan nifrəti birə-min artırdı. Üstəlik də, sevimli 
komandirin yaralanması əsgərləri aslana döndərmişdi. 

Köməyə gələn zabit Oqtay Eynullayev və sıravi 
əsgər Tərlan Abbasov komandiri döyüş meydanından 
çıxarıb təhlükəsiz yerə aparırlar.( Bu hadisədən bir 
müddət sonra Oqtay Eynullayev də Füzuli bölgəsində 
gedən döyüşlərdə şəhid olur.) Əsgərlərdən biri köy-
nəyini cırıb onun yarasını bağlamağa cəhd edirdi. 
Komandirin axan qanını kəsmək mümkün deyildi. 

Sahilin qolunu sarıyan əsgər köynəyin bir parçası 
ilə qolu bir az yuxarıdan möhkəm sıxıb bağladı ki, 
qanın axması dayansın. 

Sonra birtəhər onun ayağının yarasını da bağla-
maq mümkün olur. Qarın nahiyəsində olan yaraya 
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baxmaq mümkün deyildi. Yaralanmış yerə köynəyi 
örtüb, onu toz-torpaqdan qorumağa çalışdılar. 

Ağır yaralı olan Sahil bir sutka yarım bu vəziy-
yətdə qalır. Sahilin bədəni möhkəm olmasaydı, bəlkə 
də bir sutka yarım bu vəziyyətdə qalması faciə ilə 
bitərdi. Çünki o, çoxlu qan itirmişdi. 

Bir sutka yarımdan sonra onu Zəngilan xəstəxa-
nasına aparmaq mümkün olur. Həkimlər nə qədər ça-
lışsalar da, param-parça olmuş yaraya dolan yad ci-
simləri, ot-ələf, saman, toz-torpağı təmişləmək müm-
kün olmur. Gənc zabitin ayağında qanqrena başla-
dığını görəndə onu təcili əvvəl Beyləqana, oradan isə 
vertolyotla Bakıya – Mərkəzi Hospitala çatdırırlar. 

Çox sonralar Sahil təəssüflə bildirirdi ki, əgər 
Zəngilan xəstəxanasında ayağını lazımınca təmizləyə 
bilsəydilər, bəlkə də, o, ayağını itirməzdi. 

 

 
 

Sahil Məmmədov yaralı halda Bakıda hospitalda 
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Müharibədə döyüşən zabit və əsgərlərlə, onların 
sağalmasının əziyyətini çəkən, yaralılarla bərabər 
həyəcan keçirən həkim və tibb bacılarının zəhmətinə 
də biganə qalmaq olmaz. Sahil müəllimin sağ qalması 
təbabətin bir möcüzəsi idi. 

Bu qəzəli həmin insanlara həsr edirəm 
 

Qəzəl 
 
Ən böyük möcüzəni bəlli təbiət yaradır. 
O təbiət deyilən gör necə xilqət yaradır. 
 
Yaradır can, yaradır qan, yaradır bir insan, 
Göstərir öylə səxa, canda məhəbbət yaradır. 
 
Ol tumurcuq cücərib sonda bəhər olmazdı, 
Yaradan hökm eləyir, hökmü də nemət yaradır. 
 
Cəm ola İbni Sina, Loğman, Ərəstun yetişə, 
Mərizə Rəbbin özü sonda şəfaət yaradır. 
 
Qan tökər onda təbib, gər işə neştər qarışa, 
Təbibin yox günahı, fikri zərurət yaradır. 
 
Yazdı Munis qəzəli, dərk elədi aləmdə, 
Ən böyük möcüzəni həm də təbabət yaradır. 
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Çox təəssüf ki, Sahil Məmmədovun ayağına yar-
dım etmək mümkün olmur. Dəfələrlə aparılan əməliy-
yatlar belə onun ayağını xilas edə bilmir. Həkimlər 
onun sağ ayağını omba sümüyündən kəsib ayırmaq 
qərarına gəlirlər. 

Bu son dərəcə ağır qərar olsa da, başqa əlac yox 
idi. 

Hospitalın bacarıqlı cərrahı Sadir Qulamov əlin-
dən gələni edirdi, amma Sahilin yaraları çox ağır ol-
duğundan onu müalicə etməyin məsuliyyəti də böyük 
idi. Cərrah Sadir Qulamov bütün bilik və bacarığını 
bu xəstəyə sərf edirdi ki, Sahil tez sağalıb ayağa 
qalxsın. 

Uzun müddətli müalicə yavaş-yavaş öz müsbət 
nəticəsini verirdi. Vəziyyət nisbətən yaxşılaşmışdı, 
amma Sahilə daha güclü müalicə lazım idi. 

Bu zaman vətənpərvər, qeyrətli el oğlumuz xey-
riyyəçi-həkim Ağabəy Azərbaycaninin təşəbbüsü və 
köməyi ilə Sahil Məmmədovu tam müalicə almaq 
üçün Almaniyaya göndərirlər. Uzun müddətli müali-
cədən sonra Sahil Məmmədov doğma vətənə qayıdır. 
Almaniyada ona itirdiyi ayağının əvəzinə çox rahat 
protez də düzəldirlər. 

Sahil Məmmədov sağalıb xəstəxanadan çıxandan 
çox sonralar da bəzən yuxudan hövlnak oyanır, harada 
olduğunu təyin edə bilmirdi. Uzun illər yuxuda onun 
qulağına atışma səsləri, xəyalına yaralandığı gün 
gəlirdi. 
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Hanı ayağın, əsgər? 
 
Hanı ayağın əsgər? 
Axı anan səni iki ayaqlı doğmuşdu. 
Axı sən dünyaya iki ayaqlı gəlmişdin. 
Anan sənin əlindən tutub gəzmək öyrədəndə iki 

ayağın var idi. 
Hanı ayağın, əsgər? 
Niyə qoruya bilmədin ayağını? 
Niyə qoruya bilmədin dayağını? 
Səni cəbhəyə göndərəndə də iki ayağın var idi. 
Kim qıydı sənə, əsgər? Kim? 
Yoxsa, Vətənin dar günündə ona dayaq olmaq 

üçün verdin, ayağını? 
Düşmənə qan udduranda da iki ayağın var idi. 
Niyə Allahın verdiyi o nemət qoltuq ağacı ilə əvəz 

olundu? 
Qoltuq ağacına söykənən əsgər dalğın baxışlarını 

hara isə uzağa zilləmişdi. 
Sakitcə ötən günləri xatırlayırdı. 
Onun əvəzinə tək qalan ayağı cavab verdi: 
– “Əsgər düşmən qarşısında ayağını vətən tor-

pağına elə qeyzlə vurdu ki, ayağı kökündən qopub o 
torpaqda möhür kimi qaldı. 

Sərhəd dirəyi kimi torpağa sancılan o ayağın 
sahibi bir gün onun dalınca gələcək. 

Tək ayaqla da olsa, gələcək və düşməndən qisasını 
alacaq! 
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O vaxt uzaqda deyil! 
O zaman tək ayaqlılar, əlil arabasında olanlar və 

şəhid ruhları Vətən torpağını azad görəndə itirdikləri 
heç nəyə görə təəssüf etməyəcəklər.” 

 
* * * 

İndi mötəbər mərasimlərə gedərkən qəhrəmanımız 
həmin protezdən istifadə edir və heç kim onun vətən 
yolunda itirdiyi ayağının nə ilə əvəz olduğunu hiss 
etmir. 

Müharibənin öz qanunları var! 
O, heç kimə güzəşt etmir. Nə cavanlığa, nə də 

subaylığa... 
Həyatını Vətənin, torpağın bütövlüyü uğrunda 

mübarizəyə həsr etmiş bu gənc zabiti heç nə sarsıda 
bilmədi. O, sağ ayağını itirsə də sabaha ümidini, 
qələbəyə olan inamını itirmirdi. 

Sahil Məmmədovun Vətən, torpaq qarşısında gös-
tərdiyi qəhrəmanlıq, hünər, igidlik nəticəsiz qalmadı. 
Onun ana Vətənə göstərdiyi xidmətə layiqli qiymət 
verilir. 

Dövlətimiz heç kimi və heç nəyi diqqətdən 
kənarda qoymur. 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 

oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə 
Məmmədov Sahil Ələmdar oğlu “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülür. 
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Ulu öndər Heydər Əliyev şəxsən Sahil Məmmədova 
Milli Qəhrəman medalını təqdim edir 

 
Onu cəbhəyə aparan Vətən qeyrəti, xalq təəssüb-

keşliyi oldu. 
Sahil Məmmədovun sinəsində əsl Azərbaycan 

kişisinə xas olan Milli mənəviyyat və Milli qeyrət 
hissi ilə alışıb-yanan bir ürək döyünürdü. 

O, imperiyanın vaxtında Vətəndən uzaqda Sovet 
ordusunda xidmət edəndə belə azərbaycanlılıq hissi 
onu bir an da olsa, tərk etmirdi. Sahilin hər hərə-
kətində, davranışında, əxlaqında azərbaycanlı balası 
olduğu özünü büruzə verirdi. 

Bir müddət keçir. 
Heydər Əliyevlə görüşərkən o, Sahildən nə işlə 
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məşğul olduğunu soruşur. Sahil Məmmədov hal-ha-
zırda işsiz olduğunu söyləyəndə ulu öndər onu 
münasib işlə təmir etmə haqqında göstəriş verir. 

1994-cü ildə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov 
Sahil Məmmədova DİN-nin Pasport, Viza və Qey-
diyyat İdarəsində baş inspektor vəzifəsində işləməyi 
təklif edir. 

Sahil Məmmədov düz 20 il polkovnik-leytenant 
kimi o vəzifədə vicdanla çalışır. 
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Ailə – hər insanın güvəndiyi bir yer... 
 

 
 

Sahil Məmmədov ailəsi ilə 
 
Sahil müəllim 1995-ci ildə Məlahət xanımla ailə 

qurur. 
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Məlahəti Sahil üçün dayısı Yusif kişi bəyənib 
seçmişdi. Yusif kişi ömür-gün yoldaşı ilə Məlahətgilin 
qonşuluğunda yaşayırdı. Məlahət tez-tez bu mehriban 
qocalara baş çəkir, nəyə ehtiyacları olduğu ilə maraq-
lanırdı. Məlahətin mehriban və səmimi bir qız olması 
Yusif kişinin çoxdan diqqətini çəkmişdi, amma hələ 
Sahilə bu barədə heç bir şey deməmişdi. 

Bir gün Sahil dayısıgilə qonaq gələndə Yusif kişi 
ona dedi: 

– Bəsdir subay gəzdin. Nə vaxta qədər subay 
qalacaqsan? Qonşuluqda Məlahət adlı bir qız var, onu 
alacağam sənə. Gözümüzün qabağında böyüyüb, 
tanıyırıq, kimliyini bilirik. Çox mehriban və səmimi, 
saf bir qızdır. 

O vaxt Sahil könülsüz halda cavab verdi: 
– Ay dayı, mən heç onu tanımıram. 
Sonra əl ağacını göstərib əlavə etdi: 
– Bu vəziyyətdə olan adamla ailə qurmağa hansı 

qız razı olar? 
Yusif kişi əminliklə və qürurla əlavə etdi: 
– Razı olar, qızların minnəti olsun sənin kimi bir 

oğlana, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanına ərə getmə-
yə. Bu işi mən öz boynuma götürürəm. 

Bu söhbət belə də qaldı. 
Bir gün qonşuluqda toy idi, Yusif kişi fürsəti əl-

dən verməyib, Sahili də toya dəvət edir. Həmin toyda 
ilk dəfə Sahil Məlahəti, Məlahət də Sahili görür. 
Məlahətin qəlbində bu bəstəboy oğlana əvvəl rəğbət, 
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sonra məhəbbət yaranır. Əvvəl bu incə duyğular onun 
qəbində dinəndə, Məlahət buna əhəmiyyət verməmiş-
di, lakin zaman keçdikcə o hiss edirdi ki, bu, adi 
hisslər deyil. Sahil onun qəlbinə elə girib ki, bir an da 
olsa, onu unuda bilmir. Hər yerdə gözü Sahili axta-
rırdı. 

Tərs kimi Sahil də dayısıgilə gec-gec gəlir, gənc 
qızı intizarda qoyurdu. 

Nəhayət, son qərar verildi... 
Məlahət o vaxt fizika fakültəsində oxuyurdu. 

Amma, öz arzusu həkim olmaq idi. Orta məktəbi 
bitirəndən sonra sənədlərini Tibb institutuna verəndə 
atası bundan xəbər tutur və gedib Məlahətin sənədlə-
rini geri alır. Sonra da qızına deyir: “Mən razı ola 
bilmərəm ki, qızım yad kişiləri müayinə etsin!” 

Məlahət də üzüyola bir övlad olduğundan atasının 
dediyinə zidd gedə bilmir. 

O, arzusunu qəlbində gizlədib, fizika fakütəsində 
təhsil alır. 

Bəlkə də, bu bir qanunauyğunluq idi ki, Məlahət 
xanım sevmədiyi sahədə ali təhsil alsa da, həmin 
sahədə bir gün də olsa, işləməyib. 

Amma arzuların çin olan vaxtı olur. Nə yaxşı ki, 
oğlu Rəvan onun arzularını həyata keçirir.... 

Bu barədə bir az sonra... 
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Mən, Föqiyyə ana, Sahil Məmmədov və Məlahət xanım 
 
 

Sahil Məmmədovla ilk görüş 
 
Sahil Məmmədovla ilk dəfə Ramanada Sağlamlıq 

İmkanları Məhdud Gənclərin Reabilitasiya Mərkəzin-
də görüşdük. 

Qarabağ uğrunda döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş 
döyüşçü İlham Məhərrəmov mənə bildirdi ki, onun 
yaratdığı “ArabaçıTV”Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Sahil Ələmdar oğlu Məmmədov barədə kiçik bir film 
çəkmək istəyir. Sonra da xahiş etdi ki, filmin 
ssenarisini mən yazım. Mən fikirləşmədən razılaşdım. 
Bu mənim üçün böyük bir şərəf idi. 

“ArabaçıTV”-nin məhsuldar fəaliyyəti barədə 
sosial şəbəkələrdə kifayət qədər məlumat yerləşdirilib. 
Bu, ideyanın müəllifi də İlham Məhərrəmovdur. Onun 
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ali təhsil almaq imkanı olmasa da qəlbində qaynayan 
yenilik yaratmaq ideyası ona rahatlıq vermirdi. O, 
Sağlamlıq Mərkəzində paralimpiya Komitəsində kor-
dinator vəzifəsində çalışır. Fiziki hazırlığı imkan ve-
rən gəncləri idman yarışlarına hazırlayır. İlham özü 
kamandan ox atmaq üzrə yarışlarda respublika çem-
pionu olub. 

Hal-hazlrda “ArabaçıTV”Azərbaycanda və ondan 
kənarda çox məşhurlaşıb. Onları keçirdiyi idman ya-
rışları, görüşlər barədə kifayət qədər məlumat ya-
yımlanıb. 

Filmin ideya müəllifi İlham Məhərrəmov özü idi. 
Əsas yaradıcı qrup isə operator Amid Həsənquliyev, 
rejissor Xaqani Mehdi və daha bir neçə nəfər köməkçi 
olacaqdı. 

Biz İlham Məhərrəmovla 3 ilə yaxındır ki, tanışıq. 
Şəhid ailələri, Qarabağ əlilləri ilə görüşüb onların 
barəsində yazılar yazmağım məni bu mərd insanla da 
görüşdürdü. İndi onlarla ailəvi dostluq edirik. 

Elə Sahil müəllimlə Ramanada görüşməyi də 
İlham məsləhət bildi. Dedi ki, qoy bizim sakinlər da 
qəhrəmanımızla yaxından tanış olsunlar. 

Mən Ramana Sağlamlıq İmkanları Məhdud Gənc-
lərin Peşə Reabilitasiya Mərkəzinə gələndə İlham 
dostu ilə məni dayanacaqda qarşıladı. Bildirdi ki, artıq 
qəhrəmanımız gəlib. 

Beş dəqiqədən sonra biz artıq adı çəkilən mər-
kəzdə idik. 
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Bizi qarşılayan oğlan yolu göstərdi, mən otağa 
daxil olanda kiçik masanın arxasında bir qadın və orta 
yaşlı bir kişi əyləşmişdi. Salamlaşıb onların yanında 
əyləşdim. 

 

 
 

Sahil Məmmədov və mən Ramanada sakinlərlə birlikdə 
 
Mən gələndən beş dəqiqə sonra həmin kişi siqaret 

çəkmək üçün otaqdan çıxdı, yalnız indi bildim ki, 
onun sağ ayağı yoxdur. O, əl ağaclarını elə qoymuşdu 
ki, qəti görünmürdü. O, tez də geri qayıtdı. Onun əl 
ağacı ilə gəzdiyini görəndə çox məyus oldun. Qarabağ 
üğrunda müharibə başlayandan bu günə qədər hər 
dəfə sağlamlığını itirən insanları görəndə düşmənə 
olan nifrətim birə-min artır. Axı bu insanların günahı 
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nə idi ki, onların sağlamlığını düşmən əllərindən aldı. 
Xüsusən əl ağacı ilə gəzən cavanları görəndə mümkün 
qədər özümü görməzliyə qoymağa çalışıram ki, 
qarşımdakı insanın qəlbi sıxılmasın! 

Bu yerdə “Əl ağacı” barədə yazdığım mənsur 
şeirin məqamıdır. 

 
Əl ağacı 

 
Əsa... 
Əl ağacı... 
Görəsən, hansı dəqiq ifadədir? 
Əl ağacı, əldə gəzdirilən ağac. 
Əslində bu qoca vaxtı insana dayaq olan bir vasi-

tədir. 
Bəs niyə ona “əl ağacı” deyilir? 
Ona görə ki, əldə gəzdirilir? 
Əl ağacı qocanı yıxılmaqdan qoruyur. Onun 

üçüncü ayağı sayılır. 
Tarixdə ən məşhur əl ağacı Süleyman peyğəm-

bərin ağacı olub. 
Ən qəribəsi budur ki, peyğəmdərin möhtəşəm əl 

ağacına balaca bir qurd üstün gəldi. İnsana dayaq olan 
bir əl ağacını balaca bir qurd yıxdı. 

Amma elə əl ağacları var ki, onların qürrələnməyə 
haqqı var. 

Vətən yolunda, el yolunda sağlamlığı qurban gedən 
bir igidin dayağı olan əl ağacı necə qürrələnməsin? 
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Düşmən qarşısında mərdanə dayanan bir əsgərin 
söykəndiyi əl ağacı adi ağac deyil. 

O, igidin dayağıdır. 
O, igidin ayağıdır. 

*** 
 

 
 

Sahil Məmmədov çəkiliş vaxtı 
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Ortayaşlı bu insanı əl ağacı ilə gəzən görəndə 
mənsur şeir artıq beynimdə formalaşırdı... 

İlk baxışda onun da bu mərkəzin sakini olduğunu 
zənn etmişdim. 

Bir azdan İlham da gəlib çıxdı və fəxrlə dedi: 
– Tanış olun, Milli Qəhrəman Sahil Məmmədov-

dur. 
Bir an özümü itirdim, son dərəcə sadə, təvazökar 

bu adamın Sahil Məmmədov olacağı heç ağlıma da 
gəlməzdi. Onu tanımadığım üçün çox xəcalət çəkdim. 
Tanışlığımıza şad olduğumu bildirdim. Düşündüm ki, 
hələ nə qədər belə tanımadığımız qəhrəmanlarımız 
var... 

Sonra daha iki nəfər sakin bizim yanımıza gəldi. 
Söhbətimiz öz axarı ilə gedirdi. 

Sahil Məmmədov mənim verdiyim suallara tam 
bitkin və rabitəli cavablar verirdi. Bu xüsusiyyətindən 
anladım ki, onun filmi barədə ssenari yazmaq o qədər 
də asan olmayacaq. 

Belə insanlar hər şeydə dəqiq olmağı sevirlər. 
İki saata yaxın söhbət etdik. Qərara aldıq ki, 

onunla evində, ailəsinin yanında söhbət edib ətraflı 
məlumat toplayım. 

Biz dörd gündən sonra, onun evində görüşməyə 
razılaşdıq.. 

Təyin olunan gün qızımın maşını ilə “N.Nərima-
nıv” adına metro stansiyasının yanından Sahil müəl-
limə zəng vurdum. Beş dəqiqədən sonra Sahil müəl-
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lim artıq bizim qarşımızda idi. Qabaqda o, arxasınca 
biz qəhrəmanımızın evinə yollandıq. Həyətə girəndə 
??maşını boş yerlərdən birində saxlayıb, qızıma da 
maşını saxlamaq üçün yer göstərdi. Sonra bizı 
nəzakətlə evə dəvət etdi. 

Qapı açılanda son dərəcə mehriban və səmimi bir 
xanım bizi qarşıladı. Gülərüzlü Məlahət xanım Sahilin 
ömür-gün yoldaşı idi. Onun rəftarında o qədər 
səmimiyyət var idi, sanki bizi uzun illərdir ki, 
tanıyırdı. 

İlk dəqiqədən evdə olan müsbət aura diqqətimi 
çəkdi. 

İşimlə əlaqədar şəhid və ya əlil ailələrinə gedəndə 
bəzən ev məni sıxır, oradan tez uzaqlaşmaq istəyirəm. 
Amma, burada tamam fərqli bir atmosfer var idi. Evin 
xoş bir təsiri var idi. 

Sahil müəllimin anası Föqiyyə ana ilə də yaxından 
tanış olduq. 

Süfrə artıq qonaq qarşılamağa hazır idi. 
Sahil müəllim dedi: 
– Bizim evdə söhbət çaydan sonra başlayır. 
Bu sözün qarşısında heç nə demək olmazdı. 

Qonaq ev sahibinə tabedir... 
Çay süfrəsindən sonra söhbətə başladıq. 
Sahil Məmmədov çox danışmağı sevmirdi, bunu 

hələ Ramanada söhbət edəndə hiss etmişdim. Ona 
sual verəndə qabaqcadan növbəti sualın da cavabını 
verirdi ki, sual-cavab çox çəkməsin. 
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Çox danışmağı sevməyən Milli Qəhrəmanımız 
təvazökarlıqla bildirdi ki, 

“Milli Qəhrəman” adına layiq görüldüyünü də, 
təsadüfən televiziya verilişində eşidir. 

1998-ci ilin may ayında ulu öndər Heydər Əliyev 
şəxsən ona Milli Qəhrəman vəsiqəsini təqdim edib. O, 
ümummilli liderlə olan görüşündən ətraflı söhbət etdi. 
Onun qayğıkeşliyindən, səmimiyyətindən ürək dolusu 
söhbət açdı. Hətta H.Əliyev söhbət əsnasında Sahil 
müəllimin nə işlə məşğul olmasını da soruşub. Sonra 
əlavə edib ki, sənin kimi təcrübəli zabitlərə Azər-
baycanın ehtiyacı çoxdur. 

Sahil müəllim söhbət etdikcə həyatın qəribəlik-
lərinə məəttəl qalmışdım. Heç demə, onunla bir qrup-
da oxuyan, sonralar Milli Qəhrəman adına layiq gö-
rülən Rövşən Əliyev də Qazançıda şəhid olub. Sahilin 
təhsil aldığı hərbi məktəbi bitirən daha bir nəfər 
İbadulla Dəmirov da məhz Qazançıda şəhid olub. 

Bu tale yazıları insanları cismən yox, həm də 
ruhən birləşdirir. 

O, döyüş yoldaşlarından, əsgərlərindən ürək 
dolusu danışırdı. 

Arabir üzr istəyib siqaret çəkməyə çıxırdı. Hiss 
edirdim ki, olub keçənləri xatırlamaq ona nə qədər 
çətindir. Müsahibim sanki həmin günləri yenidən 
yaşayır, xəyalən həmin illərə qayıdırdı. 
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Sahil Məmmədovun ailəsi və anası 
 
Söhbətimiz qısa müddətli oldu, kim isə ona zəng 

vurub hara isə çağırdı. Sahil müəllim yüksək nəza-
kətlə üzr istəyib, mütləq getməli olduğunu bildirdi. 

Biz onun anası və həyat yoldaşı ilə xeyli söhbət 
etdik. Onlar danışdıqca mən dəftərçəmə qeydlər edir-
dim. Məlahət xanımın Föqiyyə ananın danışdıqların-
dan xeyli məlumat yazmışdım. 

Sahil müəllimgilə gedərkən məqsədim məlumat 
toplayıb kiçik bir film üçün ssenari yazmaq idi. Sonra 
fikirləşdim ki, qəzet üçün də bir məqalə hazırlayaram. 

Amma onların evindən gedəndə topladığım məlu-
mat o qədər çox, təəssürat o qədər zəngin idi ki, onun 
barəsində kitab yazmağa qərar verdim. 
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Onu da bilirdim ki, özü barədə çox danışmağı 
sevməyən Sahil müəllimdən söz qoparmaq çox çətin 
olacaq. 

Sonralar onun mənə verdiyi köhnə qəzetləri oxu-
yanda öyrəndim ki, Pasport Viza Qeydiyyat İdarəsində 
işləyən vaxt müsahibə almaq üçün yanına gələn jur-
nalistlərlə söhbət edənə qədər onunla bir otaqda əylə-
şən iş yoldaşları belə onun cəbhədə olması, yaralanma-
sı, hətta Milli Qəhrəman olması barədə heç nə 
bilmirmiş. 

İlahi, insan nə qədər təvazökar olarmış. 
Belə insanları görəndə özləri barədə şişirdilmiş 

məlumatlar yayan cılız adamlara yazığım gəlir... 
Qəhrəmanımız 2014-cü ilin may ayından təqaüd-

dədir. O, 32 illik şərəfli bir hərbçi yolu keçib. Onun 
keçdiyi şərəfli ömür yolu bu gün və gələcəkdə gənc 
nəsillərə örnək olmalıdır. 

 
Qəzəl 

 
Kim deyir, həq deyənə zülm- rəzalət olacaq? 
Sözü həq söyləyənə rəhm-kəramət olacaq. 
 
Sal nəzər tarixə bir, Qacarı susdurdu fələk, 
Gözləmə, zülm edənə mehr-məhəbbət olacaq. 
 
Səbr edənlər yorulub, cəng edəcək mərdanə, 
Tükənib səbr daha, indi qiyamət olacaq. 
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Qurtaran olsa əgər ol Qarabağ torpağını, 
Gələcək nəslə çatan töhfə--əmanət olacaq. 
 
Saf əməl sahibi bir gün olacaqdır zahir, 
Salacaq çox işi səhmana, nəzarət olacaq. 
 
Verəcək hökmünü Sahil, edəcək xalqını şad, 
Munisa, səbr elə ki, haqq-ədalət olacaq. 

*** 
 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Sahil 

Ələmdar oğlu ilə dəfələrlə polis Akademiyasında, hər-
bi hissələrdə, məktəblərdə gənclərlə görüşlər keçirilib. 
O gənc hərbçilərə öz tövsiyələrini çatdırır, onlara 
hərbçi olmağın müqəddəsliyindən söz açır. Vətənpər-
vərlik duyğuları aşılayır. 

Hal-hazırda Sahil Məmmədov polkovnik-leyte-
nant rütbəsini şərəflə daşıyır. Qəhrəmanımız bir aya-
ğını itirsə də, həyat eşqini, həyata bağlılığını heç vaxt 
itirməyib. 

O, gələcəyə inamla baxır, torpaqlarımızın azad 
olunmasına inanır və bu günü gözləyir. Böyük ümidlə 
gözləyir. 

Bu şirin arzular onun söhbətlərindən aydın hiss 
olunurdu. 

O, bir məqama da toxundu. 
Söhbət əsnasında dedi: “Mənim Zəngilanın Qa-

zançı kəndində meşədə bir əmanətim var, inşallah, 
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qələbədən sonra mütləq gedib onu götürməliyəm”. 
Üstüörtülü deyilən bu fikir elə üstüörtülü də qaldı. 

Hiss etdim ki, sözün ardı olmayacaq. Amma Sahil 
müəllimin anasının dediyi sözlər məni heyrətdə qoy-
du. Ana həyəcanla dedi: “Sahil, mənə yazığın gəlsin!” 

 

 
 

Sahilin anası Föqiyyə xanım ilə Gülarə Munis 
 
Sahil Məmmədovu yaxından tanıdıqca, ona rəğ-

bətim daha da artırdı. 
Sahil müəllim təbiəti çox sevir, boş vaxtlarında 

dostları ilə dəniz sahilinə balıq tutmağa gedir. Özünün 
dediyə görə dənizlə üz-üzə qalanda bütün acılarını 
unudur. 

Nədənsə mən bu insanı qartalla müqayisə edirəm, 
onu qartala bənzədirəm. 
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Qartal 
 
Adı qədər vüqarlı bir canlı... 
Dağlar yaraşığı, səmanın sultanı. 
Məğrurluq və müdriklik rəmzi. 
Qartal! 
Haradandır səndə bu qədər vürur? 
Dağlardanmı aldın bu xüsusiyyəti? 
Sənin mərdliyin də elə vüqarın qədərdir. Qartal 

yeganə quşdur ki, şikarına qarşı tərəfdən, üzbəüzdən 
hücum edir. Qartal arxadan, xəbərsiz hücum etməyi 
mərdliyinə yaraşdırmır. Hər canlının hünəri deyil 
ovunun üstünə belə həmlə etsin. 

Bircə yumurta qoyub, bircə bala çıxaran ağıllı bir 
canlı. 

Qartal, sən təkcə əzəmət yox, həm də hikmət tim-
salısan. 

Sərrast gözlərin, güclü qanadların və iti caynaq-
ların var. 

Sərrast göz həqiqəti görmək üçün insana da 
lazımdır. 

Güclü qol-qanad ədaləti qorumaq üçün insana da 
lazımdır. 

Qətiyyətli caynaqlar, insana da lazımdır ki, düş-
mənin xirtdəyindən yapışanda, barmaqlar boşalmasın! 

Qartal... 
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Dağ vüqarlı səma sultanı, qüdrətindən, mərd-
liyindən, əzəmətindən, bəhrələnən insanlar da var. 

Belə insanları yalnız qartala bənzətmək olar! 
Qartala… 
 

Azərbaycanım 
 

Gözümün işığı, ziyası vətən, 
Ərən oğulların qalası vətən, 
Sənsən övladımın anası, vətən, 
Sən əzəl beşiyim, sən son məkanım, 
Əbədi müstəqil Azərbaycanım. 
 
Gülünün min rəngi, min çaları var, 
Ürəyi yaralı Şəhriyarı var, 
Sabiri, Seyyidi, Bəxtiyarı var, 
Fərəhdən kükrəyir damarda qanım. 
Əbədi müstəqil Azərbaycanım. 
 
Sən elə müdriksən cavan yaşında, 
Min tarix yaşayır qara daşında. 
Nələr həkk olunub qan yaddaşında, 
Qarabağ ürəyim, Kür-Araz qanım. 
Əbədi müstəqil Azərbaycanım. 
 
Bir gün cəsur ordum çalacaq zəfər, 
Saplanar düşmənin köksünə xəncər, 
Bir “Cəngi” çalınar, yayılar xəbər: 
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“Qələbə qazandı Azərbaycanım!” 
Əbədi müstəqil Azərbaycanlm! 

 

 
 

Sahil Məmmədov mənim suallarımı cavablandırır 
 
Sahilin dedikləri: 
– Dənizi çox sevirəm. 
Dənizin hər anını sevirəm, tufanlı, qasırğalı anla-

rını da, sakit ləpələrini də. Dəniz tufanlı olanda nə-
həng dalğalar şahə qalxır, var gücü ilə qayalara çır-
pılır. Mavi sular həmin vaxt ağ köpüklər kimi görü-
nür. Qayalara çırpılan dalğalar mirvari kimi ətrafa 
səpələnir. Belə vaxtlarda dənizə tamaşa edəndə sanki 
əsəblərin o dalğalarla birlikdə qayalara çırpılıb dağılır, 
evə qayıdanda çox sakit və rahat oluram. 

Qayaların üstündə dayanıb balıq tutmağın da ayrı 
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ləzzəti var. 
Amma, balıq tutmağa gələndə dənizin sakit olması 

lazımdır. 
Səhər tezdən günəş sulardan boylanır, şəfəqləri 

suyun üzərinə səpilir. Suyun dibi aydın görünür. Balıq 
ovunu sevənlər belə havada evdə oturmaz. Balıq 
tutmaq üçün yay və payız ayları yaxşıdır. Qışda soyuq 
olduğundan balıqlar suyun dibinə çəkilir. Yəqin suyun 
dibi üzünə nisbətən ilıq olur. Balıqçı dostlarım mənim 
xasiyyətimi yaxşı bilir, hava xoşuma gəlməsə balığa 
getmərəm. Mən ovdan əliboş qayıtmağı xoşlamıram. 

Səhərin şirin yuxusuna haram qatıb gedirsən, evə 
qayıdan da gərək əli dolu gələsən ki, evdəkilərin 
yanında öyünə biləsən. Sonra zarafatla əlavə etdi: 
“Öyünmək də ki insanın qanındadır da...” 

Sahil Məmmədovun qayalar, dəniz barədə 
danışdığlarından bu mənsur şeir də yarandı. 

*** 
 

Qayalar 
 
Qayalar, dilsiz qayalar... 
Qayaların üstündə gəzirdim. 
Sal qayalar ayağımın altında idi. 
Sahil boyunca uzanan bu kələ-kötür qayalara baxı-

ram. Qayaların üstündə saysız-hesabsız çuxurlar var. 
Qayaların üstü ilə gəzirdim... 
Ayaqlarım əzilsə də, özümə yox, qayalara yazığım 
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gəlirdi. 
Tarix boyu nə qədər ayaqlayan olub, bu qayaları. 
Nə qədər yanaşı əyləşib bu dənizə tamaşa edənlər 

olub. 
Neçə-neçə sevgililərin pıçıltısını dinləyib bu 

qayalar. 
Nə qədər balıq ovuna gələnləri öz qoynuna alıb bu 

qayalar. 
Bu qayaların üstündə süfrə açıb çörək kəsənlər 

bəlkə, ocaq qalayıb balıq bişirənlər də olub... 
Qayalar balıqçıların həmdəmidir. 
Kim bilir, əgər, bu qayalar olmasaydı, dənizin 

sahili necə də boş görünərdi?! 
Qayalar mərd-mərdanə dənizin keşiyini çəkir. 

Dənizi qoruyur. 
Qayalar dənizin axrası-dayağıdır. 
Hər sahilin bir qoruyanı olur... 
Qayalar da bu sahili qoruyurlar. 

*** 
 
Sahil müəllim danışdıqca böya-başa çatdığım 

Xəzərin sahili gözlərim önündə canlanırdı. O Xəzər 
ki, üfüqə baxanda dənizlə səmanın bir-birinə necə 
qovuşduğu aydın görünür. 

Hərdən mənə elə gəlir ki, dəniz və səma iki 
həsrətlidir onlar hamının gözündən uzaq bir yerdə, 
üfüqdə birləşirlər. 
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Göy və dəniz 
 

Tanrı bu dünyanı yaradan zaman, 
Hansı rəngdə imiş çən ilə duman? 
 
Nə gözəl yaradıb səma rəngini, 
Dəniz göydə tapıb həmahəngini. 
 
Ağ bulud gələrsə göyün üzünə, 
Çəkilir bir ağ tül suyun üstünə. 
 
Qovuşur üfüqdə göy ilə dəniz, 
Səmamı təmizdir? Dənizmi təmiz? 
 
Qaranlıq düşəndə Ay suya baxır, 
Dəniz ulduzları “saçına” taxır. 
 
Titrədir suları səhər yelləri, 
Ləpələr dənizin qıvrım telləri. 
 
Onda ki küləkdən qalmayır əsər, 
Yığıb tellərini gizlədir Xəzər. 
 
Elə ki, gün doğur, səhər açılır, 
Dənizin suyuna şəfəq saçılır. 
 
Günəş öz nurunu suya sərəndə, 
Dənizin üzündən busə “dərəndə” 
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Dəniz çox utanır baxan qayadan, 
Rəngi də tündləşir suyun həyadan. 
 
Utanır şəfəqlər öpəndə onu, 
Bir az da tündləşir o mavi donu. 
 
Munisi bir sual incidir, boğur, 
Niyə mavi sular ağ ləpə doğur? 

*** 
 
Dəniz və səma mənim ən çox sevdiyim möv-

zulardır. 
Düzünü desəm, Sahil müəllim dənizdən elə ürəklə 

danışırdı ki, bir anlıq dənizi ona qısqandım. Axı də-
nizi mən də çox sevirəm. 

Mən qışda da, yağış yağanda da, qar yağanda da 
dənizə baş çəkirəm. 

Mənə elə qəlir ki, qışda sahildə qalan ayaq izlərini 
küləklər sovurub aparanda dəniz tənhalaşır, qəribsə-
yir. O səbəbdən dənizin kənarına tez-tez gedirəm ki, 
dəniz tənha olmadığını hiss etməsin. 

Dənizin ən gözəl məqamı güclü yağış yağan 
vaxtdır. Sanki səma dənizlə birləşir. 

Yayda istidən, günəşin hərarətindən buxarlanıb 
səmaya gedən dəniz suları yenidən doğma məkana, 
dənizin qoynuna qayıdır. 

Hətta dənizin ləpələri belə sahillə görüşən kimi 
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geri anasının yanına qayıdır. 
Bu yerdə Sahil müəllimin atası Ələmdar kişinin 

uzun illər əvvəl dediyi sözü xatırladım. O, oğluna 
ad qoyanda demişdi: “Adını Sahil qoyuram, hara 
getsə, doğma sahilə qayıtsın.” 

Allah rəhmət etsin Ələmdar kişiyə. Həzrəti Pey-
ğəmbərimiz də buyurub ki, övladılarınıza elə adlar 
qoyun ki, böyüyəndə adlarından xəcalət çəkməsinlər. 

Dəniz, təbiət mövzusunda olan fikirlərimiz Sahil 
müəllimin düşüncələri ilə çox uyğun gəlirdi. Bəlkə 
ona görədir ki, onun barəsində kitab yazmaq mənə 
çətin olmadı. 

Dalğalardan doğulan ağ qığılcımları, ağ köpükləri 
Sahil müəllim də görür, sevirmiş. 

 
Məsnəvi 

 
De nədən, mavi sulardan doğulur ağ ləpələr? 
Ləpələr göz yaşını sahilə nurtək səpələr. 
 
Səpələr daşlara, çınqıllara əsdikcə külək, 
Küləyi hansı məkandan yerə göndərdi fələk? 
 
Fələyin çərxi dolandıqca dəniz dalğalanır, 
Dalğalar qaynayıb aşdıqca sular çalxalanır. 
 
Çalxalandıqca sular ağca köpüklər yaranır, 
Dənizin saçlarıdır ağca hörüklər, yaranır. 
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Zabit Sahil Məmmədov 
 
Haşiyə: 
Qəhrəmanımız barədə qoroskopa əsasən olan 

məlumat belədir. 
İli Əjdaha, bürcü Balıq. 
O, Əjdaha kimi güclü və mətin, yenilməzdir. 
Balıq kimi dənizə bağlıdır. 
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Sevdiyi rəng – tünd-göy. 
Dənizin rəngi axşamlar tünd- göy olur, səmanın da 

rəngi axşamlar tündləşir. 
Sevdiyi fəsil yaz. 
Torpağın, təbiətin oyanan vaxtı, ağacların çiçək 

açdığı, çəmənlərin yaşıl xalıdan don geyindikləri vaxt. 
Sevdiyi bayram – Novruz. 
Burada da Sahil Məmmədovun təbiətindəki mil-

lilik özünü göstərir. 
Sevdiyi məşğuliyyət – ovçuluq, balıqçılıq. 
Bu da mərdanə kişilərin sevdiyi bir məşğuliy-

yətdir. 
Musiqilərdən Muğamı çox sevir. 
Xüsusən Könül Xasıyeva və Şövkət Ələkbəro-

vanın ifasını dinləməkdən doymur. 
Muğam bizim ürək döyüntümüzün ahəngidir, rit-

midir. 
Muğam bizim əzəli-əbədi musiqimizdir. Muğamın 

canı qəzəl, ruhu musiqidir. Bu iki amil əl-ələ verib 
birləşəndə, vəhdət tapanda ruhumuzu oxşayan, könül 
dünyamızı aram edən muğam yaranır. 

Qəhrəmanımız Azərbaycan kino filmlərini çox 
sevir, xüsusən “Bəyin oğurlanması” filmini. 

Sahil müəllim yaz fəslini sevdiyi üçün bu şeiri də 
kitaba daxil etdim. Çünki, əgər insan baharı sevirsə, 
cücərən otlara, ucan quşlara, yuvasını quran qarışqa-
lara, tumurcuqlayan ağaclara baxıb zövq ala bilirsə, 
demək, onun qəlbində hələ bir dünya həyat eşqi var. 
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Mən bütün bu saydıqlarımı Sahil müəllimin sima-
sından oxudum. 

 
Vətənim 

 
Uca dağlarından şəlalə axar, 
Torpağın üstünə incilər taxar, 
Boylanıb dənizdə özünə baxar, 
Ürəyim, nəfəsim, canım, Vətənim! 
 
Zümrüd meşələri tərlan oylağı, 
Bənövşə qoxuyur kolu, yarpağı, 
Gövhərdir, zinətdir qara torpağı, 
Canımda dövr edən qanım, Vətənim! 
 
Görünür Qarabağ viranə kimi, 
Göz yaşım süzülür dürdanə kimi, 
Dolanım başına pərvanə kimi, 
Qoy sənin oduna yanım, Vətənim! 
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Sahil Məmmədov yaralanandan bir az sonra 
(qəlpə qırıqlarının yeri üzündə aydın görünür) 

 
Sahil müəllim baharı çox sevdiyi üçün bu şeiri ona 

həsr etdim. 
 

Bahariyyə 
 
Çəkilib qış yer üzündən, yenə xoş gəldi bahar, 
Bağıban şövqə gəlib, etdi səhər bağə güzar. 
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Gördü açmış təzə güllər, oxuyur bülbüllər. 
Hər tərəfdə ağac üstə çəkilib ağ tüllər. 
 
Qara bir qətrə düşüb lalənin al köynəyinə, 
Bürünüb əyri bənövşə o yaşıl örpəyinə. 
 
Yasəmən bir çiçək açmış, demə, bir salxım üzüm, 
Bağiban qaldı məəttəl, görəsən, hansın üzüm? 
 
Nərgizin ağ saçına incə sədəflər düzülüb, 
Parlayır, sanki sədəf üstünə şəbnəm süzülüb. 
 
Geyinib qırmızı zanbaq görünür qırmızı bağ, 
Alıb öz qoynuna əlvan gülü yaşıl yarpaq. 
 
Yetişib vəslə, sevinməkdə qərənfillə süsən, 
Açıb öz qollarını güllərə şəfqətlə çəmən. 
 
Gizlədib yarpağın altında qızılgül tikanı, 
Onu dərmək diləyən əl niyə çəksin ziyanı? 
 
Yaşıl otlar cücərib, bağçada örtüb çəməni, 
Elə bil, kimsə çəmən boyda cücərdib səməni. 
 
Çəkilib qış yer üzündən, yenə xoş gəldi bahar, 
Bu bahar müjdə verə Munisə “Divan”ı nübar. 
 

*** 
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Qəhrəmanımızla daha bir görüş 
 
2014-cü il oktyabr ayının 23-də filmin çəkilişi ilə 

bağlı Sahil müəllimin evinə gedirdik. 
İlham Məhərrəmovla danışdıq ki, “N. Nərimanov” 

adına metro stansiyasının yanında görüşüb, birlikdə 
gedək. Mən tək evin yerini tapa bilməzdim. 

Oktyabr ayı olmasına baxmayaraq, hava çox isti 
idi, 40 dəqiqə günün altında İlhamı gözlədim, amma 
gəlib çıxmadı. Əlacsız qalıb ona zəng vurdum, dedi 
ki, çəkiliş üçün avadanlığı götürməyə getdilər, bir az 
gecikəcəklər. Sonra əlavə etdi ki, indi Amidə deyər, 
gəlib məni götürər. 

Bir neçə dəqiqə keçmişdi ki, gördüm, Sahil 
müəllim özü gəlir. Onu narahat etdiyimə görə çox pərt 
oldum. Yaxınlaşıb görüşdü və ərklə dedi: 

– Niyə mənə xəbər etməmisiniz? Günün altında 
niyə gözləyirsiniz? 

Sonra məni maşına dəvət etdi. Yol boyu üzrxahlıq 
edir, bizi narahat etdiyini deyirdi. Bu insanın ürəyinin 
böyüklüyünə, mədəniyyətinə, nəzakətinə heyran qal-
mışdım. Əslində o bizi yox, biz onu rahatsız edirdik. 

Qısa bir vaxtda evə çatdıq. 
Otağa daxil olanda, bir an özümü itirdim. Sahil 

Məmmədovun polkovnik forması manikenə geyindi-
rilib bir kənara qoyulmuşdu. Elə bil otaqda canlı bir 
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zabit dayanmışdı. Çəkiliş qrupu aparatların və işıqla-
rın yerini tənzimləyirdi. 

 

 
 

“ArabacıTV”-nin çəkiliş qrupu öndə İlham Məhərrəmov 
 
Onlara mane olmamaq üçün masanın arxasına 

keçib əyləşdim. Diqqətlə otağa göz gəzdirdim. Evin 
quruluşu orada yaşayan insanlar barədə çox söz deyir. 
Sahil müəllimin evində də qeyri-adilik nəzərimdən 
qaçmadı. Evin əşyaları sadə və maraqlı idi. Dolaba 
düzülən kiçik ölçülü müxtəlif fiqurların hər biri 
yaraşığı ilə fərqlənirdi. Hiss olunurdu ki, bu fiqurların 
hər biri başqa şəhərdən, başqa ölkədən gətirilib. Başqa 
bir dolabda çox kiçik ölçüdə müxtəlif ölkələrdə, 
müxtəlif firmaların istehsal etdiyi içki növləri gözə 
çarpırdı. Güman etmək olar ki, bunlar Sahil müəllimin 
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kolleksiyasından nümunələrdir. 
Otaqda iki çilçıraq asılmışdı, yəqin bu da Sahil 

müəllimin həyatında işığın mühüm rolu olmasından 
irəli gəlir... 

 

 
 

Mən, Sahil M. Föqiyyə ana, İlham və Amid 
 
Masanın üstündə bir qalaq köhnə, qəzetlər, jurnal-

lar və saralmış şəkillər var idi. Maraq mənə rahatlıq 
vermədi, əlimi uzadıb şəkillərə baxmağa başladım. 
Şəkillərin arasında Sahil Məmmədovun gənclik illəri, 
əsgərlik həyatı əks olunan şəkillər bir-birini əvəz et-
dikcə, şəkillərə baxdıqca qəhrəmanımızın həyatı kino 
lenti kimi göz önündə canlanırdı. Dostları ilə çoxlu şə-
killərin olmasından hiss olunurdu ki, Sahil müəllimin 
dostu çoxdur və o, dostluğa sədaqətlidir. 
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Ən çox diqqətimi çəkən o oldu ki, bu bəstəboylu 
gəncin daxilində sevib-seçdiyi hərbçi sənətinə bitib-
tükənməyən məhəbbət var imiş. 

Şəkillərin arasında ona ən əziz olan Heydər Əliye-
vin ona şəxsən Milli Qəhrəman vəsiqəsini təqdim 
edərkən çəkilən şəkil idi. Həmin şəkildən bir neçə 
ədəd olduğu da diqqətimdən yayınmadı. 

Burada Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla, 
yüksək rütbəli dostları ilə birlikdə olan şəkillər, ailə 
şəkilləri, məzun olduğu illərin şəkilləri, daha kimlər, 
kimlər var idi... 

Qarşımda sanki iki Sahil Məmmədov var idi. 
İllərin o tayından boylanan bəstəboylu, qıvraq, şax 

qamətli gənc- gözləri vətən sevgisi ilə alış-yanan Sahil 
Məmmədov... 

Və bugünkü – zamanın sınağa çəkdiyi, amma qə-
tiyyətini və şax qamətini əyə bilmədiyi, sındıra bil-
mədiyi Sahil Məmmədov... 

Nədənsə mənə bugünkü Sahil müəllim daha güc-
lü, daha enerjili, daha mətin göründü, amma, baxışla-
rındakı parıltı elə o zamankı alov idi. Bu, vətən sevgi-
sindən alışıb-yanan məşələ bənzəyən bir cüt gözlərdir. 
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Şəkillərə baxdıqca kitab üçün bəzi qeydlər edirdim 
 

 
 

Sahil Məmmədov əsgərləri ilə birlikdə (ortada) 
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Haşiyə. 
 
Çəkiliş başlandı. 
Mən suallar verir, Sahil müəllim də onları ətraflı, 

bitkin cavablandırırdı. Onun keçdiyi döyüş yolu, 
kəşfiyyatçılıq bacarığı, bir zabit kimi uzaqgörənliyi 
təkrar-təkrar gözlərimiz önündə canlanırdı. 

Söhbət əsnasında ən çox dostlarından, cəbhə 
yoldaşlarının şücaətindən danışırdı. Dəstə üzvlərindən 
elə ürəklə danışırdı ki, bəzən filmin onun barəsində 
çəkildiyini də unudurdu. Təvazökarlığı hər kəlmə-
sində hiss olunurdu. Sözarası onu da qeyd etdi ki, 
yaralanmazdan bir gün əvvəl yaralanan məqamını 
yuxuda görüb və hölvnak yuxudan oyanıb. 

 

 
 

Çəkiliş vaxtı 
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İnsanın ruhu onu hər şeydən xəbərdar edir. 
Deyirlər, insan dünyaya gələndən Allah onun 

üçün bir mələk ayırır ki, o mələk həmin bəndəni hər 
cür qəzavi-qədərdən qorusun. Bəlkə, həmin gecə 
yuxuda yaralanacağını Sahilə xəbərdarlıq edən elə 
həmin mələk imiş... 

Axı Allah sevdiyi bəndələri heç vaxt nəzərindən 
kənarda qoymur. 

 
 

Səmimi söhbət 
 
Çəkiliş qrupu qısa müddətli fasilə verdi. 
Biz çay süfrəsinə əyləşdik. Çəkiliş qrupunun üzv-

ləri İlham Məhərrəmov, Amid Həsənquliyev və Xa-
qani Mehdi ilə maraqlı söhbətlər başladı. Söhbət ov-
dan düşəndə, Sahil müəllim ovçuluq məharətindən 
həvəslə söhbət açdı. 

Ovçuluq mövzusu məni də maraqlandırdı, axı 
mənim atam da uzun illər ovçuluqla məşğul olmuşdu. 

Sahil müəllim dostları ilə ova getməyindən, ovçu 
yoldaşlarından, ovu axtararaq necə dağa çıxmağından, 
vəhşi heyvanların izinə düşməyindən və vurduğu 
heyvanlardan həvəslə danışırdı. Biz də böyük maraqla 
onu dinləyirdik. 

Söhbətin maraqlı yerində o, vüqarla dedi: 
– Bilirsiniz, ovçular arasında bir söz var. Ayı 

vuran ovçuya “General” deyirlər. Bu rütbəni almaq 
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hər kişiyə nəsib olmur. Amma mən bu rütbəyə də 
çatmışam. 

Sonra həvəslə ayı vurmağından danışdı. 
Sahil müəllimin dedikləri: 
– Bir dəfə ovçu dostlarımla ayı ovuna getmişdik. 

Əvvəlcədən danışdıq ki, bir adam pusquda dayanır, o 
birilər isə ov itləri ilə ayını axtarır. Mən pusquda qal-
malı oldum. Bir kənarda dayanıb gözləyirdim. Qoltuq 
ağacıma söykənib yanımda olan 16-17 yaşlı oğlan 
uşağı ilə söhbət edirdim. Tüfəng dolu halda yanımda 
hazır idi. Uzaqdan ov itlərinin hürməsi eşidilirdi. 
Fikirləşdim ki, yəqin ayının izinə düşüblər. Bu fikirdə 
idim ki, birdən lap yaxınlıqdakı ağacın arxasından 
yekə bir ayının çıxdığını gördüm. 

Əlimdə yanan siqareti hara qoyacağımı bilmədim, 
ani bir hərəkət məni və yanımda olan cavan oğlanı 
ayının şikarına çevirə bilərdi. Ehtiyatı əldən verməyib 
yavaşca əlimi tüfəngə uzatdım, illərin təcrübəsi bu-
rada da karıma gəldi. Tüfəngi qaldırmağımla atəş aç-
mağım bir oldu. Ayı nərə çəkib ağacın kövdəsinə sı-
ğındı. Gülləm dəqiq ona dəymişdi, amma, ölüb-
ölməməsindən arxayın deyildim. 

Tüfəngi ikinci atəş üçün hazır saxlamışdım. 
Yanımdakı oğlan dedi: 
– Sahil əmi, gedib baxım, yəqin ölmüş olar. 
Onu yerindən tərpənməyə qoymadım. Sakitcə 

dedim: 
– Bu, ayıdır, dovşan deyil. Ehtiyatsızlıq peşmanlıq 
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gətirər. 
Yaxşı ki, tüfəng əlimdə hazır idi. Ayı qəfildən 

ağacın gövdəsinin arxasından çıxıb bizə tərəf hücum 
etmək istədi. Mən həmin an ikinci dəfə atəş açdım. 
Ayı kötük kimi yerə sərildi. Ayının öldüyünə tam 
əmin olandan sonra tüfəngi yerə qoydum. 

Atəş səsinə ovçu dostlarım da gəlib çıxdılar, hələ 
üstəlik gileyləndilər ki, nə hay-küy salmısıniz, hara 
atırsınız bu güllələri? “Biz ayı axtarırıq, siz onları 
qorxudub qaçırırsınız”. 

Mən gülə-gülə dedim: 
– Ayını daha axtarmayın, budur ayı buradadır. 
Hamı dönüb mənim göstərdiyim tərəfə baxdılar. 

Heyrətdən donub qalmışdılar. 
Zarafatla dedim: 
– Qorxmayın, artıq ölüb, görütüb apara bilərsiniz. 

Bugünkü ov başa çatdı. Dağılışa bilərik...Həmin gün 
heç yadımdan çıxmır. Çox uğurlu ov oldu. 

Sahil müəllim söhbətinə bir az ara verib əlavə 
etdi: 

– Baxın bu yerə döşənmiş də həmin o ayının 
dərisidir. 

...Yerə salınmış ayı dərisi otağa daxil olandan 
diqqətimi çəkmişdi, amma bu barədə soruşmağa hələ 
imkan olmamışdı. 
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Sahil müəllimin vurduğu ayının dərisi 
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Nəhəng ayının iri pəncələri, uzun dırnaqları, vahi-
məli başı doğrudan da baxanı qorxuya salırdı. Hətta 
ilk baxışda onun cansız olması şübhə yaradırdı, adama 
elə gəlirdi ki, ayı indicə ayağa qalxıb hücuma hazır-
laşacaq. 

Eyni bu cür ikinci ayı dərisi divardan asılmışdı. 
Bu dəri elə asılmışdı ki, evin hər tərəfindən görünür-
dü. Ayı dərisinin yanından isə üzərində Sahil müəl-
limin şəkli ilmələnmiş xalça asılmışdı. Bu iki mənzərə 
bir-birini tamamlayırdı. 

Çünki Allah bu iki canlıya qeyri-adi güc-qüvvət 
və qüdrət vermişdi. 

 

 
 

Sahil müəllim ayını bu tüfənglə vurub 



Ömürlük sevgi yaram  
 

98 

Sahil müəllim söhbət əsnasında onu da bildirdi ki, 
ayının bir pəncəsi hələ də dondurucuda saxlanılır. 
Sonra da qeyd etdi ki, film başa çatandan sonra onun 
dadına baxa bilərsiniz. Maraq hissi hamımızı bürüsə 
də, gözləməkdən başqa əlacımız yox idi...Ovçuluqdan 
söhbət düşəndə mövzu silahların üzərinə gəlib çıxdı. 

Sahil müəllim böyük həvəslə silahlardan, onların 
növlərindən, hansı kalibrli olduğundan söz açdı. 

Mənim də atam uzun illər ovçu olduğundan, evi-
mizdə tüfəng və başqa ovçuluq ləvazimatları oldu-
ğundan Sahil müəllimin tüfənginə baxmaq istədiyimi 
bildirdim. O: “Məmnuniyyətlə göstərərəm” – deyib 
yan otağa keçdi. Bir azdan əlində tünd rəngli bir tü-
fəng geri qayıtdı. İlk diqqətimi çəkən tüfəngin lüləsi 
oldu, adətən, tüfəngin lüləsi yanaşı olur, bu tüfəngin 
isə lüləsi bir-birinin üstündə idi. Maraqlı tüfəngi əlimə 
götürdüm, o çox ağır idi. Bunun səbəbi Sahil müəl-
limdən soruşanda o, belə cavab verdi: 

– Bu, adi tüfəng deyil, ayı ovuna gedəndə bunu 
götürürəm. Belə tügəngin patronu da, qırması da (seç-
mə) tamam fərqli olur. Bu lülənin üst-üstə olması da 
onun fərqli olmasından xəbər verir. Məndə müxtəlif 
silahlar var, amma hamısı göstərmək fikrim yoxdur. 

Onun zarafatla dediyi bu sözə hamı gülüşdü. 
Ovçuluqdan söhbət açanda mütləq söhbət hərlənib 

balıqçılığın üstünə gəlir, balıq tutmağın ləzzətinə yö-
nəlirdi. Sahil müəllim balıq tutmaqdan, onun ləzzə-
tindən elə danışırdı ki, az qala indicə durub gedəcəyi 
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yer dəniz sahili olacaqdı. 
O səbəbdən dənizə həsr etdiyim bu qəzəli yazıya 

daxil etdim. 
 

Qəzəl 
 
Qərq olan kimsələrin cisminə ümmandı dəniz, 
Kiməsə qəmli bir ünvan, mənə mehmandı dəniz. 
 
Zər şəfəqlər elə bil rəqs eləyir ümmanda, 
Yerdə göy qurşağı tək gör necə əlvandı dəniz. 
 
Gün doğan anda məlahət yaranır hüsnündə, 
Dalğalar cəng eləyəndə, demə, vulkandı dəniz. 
 
Hanı bəs kəhrəba qumlar, niyə üryan oldun? 
Görəsən, hansı kəsin nəfsinə qurbandı dəniz. 
 
Titrəyir mavi sular isti külək əsdikcə, 
Nazlanır, cilvələnir, sanma pərişandı dəniz. 
 
Əyilim bir də sənin duzlu dodağından öpüm, 
Qoy desinlər mənə Xummar, sənə Sənandı, dəniz! 
 
Munisin göz yaşına sanki Xəzər söylədilər, 
O qədər baxdı sənə, gözləri giryandı, dəniz! 
 

*** 
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Sahil Məmmədov xanımı və qardaşı Yaqub ilə 
 
Söhbət etdiyimiz vaxt bütün çəkiliş qrupunun diq-

qəti divarın bir tərəfində üzərinə Sahil Məmmədovun 
polkovnik geyimində olan şəkli salınmış xalçada qal-
mışdı. Xalça o qədər məharətlə toxunmuşdu ki, Sahil 
müəllimin yaxasını bəzəyən dövlət mükafatları da çox 
aydın görünürdü. 

Xalça da bizim milli mənəvi sərvətlərimiz sırasın-
dadır. 

Şübhəsiz, bu xalçanı toxuyan xanım da hər ilməni 
vurduqca rəsmini xalçaya saldığı Sahil Məmmədov 
kimi vətən oğlu ilə fəxr edib. 

Xalçaya salınan rəsm əsərləri bir xüsusiyyəti ilə 
başqa rəsmlərdən fərqlənir. 
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Zaman keçdikcə kağız, kətan üzərinə həkk olun-
muş rəsmlər tədricən solur, öz əvvəlki görkəmini iti-
rir. Xalça üzərindəki rəsmlər illər-əsrlər boyu olduğu 
kimi qalır, hətta həmin xalçaları təmizləyəndə rəsm 
əsərləri bir az da təzə, şux görünür. 

 

 
 

Sahil Məmmədovun rəsmi həkk olunan xalça 
 

Eşq olsun xalça toxuyan Azərbaycan xanımlarının 
məharətinə! 

Sahil müəllimdən sonra ömür-gün yoldaşı Məla-
hət xanımı dinlədik. Onun danışdığı məqamlar hər bi-
rimizdə sevinc, fərəh, qürur hissi yaradırdı. Bu xa-
nımın qəlbinin saflığı, ürəyinin böyüklüyü, təvazökar-
lığı, səmimiyyəti, məhəbbəti və ən əsası fədakarlığı 
qarşısında baş əyməyə dəyər! 

Hər qadın belə fədakarlığı edə bilməz... 
Azərbaycan qadını sevməyi də bacarır, fədakarlığı 

da! 
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Əsl fədakar Azərbaycan qadını 
 

 
 

Məlahət xanım və Sahil Məmmədov 
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Qəzəl 
 
Ey əhli-qələm, vəsf elə zinətdi qadınlar. 
Xəlq eylədi Rəbbim ki, zərurətdi qadınlar. 
 
Adəm baba qərq oldu qəmə təklik əlindən, 
Bəxş etdi Xuda Həvvanı adətdi qadınlar. 
 
Bəzən necə tavus kimi nazəndə yerişli, 
Bəzən dişi aslanlara nisbətdi qadınlar. 
 
Baş açmadı bir kimsə məhəbbətli dəmindən, 
Pünhan olacaq eşqi, mətanətdi qadınlar. 
 
Baş əyməyəcək yadlara qeyrət dəmi gəlsə, 
Mərdanəliyi dildə rəvayətdi qadınlar. 
 
Vermiş Yaradan lalə yanaq üstə zərif xal, 
Gizlətdi niqab altda, ləyaqətdi qadınlar. 
 
Munis, kişilər bilməyəcək qədrini əsla, 
Sən söylə, Məlahətdi, sədaqətdi qadınlar. 
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Səmimi söhbət 
 
 
Məlahət xanımın dediklərindən: 
 
Biz Sahillə ilk dəfə qonşunun toyunda görüşdük. 

Onun dayısı Yusif bizim qonşumuz idi. O, çox meh-
riban bir insan idi. Tez-tez onlara baş çəkərdim. Bizim 
qonşular hamı bir-biri ilə mehriban dolanırdı. Sahil ilə 
ailə qurmağımıza Yusif dayı səbəb oldu, amma təəs-
süf ki, həsrətlə gözlədiyi toyu özü görmədi. O, toya 
bir az qalmış infarkt nəticəsində dünyasını dəyişdi. 
Bu, hamımız üçün ağır zərbə oldu. Sahilin toyunu 
səbirsizliklə gözləyirdi, amma necə deyərlər, sən say-
dığını say, gör fələk nə sayır... 

Allah rəhmət eləsin! 
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Sahil ilə ailə qurmağa qərar verəndən sonra qo-
humlar, rəfiqələrim məni çox danlayırdılar. Hamı de-
yirdi ki, müharibədə bir ayağını itirən oğlanla dolan-
maq sənə çətin olar, onlar əsəbi olur, ən adi şeylər 
onları qıcıqlandırır, əsəbləşdirir. Sən onunla dil tapa 
bilməzsən. 

Sahil, doğrudan da, o vaxt çox əsəbi idi. Onu başa 
düşmək olardı... 

Mən heç nəyə baxmadan və heç kimə qulaq as-
madan, qəti qərarımı verdim. Fikirləşdim ki, sağlam-
lığını vətən yolunda, bizim rahat yaşamağımız uğrun-
da itirmiş, bu bəstəboy oğlanı xoşbəxt etməyə çalı-
şacağam. Əlimdən gələni etmişəm ki, o müharibədə 
gördüyü ağrı-acını unutsun. Bilmirəm, buna nə dərə-
cədə nail olmuşam, amma özümü çox xoşbəxt hesab 
edirəm. Fəxr edirəm ki, ömür-gün yoldaşım Azərbay-
canın Milli Qəhrəmanıdır. 

Sahil gözəl ailə başçısı, mehriban ata və son də-
rəcə diqqətli ömür yoldaşıdır. Bir vaxt məni qərarım-
dan döndərmək istəyənlər, indi bizə həsəd aparırlar. 
Həmişə hər işdə Sahil mənə, mən də ona arxa-dayaq 
olmuşam. Ailəmizin möhkəmliyi üçün o da, mən də 
əlimizdən gələni əsirgəməmişik. Şükürlər olsun ki, nə 
mən, nə də onun tərəfindən heç vaxt anlaşılmazlıq 
olmayıb. 

Sahil son dərəcə ciddi insandır. Yersiz danışıb-
gülməyi sevmir. Belə insanları da xoşlamır. 

Bu illər ərzində Sahili iki dəfə ürəkdən sevinib-
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gülən görmüşəm. Bir 1996-cı ildə oğlumuz dünyaya 
gələndə, bir də Heydər Əliyev ona Milli Qəhrəman 
vəsiqəsini və döş nişanını təqdim edəndə. 

Oğlumuz dünyaya gələndə Sahilin sevincinin həd-
di-hüdudu yox idi. Oğlumuzun adını Sahil özü qoydu, 
doğma el-obasının şərəfinə doğulduğu İrəvanı oğlu-
nun adında yaşatmaq üçün onun adını Rəvan qoydu. 

 

 
 
Nənəsi onu elə indi də “İrəvan” deyib, çağırır.. 
Oğlumuz Rəvan hal-hazırda Türkiyənin İstanbul 

şəhərində Medipol Beynəlxalq Tibb Universitetində 
stomaloq ixtisası üzrə təhsil alır. 

O, uşaq vaxtlarından xarici dilləri öyrənməyə çox 
meyilli olub. Hazırda ərəb, ingilis, rus, italyan, alman 
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dillərini bilir və Türkiyədə ingilis dilində oxuyur. 
Rəvan uşaq vaxtı həmişə deyirdi: “Mən böyü-

yəndə həkim olacağam, atamın ayağını yerinə qayta-
racağam”. Onun uşaq sadəlövhlüyü ilə dediyi bu söz-
lər hamımızı kövrəldirdi. Amma Sahil qətiyyətlə de-
yirdi: “Mənim ayağım sənsən, sən böyüyüb mənim 
dayağım olacaqsan”. O vaxt ağlımıza da gəlməzdi ki, 
həqiqətən Rəvan tibb sahəsində təhsil alacaq. Bu, 
bizim ən böyük arzumuz idi. 

İkinci dəfə Sahili ürəkdən sevinən görəndə təəc-
cüb etdim. O, adi şeylərə belə ürəkdən sevinməzdi. 

Qapını açanda Sahil sevinc içində evə daxil oldu. 
Elə bil onun daxilində bir günəş doğmuşdu və 
şəfəqləri Sahilin simasında bərq vururdu. Mən əvvəl 
nə baş verdiyini anlamadım. 

O, paltosunu çıxarıb sinəsində parlayan medala 
işarə edib dedi: 

– Axır ki, mənim əziyyətim halal qiymətini aldı. 
Haqq-ədalət yerini tutdu. 

Mən onun sinəsində olan medalı görəndə bildim 
ki, onun sevincinin səbəb nədir. 

Ulu öndər Heydər Əliyev özü şəxsən Sahilə Milli 
Qəhrəman vəsiqəsini vermiş və özü medalı sinəsinə 
taxmışdı. Onun sevinci hamımızın sevincidir. O 
sevinəndə elə bil bizə dünyanı verirlər... 

Mən çox xoşbəxt bir qadınam. Məni duyan, də-
yərləndirən Sahil kimi bir ömür-gün yoldaşım Rəvan 
kimi bir oğlum var. 



Ömürlük sevgi yaram  
 

108 

 

 
 

Məlahət xanım və oğlu Rəvan 
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Sahil Məmmədov dostları ilə 
 
Qadın üçün bundan böyük səadət olmaz. 
Doğrudan da, qadın üçün bundan böyük xoşbəxt-

lik nə ola bilərdi? 
 
 

Tarixi haşiyə 
 
Yeri gəlmişkən, Rəvan adının tarixi bir mənası 

var. 
Şah babamız, Azərbaycan dilinin keşiyində daya-

nan və onu mərd-mərdanə qoruyan, qəzəllərini öz 
doğma dilində yazan Şah İsmayıl Xətainin Rəvan adlı 
çox bacarıqlı bir sərkərdəsi olub. Döyüşlərdə xüsusi 
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fərqləndiyinə görə Şah Xətai həmin sərkərdəyə Azər-
baycanın cənnət guşələrindən biri olan geniş bir mə-
kanı hədiyyə edir. Sonralar burada Rəvan xanlığı 
yaranır. 

Burada yaşayan əhalinin sayı artanda çox şey 
dəyişir. Daha sonralar isə bu Rəvan “İrəvan” adı ilə 
məşhurlaşır. Nankor qonşular bura ayaq açandan son-
ra da bu “İrəvan” adı “Yerevan”-adına çevrilir. 

2014-cü ildə Sahil Məmmədovun 50 illik yubileyi 
qeyd olunub. Həmin yubileydə Rəvan atası üçün 
qeyri-adi bir hədiyyə sifariş etmişdi. Həmin hədiyyə 
məclisə gətiriləndə bütün məclisdə olanlar heyrətdən 
ayağa qalxmışdılar. 

 

 
 

Sahil müəllimin yubiley tortu 
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Mən həmin hədiyyənin şəklini görəndə elə o 
qonaqlar qədər heyrət etdim. Bu polkovnik mundiri 
şəklində olan nəhəng bir tort idi. Tort o qədər ustalıqla 
hazırlanmışdı ki, qəhrəmanın sinəsini bəzəyən dövlət 
mükafatları olduğu kimi tortun üzərinə salınmışdı. 

 
 

Çəkilişin davamı 
 

 
 

Çəkiliş qrupu yenidən iş başında 
 
Sonda Sahil müəllimin anası öz xatirələrini danış-

malı idi. 
İlk baxışdan hiss olunurdu ki, bütün analar kimi 

Föqiyyə ananın da qəlbi çox kövrəkdir. Söhbət za-
manı mümkün qədər yayınırdı ki, o acıları eşitməsin. 
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Föqiyyə ananı birtəhər dilə tutub çəkiliş olan ota-
ğa gətirdik. Ananın gözləri elə dolmuşdu ki, bir kəlmə 
sözə bənd idi, göz yaşlarını yaz yağışı kimi yanağına 
axıtsın. 

Mənə tapşırdılar ki, ananı danışmağa hazırlayım. 
Tamam başqa mövzudan başlayıb, ananın həyəcanını 
azaltmağa çalışdım. 

Sahil Məmmədovun uşaqlıq illərindən, gənclik 
vaxtlarından söhbət salıb, bəzi məlumatlar öyrəndim. 
Sonra yavaş-yavaş mətləb üstünə gəldik. 

Ana səbirlə danışmağa başladı. 
 
Föqiyyə ananın dedikləri: 
 
Bu müharibə söhbəti başlayanda Sahil mənə dedi: 

“Ana, bizim üçün qoruyucu jilet (bronojilet) tik”. On-
lar iki dost idilər, ikisi üçün də o jiletdən tikdim. O 
vaxt heç ağlıma gəlməzdi ki, bunlar döyüşə getməyə 
hazırlaşır. Evdə balaca, qədimi bir Quran kitabı var 
idi. Sahildən xəbərsiz o Quranı da jiletin cibinə 
qoymuşdum. Həmin Quranın da qəribə bir tarixi var. 
Yaxın bir tanışımız həyətində olan köhnə tikilini 
sökdürür ki, təzə ev tiksin. Divar söküləndə toz-tor-
pağın içindən bir-necə ədəd Quran kitabı çıxır. Gö-
rünür, vaxtı ilə Quran kitablarını yığıb məhv edəndə 
kim isə onları divarın içində gizlədibmiş. Həmin 
Quranın birini də bizə hədiyyə verdilər. Həmin Quranı 
Sahilin cibinə qoyub, onu cəbhəyə yola saldım. 
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Yaralananda mərmi qəlpəsi Qurana dəymişdi, amma 
Sahilin ürəyinə toxunmamışdı. 

Sahili cəbhəyə yola salandan mənə rahatlıq yox 
idi, özümə yer tapa bilmirdim. Televizora baxanda 
ürəyim parçalanırdı. Müharibə bölgəsindən xəbərlər 
verəndə durub başqa otağa keçirdim. Gecəm-gündü-
züm yox idi. Hər dəfə telefon zəng çalanda, qapı 
döyüləndə ürəyim qopurdu. Böyük oğlum, qızım mə-
nə nə qədər təsəlli versələr də, canım Sahilin yanında 
idi. 

Sahilin cəbhəyə getməsindən bir müddət keçmiş-
di. Bir gün gördüm ki, heç cür sakit ola bilmirəm. 
Qonşu qadınlar Suriyaya Xanım Zeynəbin ziyarətinə 
gedirdilər. Onlara qoşulub mən də Suriyaya getdim. 
Məqsədim bu idi ki, o mübarək ziyarətdə bütün əsgər-
ləri dua edib, ölkəmiz üçün salamatlıq, əmin-amanlıq 
diləyim. 

Suriyaya çatandan bir həftə sonra dəhşətli bir yu-
xu gördüm. Gördüm ki, Sahil tozun-torpağın içində-
dir, əli-ayağı qana bulaşıb. Yuxudan hölvnak oyan-
dım. Ürəyim yaman sıxılırdı. Heç kiminlə məsləhət-
ləşmədən Bakıya qayıtmağa qərar verdim. Həmin gün 
yola düşdüm. 

O günü Allah ömrümə yazmasın. 
Evə çatanda gördüyüm mənzərədən yerimdə donub 

qaldım. Evdə xeyli adam var idi. Gördüm ev boşalıb, 
əşyalar eyvana yığılıb. Mebellər bir kənara çəkilib. 
Yer döşənib. 
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Dayandığım yerdə başım hərləndi, ürəyim əsdi. 
Ev yas məclisi üçün hazırlanan evə bənzəyirdi. Divara 
söykənib bircə söz soruşdum: 

– Sahilə nə olub? 
Məni sakitləşdirməyə çalışdılar. Bir də soruşdum 

ki, mənə balamdan bir xəbər desinlər. 
Qızım yavaşca dedi: 
– Ana, Sahil yaralanıb, onu hospitala gətiriblər. 
Qapını açıb küçəyə qaçdım. Bilmirəm kim isə 

dalımca küçəyə qaçdı. Məni çağırdı, amma cavab da 
vermədim. 

Rastıma çıxan ilk taksiyə minib yalvardım ki, mə-
ni hospitala çatdırsın. Sürücü mənim halımı görüb quş 
kimi uçurdu. Yol boyu hönkürtümü saxlaya bilmir-
dim. Sürücü mənə təsəlli verirdi, amma mən heç nə 
eşitmirdim. Elə bil qulağıma hər yerdən atışma səsləri 
gəlirdi. 

Tez bir vaxtda hospitala çatdıq. Sürücü vəziyyə-
timi görüb mənə maşından düşməyə kömək etdi, mə-
nimlə içəri keçdi. Oğlumun adını məndən soruşub, 
qapıda dayanan ağ xalatlı qızdan nə isə soruşdu. Sonra 
mənim qolumdan tutub palataya apardı. Palataya daxil 
olanda Sahili orada görmədim. Bütün yaralıların üzü-
nə baxdım. Heç kim Sahilə oxşamırdı. Palatadan çıx-
dım. Divara söykənib qaldım. Ürəyimə çox pis fikirlər 
gəlirdi. Tibb bacısından nə isə soruşmağa qorxurdum. 

Sürücü mənə ürək-dirək verib, sağollaşıb getdi. 
Mən bu günə qədər bilmirəm, o sürücüyə pul 
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verdim, ya yox. Sonradan bildim ki, elə hospitala da 
ev başmağında getmişəm. Allah heç kimə belə gün 
göstərməsin. 

*** 
 
Ana bu sözləri deyib, örpəyinin ucu ilə üzünü 

tutdu, ürək dolusu ağladı. 
Hiss etdim ki, ana üçün danışmaq nə qədər ağırdır. 

Ağ saçlı anaya həmin anları yenidən yaşamağa qıy-
mırdım. Amma başqa çarə yox idi, ana danışmalı, 
mən yazmalı idim. Bütün bunları gələcək nəsil bil-
məlidir. 

Bu məqamda ana aram olana qədər, Sahil müəl-
limdən xahiş etdim ki, çətin də olsa, yaralanandan 
sonra nəyi xatırlayırsa, o barədə danışsın. 

 
Sahil Məmmədov təmkinlə sözə başladı: 
 
Gözümü açanda tanımadım bir yerdə idim. Başı-

mın üstündə ağ xalatlı bir kişi dayanmışdı. Bu, həkim-
cərrah Sadir Qulamov idi. 

Hadisələri yadıma salmağa çalışdım, heç nəyi 
xatırlamırdım. 

Həkim mehribanlıqla əlini alnıma qoyub soruşdu: 
– Necəsən, Sahil? Ağrıların varmı? 
Cavab vermək istədim, amma dilim tərpənmirdi. 

Birdən qulağıma atışma səsləri gəldi, həmin günü 
xatırladım. Başım hərləndi, gözlərimi yumdum. 
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Bu həkimin gözündən qaçmadı. Əlini sinəmə 
qoyub nəvazişlə dedi: 

– Heç nəyi xatırlamağa çalışma, özünü ələ al. Sən 
xəstəxanadasan. 

Yadıma düşdü ki, mən cəbhə bölgəsində idim, 
atışma gedirdi, yaralanmışdım, yanımda əsgərlərim 
var idi. Yerə yıxılandan sonra nə baş verdiyini 
xatırlaya bilmədim. Həkimə cavab vermək istədim, 
amma bacarmadım. Elə bil lal olmuşdum. 

Sadir həkim bir də soruşdu: 
– Ağrıların varmı? 
Ağrılarım var idi, özü də dəhşətli ağrılar, amma 

bunu dilə gətirə bilmirdim. Gözlərim bir nöqtəyə di-
kilib qalmışdı. Ağrılarım barədə həkimə deməyə uta-
nırdım. Özümü toplayıb birtəhər dilimi tərpətdim və 
həkimdən soruşdum: 

– Mənə nə olub? 
Həkim dedi: 
– Ayağından və qarın nahiyəndən bərk yaralan-

mısan. 
Soruşdum ki, neçə gündür, buradayam? Həkim 

cavab verdi: 
– Dörd gündür, buradasan. 
Xəyalım yenə qarışdı, qulaqlarıma uğultu, atışma 

səsləri gəlirdi. Əsgərlərimdəm nigaran idim. Danış-
mağa taqətim yox idi, çoxlu qan itirmişdim. Çənəmi 
zorla tərbətib soruşdum: 

– Bəs mənim əsgərlərim necə oldu? 
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Həkim mehribanlıqla dedi: 
– Hamısı salamatdır, narahat olma. 
Ürəyim bir az sakitləşdi, əsgərlərim üçün çox na-

rahat idim. Bəziləri lap gənc idilər. Fikrimi bir yerə 
cəm edə bilmirdim. Huşum yerində idi, amma düşün-
düyümü dilə gətirə bilmirdim. Birdən sanki ruhum 
bədənimdən uçdu. Vücudumda xoş bir rahatlıq hiss 
etdim. 

Elə bil bütün ağrılarım bir anda yox oldu. İlıq, xoş 
bir səs qanıma qarışıb damarlarıma axdı. Bu nə hiss 
idi, əvvəl bilmədim. Sonra nə baş verdiyini anladım. 

Dəhlizdə olan radiodan Könül Xasıyevanın ifasın-
da “Ana” mahnısının səsi eşidilirdi. Könül Xasıye-
vanın ifasını çox sevirəm. Elə bil bu halımda mənə ən 
yaxşı məlhəm bu səs, bu ifa oldu. 

Anamı xatırladım, onun simasını gözümün qarşı-
sına gətirdim. Deyirlər musiqi insan üçün ən yaxşı 
dərmandır, düz deyirlər. 

Qəhərləndim, az qala boğulurdum. Boğazımı 
ovuşdurmaq istədim, amma əlim qalxmadı. Elə bil 
bütün bədənim yatağa yapışmışdı. 

Astaca həkimdən soruşdum: 
– Anam yaralandığımı bilirmi? 
Sadir həkim tamam başqa cavab verdi: 
– Sahil, sənin yaraların çox ağır idi, xüsusən aya-

ğının yarası. Sınmış, ovulmuş sümükləri parçalanmış 
əzələləri bərpa etmək mümkün olmadı. Sənin və 
doğmalarının razılığını gözləmədən, eyni zamanda 
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gəncliyinə baxmayaraq, ayağını amputasiya etməyə 
məcbur olduq. İlk tibbi yardım göstərən həkimlər işi 
çətinləşdirmişdilər. Başqa əlac yox idi, qanqrena öz 
işini görmüşdü. Möhkəm ol! Gəncsən, qüvvətlisən, 
yaran tez sağalacaq. Çalış bir az səbirli və dözümlü ol, 
həyəcanlanma. 

Sən zabitsən, sıravi əsgərlər bir az səbirsiz olurlar. 
Bir də sənin adın Sahildir. Sahildən o yana böyük bir 
ümman olur, həyat adlı ümman. Sahil bu ümmanın lap 
əvvəlidir, başlanğıcıdır. Sən öz qisasını, intiqamını ala 
biləcəksən. 

Sadir həkim danışır, mən isə sakitcə dinləyirdim. 
Eşitdiklərimdən qulaqlarım uğuldayırdı. 
Öz-özümə düşündüm, demək, ayağım yoxdur... 
Demək, qalan ömrümü tək ayaqla yaşamalı ola-

cağam. 
Demək, daha döyüşə gedə bilməyəcəyəm. 
Demək, həlak olan dostların, şəhidlərin intiqamını 

ala bilməyəcəyəm. 
Bütün bunları düşündükcə başımdan ağrı tutdu. 

Həkim bunu hiss edib tibb bacısını çağırdı və tapşırdı 
ki, təzyiqimi ölsün. 

Tibb bacısı təzyiqimi ölçdü, təzyiqim yüksək idi. 
Həkim tibb bacısına tapşırdı ki, mənə iynə vursun. 
Bilmirəm, tibb bacısı nə iynəsi vurdusa həmin gün 
axşama qədər yatdım. 

İndi düşünürəm ki, əgər Zəngilan xəstəxanasının 
həkimləri vaxtında öz işlərinin öhdəsindən layiqinçə 
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gəlsəydilər, mən ayağımı itirməzdim. Mənim ayağıma 
batıb qalan yad cisimləri, torpaq və ot-ələfi, mərmi 
qırıntılarını təmizləsəydilər, qanqrena başlamazdı. 

Sonra da fikirləşirəm, bəlkə də həkimlərin heç bir 
günahı yoxdur, bəlkə, bu, mənim alın yazımdır... 

Müharibə ən çox ziyan çəkən insanlar və ağaclar 
olur. Uzun illər hesabına ərsəyə gələn köklü bir ağac 
bir anın içində heç olub, gedir. 

Yaxşı yadımdadır, Uluxanlıda həyətimizdə çoxlu 
meyvə ağacları var idi. Atam onları ərsəyə gətirənə 
qədər uşaq kimi bu ağacların nazını çəkirdi. Biz doğ-
ma yurd-yuvamızdan çıxanda da, atam ən çox böyüt-
düyü həmin ağaclara heyfslənirdi. Ağacların qədrini 
bilməkdənsə, onları viran edənlər bilmirlər ki, qırılan 
bu ağacların ziyanını gələcək nəsillər çəkəcək. 

Sahil müəllim söhbət əsnasında Qarabağda, Cıdır 
düzündə bitən xarıbülbül gülündən də söz açdı. Onun 
qeyri-adi görünüşündən, zərifliyindən danışdı. 

 
Müəllifdən: 
Xarıbülbül həm də çox sədaqətli güldür. 
Hələ Qarabağ xanı İbrahim xan qızı Ağabəyim 

Ağa ilə oğlu Əbülfət Ağanı İran Şahı Fətəli şaha 
göndərəndən sonra, Ağabəyim Ağa çox qüssələnir. 
Fətəli şah bunun səbəbini sörüşur. Ağabəyim Ağa bu-
yurur ki, Qarabağda, Cıdır düzündə bitən Xarıbülbül 
üçün darıxıram. 

Şah hökm edir Qarabağdan xarıbülbül gətirib İran 
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torpağında əkirlər. Amma xarıbülbül yad torpaqda 
bitmir. Şah göstəriş verir, Qarabağdan, birbaşa Cıdır 
düzündən torpaq gətirib xarıbülbül gülünü əkirlər, 
amma yenə də gül bitmir. 

Belə olanda, Ağabəyim Ağa deyir ki, xarıbülbül 
sədaqətlidir, o özgə torpaqda bitməz! 

 
Bülbüllər tərk edib xarıbülbülü 

 
Yığıb göy üzünün ağ buludunu, 
Qarabağ tərəfə ünvan edərdim. 
Görəndə düşmənin boz vücudunu 
Axıdıb qanını ümman edərdim. 
 
Bircə yol Pənah xan etsəydi güzar, 
Şikayət edərdi “İsa bulağı”. 
Şuşanı görsəydi edərdi qübar, 
Viranə görünür tərlan oylağı. 
 
Bülbüllər tərk edib xarıbülbülü, 
İndi Cıdır düzü tək xar bitirir. 
Namərdin nəfəsi soldurub gülü, 
Xarıbülbül gülü adın itirir. 

 
Belə məqamları oxuyanda, Qarabağın tarixinə nə-

zər salanda, bir daha əmin oluruq ki, Azərbaycanın 
igid oğulları, dəyanətli əsgərləri o torpaq uğrunda öz 
qanlarını nahaq yerə axıtmayıblar. Hər daşı, hər kəsə-
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yi gövhər olan bir yurd yerini qorumaq şərəf, onun 
yolunda canından keçmək şücaətdir. 

Var olsun Azərbaycan ordusu! 
 

Qəzəl 
Düşmənə nifrət hissi ilə 

 
Yüz cildə girən kəsdə məharət hələ varmış, 
Qan tökməyə, baş kəsməyə adət hələ varmış. 
 
Dünya, yaranış sirli müəmmadı təmamən, 
Hər dövrdə düşməndə ədavət hələ varmış. 
 
“Qorxaqdı” – deyib sanma ki, düşmən çox uzaqdı, 
Ol cəng eləyən kəsdə siyasət hələ varmış. 
 
Yurdum necə gör düşmənimin tapdağı olmuş, 
Çox məkrli düşməndə xəyanət hələ varmış. 
 
Məzlumluğu bayraq eləyib cildə girənlər, 
Aşkar eləyir zülmü, rəzalət hələ varmış. 
 
Qan qusduracaq millətimiz düşmənə bir gün, 
İzhar olacaq, haqq-ədalət hələ varmış. 
 
Munis, qələmin yazdı, baxıb ruhun utandı, 
Tər tökdü vücud, canda xəcalət hələ varmış. 
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Nə isə... 
Mən bu gün həyatda olduğuma görə mayor-həkim 

Mirtənzil Seyidəliyevə minnətdaram. Mirtənzil bizim 
hərbi tibb hissəsinin rəisi idi. Hələ Zəngilanda xəsə-
təxanada yatarkən tapılmayan dava-dərmanları min-
bir əziyyətlə tapıb mən çatdırırdı. Bu gün ayaq üstə 
olduğuma görə Mirtənzil həkimə də minnətdaram. 

 

 
 

Sahil Məmmədov yüksək rütbəli dostları ilə 
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Bu məqamda Föqiyyə ana yenidən söhbətə qo-
şuldu. 

 

 
 

Föqiyyə ana 
 
Sahili yaralıların arasında görməyəndə palatadan 

çıxdım. 
Bu vaxt elə bil kim isə məni geri çəkdi. Yenidən 

palataya girdim. Diqqətlə bir də yaralı əsgərlərə bax-
dım. Divarın yanında qoyulan çarpayıya baxanda, 
dünya başıma hərləndi. Dodaqlarımı sıxdım ki, 
qışqırmayım. 

İlahi, bu, Sahil idi. 
Amma mənim cəbhəyə göndərdiyim Sahil yox! 
Üzünün rəngi qapqapara idi. Gözləri yumulu idi, 

üzü çox şişmişdi. Birtəhər özümü ələ alıb, yaxına 
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gəldim. Sahilin üzündə o qədər kəsik, çapıq yerləri 
var idi ki, onu tanınmaz etmişdi. Üzünə batan çın-
qılların bəzisi hələ də yaraların içində qaldığından onu 
tanımaq olmurdu... 

Yaxşı ki, Sahil ayıq deyildi. Yaxşı ki, o, mənim bu 
halımı görmürdü. Çarpayının yanında dayanıb onun 
ayılmasını gözləyir, göz yaşlarımı saxlaya bilmirdim. 
Hələ vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilmirdim, hələ 
Sahilin ayağını itirməsindən xəbərim yox idi. 

Birdən Sahilin səsini eşitdim. 
– Ana, narahat olma, hər şey yaxşıdır. 
Eşitdiyim səsdən diksindim. 
Sahilin gözləri yumulu idi, o məni necə görürdü? 
Onu qucaqlayıb üzündən, alnından öpdüm. 
Sahil diksinib yuxudan ayıldı. Gördüyü mənzə-

rədən heyrətə gəlib dedi: 
– Ana, sən burada nə edirsən? Bəs sən Suriyada 

deyildin? İndicə yuxuda səninlə söhbət edirdim. 
Məni də heyrət bürüdü. Demə Sahil yuxuda mə-

nimlə danışırmış. Allaha qurban olum, nə qədər mö-
cüzəsi var. Heç demə, Sahil yuxuda mənə təsəlli 
verirmiş. 

Göz yaşlarımı gizlətməyə çalışır, hönkürtümü 
içimə salırdım. Qəhərdən boğulurdum. Ürəkdən ağla-
maq istəyirdim. Amma dözürdüm. Yumruğumu elə 
sıxmışdım ki, dırnaqlarım ovcumu zədələmişdi. Bunu 
sönra gördüm. 

Bu zaman Sadir həkim içəri girdi. Məni görüb 
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mehribanlıqla dedi: 
– Ana, xəstənin yanında ağlamaq olmaz. Bu, ona 

ziyandır. Özünü ələ al. Şükür ki, sağ qalıb. Nəfəsi var, 
sənin oğlun qəhrəmandır. Belə ağrıya, belə yaraya 
yalnız qəhrəmanlar dözə bilər. Özünü topla, bundan 
sonra ona sənin ana kimi qayğın daha çox lazımdır. O, 
bir ayaqla da olsa, yaşayacaq. Muharibədə belə şeylər 
olur, nə etməli? Müharibənin öz qanunları var. 

Elə bil məni ildırım vurdu. Necə yəni bir ayaqla? 
Həkim nə danışırdı? 

Gözlərimi dolandırıb Sahilin ayaq tərəfinə bax-
dım, nazik örtüyün üstündən də onun bir ayağının ol-
maması hiss olunurdu. Dünya gözümdə qaraldı, özü-
mü saxlaya bilmədim. Örpəyimin ucu ilə üzümü tutub 
palatadan çıxdım. Başqa yaralıları narahat etməmək 
üçün həyətə getdim. Hündür bir ağacın altında 
dayandım, üzümü ağaca söykəyib doyunca ağladım. 

Axı o, subay idi, indi onun həyatı necə olacaqdı? 
Balam tək ayaqla necə dolanacaq, necə yaşayacaqdı? 
Onun necə arzuları var idi... 

Ürəyim partlayırdı. 
Bu an kim isə qolumdan tutdu, dönüb baxdım, 

bayaqkı həkim idi. 
O mehribanlıqla dedi: 
– Sizin bu halınız Sahilə çox pis təsir edə bilər. 

Ona qəti həyəcanlanmaq olmaz. Bilirəm anasız, am-
ma, mümkün qədər onun yanında sakit davranmağa 
çalışın. Siz ona təsəlli verin, ağlamaqla heç nəyi qay-
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tarmaq olmur. Şükür edin ki, nəfəsi var. Biz əlimizdən 
gələni etmişik, yenə də edirik. Yaxşı olardı ki, Sahil 
sağalana qədər onun yanında qalasınız. İndi onun 
doğmaların nəvazişinə çox ehtiyacı var. 

Həkim bu sözləri deyib getdi. 
Elə bil ürəyim bir az rahatlıq tapdı. Hər gün mü-

haribədən nə qədər meyidlər gətirirdilər. Şükür ki, 
Sahilim yanımdadır. 

Onun yanında qalmağı həkimə mən deyəcəkdim, 
yaxşı ki, həkim özü icazə verdi. 

Düz üç ay Sahilin yanında qaldım. Təkcə ona yox, 
bütün yaralı əsgərlərə analıq edirdim. Hamısı mənə ba-
lam kimi idi. Onlar bizə görə yaralanıb. Bizim rahat-
lığımız üçün canlarından, sağlamlıqlarından keçiblər. 

Nə qədər çətin də olsa, yavaş-yavaş gözüm Sahili 
belə görməyə alışdı. Ona baxanda ürəyimdən qara 
qanlar axsa da, dözdüm, dözdüm ki, balam 
qüssələnməsin. Gecə-gündüz Allaha şükür edirəm. 
Şükürlər olsun ki, övladım bizi üzüağ edib. 

 
Qəzəl 

 
Keçdi ömür, keçdi gün, keçmədi can ağrısı, 
Ağrıyanın tərk olar bəs nə zaman ağrısı? 
 
Gəldi bəla üstümə yazda gələn sel kimi 
Aldı ürək yarəni, oldu bəyan ağrısı. 
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Qönçə ikən solsa gül, çatmasa əl dərməyə, 
Ağrıdacaq ox kimi adi tikan ağrısı. 
 
Mərmi dəyib qəlbimə bir iti xəncər kimi, 
Canə dəyən mərminin oldu yalan ağrısı. 
 
Gəlsə də yüz min təbib, dərdimə olmur əlac, 
Sızladı canım yenə, gəldi aman, ağrısı. 
 
Gördü halını Munis, söylədi səbr et, bir az, 
Qalib olar ordumuz, onda keçər ağrısı. 

*** 
 
Sahil Məmmədov söhbətinə davam etdi: 
 
Anam yenidən palataya gələndə gözləri qızarmış-

dı, hiss olunurdu ki, çox ağlayıb. Ağladığını gizlət-
məyə çalışırdı, yəqin ki, həkim tapşırmışdı. 

Anam yaxınlaşıb alnımdan öpdü. İki damla göz 
yaşı üzümə düşdü. Mən onu sakitləşdirmək üçün 
dedim: 

– Mənə görə Suriya ziyarətini yarımçıq qoyub 
gəlmisən. Ayağa qalxan kimi səni də, atamı da Həcc 
ziyarətinə göndərəcəyəm. 

Anam sakitcə dedi: 
– Sən ayağa qalx, inşallah, qurban kəsib, yetim-

lərə, fəqirlərə paylayaq. Həcc ziyarəti qaçmır ki... 
Hiss edirdim ki, anam göz yaşlarını zorla saxlayır. 
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Həmin an anama çox yazığım gəldi, qəhər boğazına 
dirənə, amma ürəkdən ağlaya bilməyəsən. Anaların 
dözümü, böyüklüyü qarşısında baş əyirəm! 

Həmin gün verdiyim qərarı uzun illərdən sonra 
həyata keçirə bildim. 

Allaha şükür olsun ki, 2004-cü ildə atamı, 2007-ci 
ildə anamı müqəddəs Həcc ziyarətinə göndərə bildim. 
Bu da mənim bir övladlıq borcum idi. 

Sahil danışdıqca ana tez-tez ağ örpəyinin ucu ilə 
gözlərinin yaşını silirdi. Hərdən də Sahil əyləşən yerə 
baxırdı, görsün, oğlu onun bu halını görür, ya yox. 

Sahil müəllim anasının kövrəldiyini görüb otaq-
dan çıxdı. 

Ana Sahili otaqda görməyəndə ürəyi rahat oldu və 
dedi: 

– Həmişə Sahil mənə deyir ki, mənə baxıb ağla-
ma, məndən də pis vəziyyətdə olanlar var. Onlara 
baxıb təsəlli tap. 

Mən ananı dinlədikcə onun əllərinə baxırdım. 
Zaman qırışlardan naxışlar açmışdı, bu ana 

əllərində... 
Qırışlarla bəzənmiş mərmərə bənzəyən bu əllər bir 

vaxt Milli Qəhrəmanın beşiyini yırğalamış, ona layla 
demişdi. 

Bu əllər balaca Sahilin əlindən tutub ona gəzmək 
öyrətmişdi. Onu bağçaya aparmışdı, yıxılıb əziləndə 
başını sığallamışdı. 
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Sahil kimi oğul böyüdən ananın əlini tutmaq bir şərəfdir 
 
Sahil Azərbaycandan uzaqda oxumağa gedəndə bu 

əllər onun arxasınca su atmışdı. 
Bu əllər Sahili cəbhəyə yola salanda onu Quranın 

altından keçirmişdi. 
Bu ana əlləri Suruyada Allahın dərgahına qalxıb 

bütün əsgərlər üçün dua etmişdi. 
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Ürəyimdən keçdi ki, bu yorğun, qırışlarla örtül-
müş ana əllərini öpüb, bağrıma basım, gözlərimə 
sürtüm, amma Sahil müəllimin otağa gəlməsi mənim 
istəyimə mane oldu. 

İnsan qəribə məxluqdur. 
Ən çətin anlarda başqalarına təsəlli verir, yol 

göstərir, lakin özü çətinliyə düşəndə mütləq kimdənsə 
təsəlli umur. 

Ananın qarşında əyləşmişdim, ona deməyə söz 
tapmırdım. 

Axı bu səbirli, dözümlü anaya nə deyəydim ki, 
onun qəlbində olan yaraya məlhəm olsun? 

Qərara gəldim ki, “Analar” adlı bir şeirlə anaya 
təsəlli verim. 

 
Analar 

 
Elə tarix olur ki, o yazılır qan ilə, 
Necə doyurdu Tomris1 Kiri insan qanilə. 
 
Qadın var, ləyaqəti bütün dünyayə dəyər, 
Qadın var, dərk eləmir nədir ləyaqət, dəyər. 
 
Sara xatun2 dövrünün ləyaqət gövhəridir, 
Tarixi yazanların dilinin əzbəridir. 
 

                                                 
1 Hökmdar qadın. 
2 Sara Xatun. Uzun Həsənin anası. 
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Nəcabətli xanımlar hiyləyə əl atmayır, 
Hiyləyə əl atanlar muradına çatmayır. 
 
Bir əfsanə yazıldı, adı “Aləmşah bəyim”3, 
Varmı elə bir ana? Varmı elə bir bəyim? 
 
Xətainin anası dillərdə əzbər oldu, 
Oğulların gözündə kişi oldu, ər oldu. 
 
Dümadan Natəvana4 hədiyyə şahmat oldu 
Ağabəyimin5 ağlına Fətəli şah mat oldu. 
 
Arpa çayı6 udanda, qərq edəndə Saranı, 
Tarix səhifəsində saxladı bu yaranı. 
 
Kim bilərdi, tarixdən qərinələr keçəcək, 
Qarabağın qızları bunu təkrar edəcək. 
 
Biri dağdan atıldı, biri çaya atıldı, 
Biri çöllərdə ölüb, torpaqlara qatıldı. 
 
Bu analar, bu qızlar Azəri sonasıdır, 
Vətən qızlarımızın ölməyən anasıdır. 
 

                                                 
3 Aləmşah Bəyim. Şah İsmayıl Xətainin anası. 
4 Aleksandr Düma Qafqaza gələndə şairə Natavanla şahmat 

oynayır və qalib gəlir. A. Düma Natavana fil sümüyündən 
şahmat bağışlayır. 

5 Ağa Bəyim Ağa. Qarabağ Xanı İbrahim xanın qızı olub, onu 
İran Şahı Fətəli xana hədiyyə göndəriblər. 

6 Arpa çayında boğulan Sara. Xalqın igid qızı. 
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Anaların ürəyi təmiz olur, saf olur, 
Ananın ürəyində bir dünya insaf olur. 
 
Anaların dözümü dünyaya ibrət oldu, 
Anaların hər sözü, kəlməsi, hikmət oldu. 
 
Baxır Fövqiyyə ana fərəhlə övladına, 
Gündə, bəlkə, yüz dəfə qurban gedir adına. 
 
Ana igid böyütdü vətənçün balasını, 
Oğul da qoruyacaq vətənin qalasını. 

*** 
 
 
Həmin gün çəkiliş axşam saat 23-ə kimi davam 

etdi, sonra çay süfrəsinə əyləşib yenidən söhbətə 
başladıq. 

Çəkiliş bitəndən sonra yemək süfrəsində maraqlı 
söhbətlər oldu. Sahil müəllim ovda başına gələn 
qeyri-adi hadisələrdən söz açdı. 

Vaxt gec də olsa, heç kim Sahil müəllimin evini 
tərk etmək istəmirdi. Bu evdə qeyri-adi bir atmosfer 
var idi, evdə müsbət auranın olmasını içəri girən kimi 
hiss etmişdim. Düz deyirlər ki, evi isidən od-ocaq 
yox, orada yaşayanların mehribanlığı olur. 

Sahil Məmmədovun evində səmimi bir mehri-
banlıq var idi, özü də qibtə ediləcək bir mehribanlıq. 
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Sahil müəllim çəkiliş qrupu ilə birlikdə şam süfrəsində 
 
Xeyli söhbət edəndən sonra dağılışmağa qərar ver-

dik. Çəkiliş qrupu avadanlığı maşına yığana qədər 
Sahil müəllim də geyinib hazırlaşdı, qaynından da 
onunla gəlməyi xahiş etdi. Yalnız küçəyə çıxandan 
sonra məlum oldu ki, Sahil müəllim məni evimizə 
aparmaq üçün gedir. İlham və onun dostları nə qədər 
təkid etsələr də Sahil müəllim qətiyyətlə dedi: 

– Gülarə müəllimə mənim evimə gəlib, onu mən 
aparıb evinin qapısına qoymalıyam! 

Onun bu qətiyyəti də əsl Azərbaycan kişisinin 
qeyrət mücəssəməsi idi. Hətta özü ilə qaynını da 
götürdü ki, bizim məhəllədə görən olsa artıq söhbət 
üçün mövzu olmasın. 

Onun bir insan kimi uzaqgörənliyinə heyrət 
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edirdim. 
Yol boyu onlar söhbət edir, mən isə sakitcə onları 

dinləyirdim. Yavaşdan danışsalar da, mənə lazım olan 
bəzi məqamları tuturdum. Eşitdiyim bu məqamlar 
sonra yazacağım kitabda yer alacaqdı. 

Buzovnaya çatmağa bir az qalmış mən yoldaşıma 
zəng vurdum ki, bizi qarşılasın. Maşın bizim 
yaşadığımız məhəlləyə çatanda yoldaşım artıq küçədə 
bizi gözləyirdi. 

Sahil müəllim alicənablıqla maşından düşüb 
yoldaşımla tanış oldu. 

 
 

 
 

Çəkiliş günündən bir xatirə 
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Daha bir görüş 
 
2014-cü ilin 12 dekabr tarixində yenidən Sahil 

Məmmədovla söhbət etməyə getməli idim. Biz yenə 
də həmişəki kimi “N. Nərimanov” metro stansiyasının 
yanında görüşdük. Həmin gün ulu öndər Heydər 
Əliyevin vəfat etdiyi gün idi. Sahil müəllim Fəxri 
xiyabandan gəlirdi, yolüstü məni də götürdü və biz 
onların evinə yollandıq. 

Sahil müəllim yol boyu Heydər Əliyevlə olan 
görüşlərindən danışdı. Ulu öndərin səmimiyyətindən, 
ona olan qayğısından ürəkdolusu söz açdı. 

İnsanın hər yaşda ehtiyacı olan bir amil var. Bu 
amil diqqətdir. Bəzən diqqət insana maddiyyatdan 
daha çox vacib olur. 

Evə necə çatdığımızı hiss etmədim. Maşın çox 
sürətlə gedirdi, ilk dəfədən hiss etmişdim ki, Sahil 
müəllim sürəti çox sevir. 

Evə çatanda bizi Məlahət xanım və Föqiyyə ana 
mehribanlıqla qarşıladı. 

Çay süfrəsində söhbətə başladıq. 
Sahil Məmmədovla belə şərtləşdik ki, bu dəfə 

əsgərlik həyatından, tələbəlik illərindən və o zamankı 
dostlarından söhbət açsın. O, təmkinlə sözə başladı. 
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Sahil Məmmədovun dediklərindən: 
 
– Qarabağ uğrunda döyüşlərə öz arzumla getmi-

şəm. O vaxt dəfələrlə xahiş etsəm də, mənə döyüşlərə 
getməyə hələlik icazə vermirdilər. Həmin vaxt təc-
rübəli zabitlər az idi. Ordu tam hazır deyildi. Burada 
olan əsgərlərə təlim keçib, döyüşə hazırlamaq lazım 
idi. Azərbaycandan uzaqda əsgər olarkən bizimlə bir-
likdə on iki nəfər azərbaycanlı var idi, bir-birimizlə 
çox mehriban idik. O vaxt mən ambardar idim, uşaq-
lara bacardıqca kömək edirdim. Təkcə özbəklərlə dil 
tapa bilmirdik. Tez-tez mübahisəmiz düşürdü. Onlar 
hər vasitə ilə bizi özlərinə tabe etmək istəyirdilər, 
amma bir buna yol verə bilməzdik. 

Azərbaycanlı hara, özbəklərə tabe olmaq hara? 
Hərbdə belə bir qayda var, bir balaca zəiflik gös-

tərdinsə, vəssalam, hər şey bitdi... 
Gərək ilk gündən özünü qətiyyətli, bir az da dəqiq 

desək, qəzəbli göstərməyi bacarasan. 
Yaxşı yadımdadır, bir dəfə özbəklərlə əməlli-başlı 

mübahisə oldu, sonra bu mübahisə münaqişəyə çevril-
di. Əməlli-başlı dava-dalaş düşdü, az bir zamanda bu 
gərginlik üsyan etmək səviyyəsinə çatdı. O vaxt iş o 
yerə gəlib çatmışdı ki, komendantlıq işə müdaxilə 
etdi. Nə qədər uşaqlara xəbərdarlıq olundu, bəzilərinə 
töhmət verildi. Amma biz yeri çəkilmədik. 

Tələbəlik illərində, orduda belə şeylər olur. 
2012-ci ildə təhsil aldığım Sankt-Peterburq şəhə-
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rinə getmişdim. Ali təhsil almağımızın 25 illiyi idi. 
Orada tələbə yoldaşlarımla, sevimli müəllimlərimlə 
yenidən görüşdüm. İndi internetlə bir-birimizlə söh-
bətləşirik. 

Hə, mətləbdən uzaq düşdük... 
O zamana görə Ukraynada keçmiş Sovet Ordu-

sundan hərbi məktəbə təhsil almaq üçün qəbul olan 
yeganə azərbaycanlı mən idim. Bununla fəxr edirdim. 
Taleyimdən çox razı idim, çünki vətənə tam hazırlıqlı 
bir hərbçi kimi dönəcəkdim. 

Müəllimimiz Rusiyada dörd dəfə nazir olmuş Ser-
gey Vadimoviç Stepaşin idi. Çox bacarıqlı və səmimi 
insan idi. Haqsızlıqla heç barışmırdı. Belə insanlar 
həyatda çox azdır, elə insanlar var ki, öz karyerası 
üçün hər cür haqsızlığa göz yumur, haqqı nahaqın 
ayağına verir. Amma başqa millət də olsa, Sergey 
Stepaşin başqalarından fərqlənirdi. O, sonralar Bakıya 
gələndə həmişə mənimlə əlaqə saxlayardı, görüşüb 
söhbət edərdik. Aramızda çox səmimi və etibarlı bir 
dostluq yaranmışdı. 

1988-ci ildə İrəvana bir hərbi maşın gəlmişdi. 
Hərbçi olduğum üçün mən də onları qarşılayanların 
arasında idim. Maşında olan zabitin üzü mənə çox 
tanış gəlirdi. Yaxınlaşıb onunla salamlaşıb görüşdüm. 
Həmin an onu xatırladım, bu mənimlə kurs yoldaşı 
olmuş Şuşbanov Aleksandr idi. Onunla xeyli söhbət 
edib, ötən illəri tələbəlik vaxtlarını xatırladıq. 

Səhəri gün onu öz evimizə dəvət etdim, anam 
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layiqli süfrə açdı. Təyin olunan vaxt Sergey bizə gəl-
di. Onun sürücüsü erməni idi, sürücü maşında qalıb 
onu gözləyirdi. 

Aleksandr təzəcə çay içməyə başlamışdı ki, zəng 
vurub onu təcili hara isə çağırdılar. Hamımız pərt 
olduq, qonaq bir tikə çörək kəsməmiş çıxıb getməli 
oldu. 

Ən çox anam pərt olmuşdu, mənim dostlarım bizə 
gələndə anam min-bir nemətlər hazırlayırdı, amma bu 
dəfə qonaq evdən, necə deyərlər, ac getmişdi. 

Biz sonradan bildik ki, Şuşbanovun erməni sürü-
cüsü həmin vaxt ratsiya ilə mərkəzə xəbər verib ki, 
guya rus zabiti müsəlmanların evində araq içir. Necə 
deyərlər, erməni burada da öz xəbisliyini göstərmişdi. 

Sergeyi o vaxt çox incitmişdilər, təkrar-təkrar 
müayinəyə aparıb yoxlamışdılar, amma aydın olmuş-
du ki, o araq- zad içməyib. 

Həmin vaxt o tələbə yoldaşım mənimlə təklikdə 
görüşmək istədiyini bildirdi. Biz bir çəmənlikdə 
görüşüb gəzirdik, o birdən dayandı, diqqətlə ətrafa 
baxıb, heç kəsin olmadığını görüncə, üstüörtülü mənə 
bildirdi ki, vəziyyət pis olacaq. Başınıza çarə qılın. 
Bunu dost kimi təkcə sənə deyə bilərəm... 

Elə bil yer ayağımın altından qaçdı... 
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Sahil Məmmədov dostları ilə 
 
Bu məqamda Sahil Məmmədovun anası da 

söhbətə qoşuldu 
 
Föqiyyə ananın dedikləri: 
 
Sahil bir müddət işi ilə əlaqədər kənddən gedən-

dən sonra uzun müddət bizim ev nəzarət altında qaldı. 
Bütün günü bizim evə göz qoyurdular, kim gəlir, kim 
gedir, bunun hesabını çəkirdilər. Evdə rahatlığımız 
yox idi. Qonşularla danışmağa da ehtiyat edirdik. Tez-
tez gəlib evi yoxlayırdılar. Heç nə başa düşmürdük ki, 
bu nə deməkdir? 

Bir adamdan da soruşmağa ehtiyat edirdik. Nə 
gecəmiz var idi, nə gündüzümüz. Elə bil biz başqa 
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ölkədən gəlmişdik. 
Uşaqlar üçün qorxurduq, hər şey ola bilərdi. Sahil 

evdə olanda elə bilirdik arxamızda bir dağ var. İndi də 
o evdə olmayanda ürəyimdə bir narahatlıq olur. Allah 
hamının balasını qorusun! 

 
Sahil müəllim sözünə davam edir: 
 
İmkan düşdükcə tələbə yoldaşlarımı, döyüş yol-

daşlarımı axtarıb tapıram. Məlum hadisələrdən sonra 
hərə bir yana pərən-pərən düşdü. 

Bu yaxınlarda öyrənmişəm ki, Məmməd adlı bir 
döyüş yoldaşım Beyləqanda yaşayır. O da Milli 
Qəhrəmandır, onunla çox yaxın dost olmuşuq. Mütləq 
onunla görüşə getməliyəm, amma bir az səhhətimdə 
problem var. Ona görə hələ yola çıxa bilmirəm. 

Bilirsizmi, kişilərin dosrluğu ilə qadınların dostlu-
ğu fərqli olur, kişilər üçün əsgərlik, ya da döyüş dostu 
hər şeydən irəlidir, bu dostluq əbədidir. 

*** 
 
Sonra Sahil müəllim on il onunla birlikdə oxuyan 

Ceyhun Kərimov barədə söhbət etdi. Onun necə is-
tedadlı, bacarıqlı bir oğlan olmasından danışdı. Cey-
hun Kərimov gözəl aktyorlar Loğman və Valeh Kəri-
movların qardaşları idi, təəssüf ki, çox cavan yaşda 
vəfat edib. Taleyi yarıda qırılıb. 

Sahil müəllim danışarkən, mən gözucu Föqiyyə 



Ömürlük sevgi yaram  
 

141 

anaya baxırdım. Ana qürurla oğluna elə baxırdı ki, 
sanki onu yenidən görür, yenidən tanıyırdı. 

Ana ürək dolusu Allaha dua edib, ona verdiyi 
övladlar üçün şükür etdi. 

Sonra belə dedi: 
– Hər gün səhər gözümü açanda yerimdən qalx-

madan şükür edirəm. Allah şükürləmizi qəbul etsin! 
Allah necə mərhəmətli, lütfkardır. 

Bu məqamda yenə ana kövrəldi. O, göz yaşlarını 
saxlaya bilmədi qəhərlə dedi: 

– Allah hamının balasını saxlasın, heç ağlıma 
gəlməzdi ki, mən Məkkəyə gedib o müqəddəs yerləri 
ziyarət edə bilərəm. Sahil o vaxt hospitalda deyəndə 
ki, sağalandan sonra sizi Məkkə ziyarətinə göndərə-
cəyəm, bu sözlər mənə yuxu kimi gəlirdi. Amma 
ürəyimdə öz-özümə dedim ki, təki balam sağalıb 
ayağa qalxsın, heç yerə getməsəm də, olar. 

Şükürlər olsun Allahın birliyinə ki, mən bu günü 
gördüm. Övladım mənə belə xoşbəxtliyi nəsib etdi, 
Allahın köməkliyi ilə, min şükür. 
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Allah ziyarətini qəbul etsin, Föqiyyə ana! 
 

 
 

Qəzəl 
 
Gözün aydın! Bu səfər Məkkə nəsib oldu sənə. 
Neçə mömin bacılar orda həbib oldu sənə. 
 
Necə gör şeytana tuş oldu sənin yeddi daşın, 
Neçə ehram geyən orda rəqib oldu sənə. 
 
Olub hasil diləyin gör kimə mehman oldun, 
Deməsin bircə nəfər: “Orda qərib oldu”, - sənə. 
 
Elə qaçdın o Səfa dağlarını təngənəfəs, 
Bir ovuc Zəmzəm içib, sanki təbib oldu sənə. 
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Müstəcəb oldu dua, çün sənə layiqdi bu ad, 
Deyələr: Tək Hacı yox, həm də nəcib, oldu sənə. 
 
Munisin var diləyi qoy bir əlindən öpsün, 
Gözün aydın, bu səfər Məkkə nəsib oldu sənə. 

*** 
 
Ana davam etdi: 
 
Bütün ziyarət boyu dünyamız üçün əmin-amanlıq 

arzuladım. Əsgərlərin sağ-salamat öz evlərinə, ana-
ların yanına qayıtmasını Allahdan dilədim. 

Dünyada heç bir ananın üstünə övladın acı xəbəri 
gəlməsin, bunu eşitmək, o ağrını yaşamaq çox çə-
tindir. 

Analar hər şeyə dözür, amma övlad acısı dözül-
məz bir dərddir. Hər dəfə televiziyadan deyəndə ki, 
bir əsgər şəhid olub, az qalır ürəyim getsin. Axı ana 
min zillətlə övlad böyüdüb ki, qoca vaxtında onun 
qolundan tutsun. Allah bu erməninin evinin yıxsın, 
tifağını dağıtsın, nə qədər cavanların ömrü yarıda 
qırıldı. Nə qədər evlərə vay-şivən saldı. Niyə, görəsən, 
bu adamlar adam kimi yaşamaq istəmirlər? 

*** 
 
Ana danışır, tez-tez də örpəyinin ücü ilə göz 

yaşlarını silirdi. 
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Analara yazıq adam kimi baxa bilmirəm... 
Amma yazıq analar övladı üçün hər ağrı-acıya 

dözür. 
Müharibə həm insanların nahaq qanını axıdır, həm 

də özü də bilmədən hamını birləşdirir. 
Şəhid olan hər bir əsgər üçün el ağlayır, yaralanan 

hər bir əsgər üçün el dua edir. Anaların təkcə dilinə və 
gözünə gücü çatır. Bəzən yanan ürəklərini göz yaşı ilə 
soyudurlar. Bəzən düşmənə nifrət hissini ona qarğış 
tökməklə bildirirlər. 

Analar, sizin ağ saçlarınız, axan göz yaşlarınız 
qarşısında hamımız acizik! 

İmkanım olsaydı, anaların axan göz yaşlarını bir 
yerə cəm edib, dənizə səpərdim. 

Yəqin ki, o zaman dənizin tən ortasında suya 
qarışmayan bir dərya yaranardı. 

Göz yaşı dəryası... 
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Ey insanlar, dinləyin! 
 
Analar danışır! 
Bəşəriyyətə layla çalan ANALAR! 
Canından can ayırıb övladına verən analar! 
Kirpiyi ilə od götürüb övlad böyüdən 

analar! 
Gecələr səhərə qədər oyaq qalıb beşik 

yırğalayan analar! 
Çətin gündə kişilərə arxa-dayaq olan analar! 
Müharibə vaxtı kişiləri əvəz etməyi bacaran 

analar! 
Ömür-gün yoldaşına qardaşlıq edən analar! 
Qeyrətinizə qurban olum, ANALAR!!! 
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Sahil müəllimin oğlu Rəvan Türkiyədə təhsil al-
dığı üçün çəkiliş vaxtı və sonrakı günlərdə onunla 
söhbət etməyə imkan olmadı. 

Xoşbəxtlikdən fevral ayının əvvəlində tələbələr 
qış tətilinə çıxanda, Rəvan da ailəsinin yanına, doğma 
vətəninə gəldi. Rəvanın Bakıya gəldiyini eşidəndə, 
mütləq onunla söhbət etmək istədiyimi Məlahət xa-
nıma bildirdim. Onu da qeyd edək ki, fevral ayının 
15-də Rəvanın, 25-də isə Sahil müəllimin ad günüdür. 

Yenidən Sahil Məmmədovun evinə yollandım. 
Məlahət xanım məni dayanacaqda qarşıladı. Biz evə 
getdik, amma Sahil müəllim və Rəvan evdə yox idi. 

Föqiyyə ana ilə bir az söhbət etmişdik ki, Rəvan 
gəlib çıxdı. Onunla tanış olub, söhbət etdik. 

Rəvan bir ildir ki, ailəsindən uzaqda, Türkiyədə 
təhsil alır. Qarşıda hələ dörd il var. 

O uşaqlıq illərindən söz açdı, o uzaq illəri xatır-
layanda yenidən uşaq olmaq istəyini də gizlətmədi. 
Ən çox yadında qalan ailəsi ilə birlikdə doğma yurd 
yerlərində keçirdiyi günlərdir. Ürəkdolusu həmin 
günlərin təəssüratından söz açdı. 

Təvazökarlıqda eyni Sahil Məmmədovun təkrarı 
olan Rəvan bildirdi ki, indiyə kimi nə orta məktəbdə, 
nə də təhsil aldığı ali məktəbdə Milli Qəhrəmanın 
oğlu olduğunu heç kimə bildirməyib. Hətta onu yola 
salanda Sahil müəllim hərbi formada olduğu üçün 
yoldaşları Rəvanın atasının kimliyini biliblər. 

Bu ailədə təvazökarlıq da başqa gözəl xüsu-
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siyyətlər kimi nəsildən nəsilə keçir. Rəvan danışdıqca, 
sanki qarşımda Sahil müəllimi görürdüm... 

Rəvan onu da qeyd etdi ki, onunla bir qrupda 
Azərbaycandan olan 3-4 nəfər uşaq var. Onlarla yaxın 
dostdurlar. 

Rəvanın ən çox sevdiyi bayram Yeni il bay-
ramıdır. 

Rəvandan Sahil müəllimlə dost olub-olmadığını 
soruşanda, o belə cavab verdi: 

– Atam çox sərt təbiətlidir, bu da onun hərbçi 
olmasından irəli gəlir. O, güzəştə getməyi sevmir. 
Mən həmişə çalışmışam ki, onun xoşuna gəlməyən bir 
hərəkət etməyim. Atamın bircə dəfə sərt baxışı çox 
söz deyirdi. 

Təhsil almaq istəyim öz qərarımdır. Seçdiyim 
sahəni çox sevirəm, inanıram, gələcəkdə arzuladığım 
kimi bir mütəxəssis olacağam. Təhsilimi son həddə 
qədər başa çatdırmağa və vətənə layiqli bir həkim 
kimi gəlməyə söz vermişəm. 

Qəriblikdə tez-tez ailəmizlə kənddə dincəldiyimiz 
vaxtları xatırlayıram. Belə vaxtlarda sakit bir guşəyə 
çəkilib xəyala dalıram. 

Bəzi insanlar musiqi dinləyəndə dincəlirlər, mən 
isə əksinə, dincələndə sakit və qaranlıq bir guşə 
axtarıram. 

Rəvan onu da etiraf etdi ki, bütün qəlb dünyasını 
anası ilə bölüşür. Rəvan ailənin yeganə övladı olduğu 
üçün nənəsi Föqiyyə ananı da anası Məlahət xanımı 
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da özünə həmyaş kimi hiss edir, onlarla tam səmimi 
söhbət edə bilir. 

Rəvan danışdıqca Məlahət xanım fərəhlə oğluna 
tamaşa edirdi. 

Yolun uğurlu olsun, Rəvan! 
 

 
 

Ailə təbiətin qoynunda istirahət edir 
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Bu gün Sahil müəllimin cigərparəsi qardaş Tür-
kiyədə təhsil alır, o təkcə təhsil almır, o təhsil aldığı 
elm ocağında Azərbaycanı təmsil edir. Özü də çox 
ləyaqətlə təmsil edir. 

Rəvan ata yurdunu Uluxanlını, Necilini görməyib, 
o cənnət guşənin gözəlliyini ailə üzvlərinin təsvir 
etdiyi kimi sevir. O, inanır ki, bir gün həmin torpaqlar 
azad olunacaq. Rəvan ailəsi ilə birlikdə gedib doğma 
yerləri ziyarət edəcəklər. 

 
Epiloq əvəzi 

 
Müharibə qələbə ilə bitib. 
İşğal altında olan torpaqlarımız azad olunub. 
Kəndlərdə, şəhərlərdə abadlıq işləri vüsət alıb. 
Bahar fəslidir. 
Artıq havadan barıt, tüstü qoxusu yox, gül-çiçək 

ətri gəlir. 
Ağaclarda quşlar səs-səsə verib nəğmə oxuyurlar. 
Hər tərəf yam-yaşıl otlarla və xırda çiçəklərlə 

örtülüb. 
Zəngilanın Qazançı kəndində uzaqdan üç qaraltı 

görünür. 
Meşənin cığırı ilə üç nəfər irəliləyir. 
Onlar tez-tez o tərəf-bu tərəfə baxır, ağacların 

budaqlarına sarı boylanırlar. Əsgərlərin nə axtardıq-
larını təkcə özləri və qabaqda əl ağacını özünə dayaq 
edib gedən komandirləri bilirdi. 
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Birdən əsgərlərdən biri qışqırır: 
– Bura gəlin, burdadır. 
Sahil əl ağaclarının köməyi ilə tez yaxına gəlir. 

Hamı heyrət içində lal-dinməz gördükləri mənzərə 
önündə dayanırlar. Sanki gördükləri mənzərədən hamı 
nitqini itirmişdi. 

Uzun illər əvvəl yaralanan vaxt Sahil Məmmə-
dovun qəzəblə tulladığı ayaqqabı hələ də ağacdan asılı 
qalmışdı. Ağaca ilişib qalan çəkmənin içində üç quş 
balası civildəşirdi. Quru otlarla, quş lələkləri ilə örtül-
müş yuvadan boylanan quş balaları ağızlarını geniş 
açıb yem gözləyirdilər. 

Sahil gördüyü mənzərədən yerində donmuşdu. 
Onun lazımsız bilib atdığı çəkmənin içində quşlar yu-
va qurmuşdu, bala çıxarmışdı. 

Sahil bir an yaralandığı günü xatırladı. 
O vaxt ağacdan yerə düşən yuvanı yerinə qoyanda 

quşun necə onun başına hərləndiyini yada saldı. Dü-
şündü ki, bəlkə, bu gün sağ olması elə o quşun 
duasının nəticəsidir. 

Onun çəkməsində başqa bir quş özünə yuva qur-
muşdu. 

Demək, bir çəkmə də yurd yeri, isti ocaq ola 
bilərmiş... 

Çəkmə dalınca gələnlər heyrətdən nə edəcəklərini 
bilmirdilər. 

Sükutu Sahilin qətiyyətli səsi pozdu. 
O amiranə səslə dedi: 
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– Kim bilir, uzun illər ərzində bu çəkmənin içində 
nə qədər quş balaları dünyaya göz açıb, böyüyb, 
yuvadan pərvaz edib. Biz yuva dağıda bilmərik, qoy 
bu çəkmə bir ailənin isti ocağı olsun. Əl vurmayın! 

Bu da bir cüt çəkmənin bir tayının taleyidir. Bu 
çəkmənin o biri tayı çoxdan heç olub gedib, amma bu 
tayı yaşayır, həm də yaşadır. 

Mənim ayağım getsə də, ayağımın gəzdirdiyi 
çəkmə hələ də yaşayır. 

Onlar lal-dinməz gəldikləri cığırla geri qayıdırlar. 
Bütün bu yazdıqlarımız Milli Qəhrəmanımızın--

Sahil Ələmdar oğlu Məmmədovun həyatından kiçik 
bir parçadır. 

Kiçik bir parça... 
 

Düşməndən intiqam alınsın, gərək! 
 

Düşmən əl çəкməyir torpağımızdan,– 
Dərir gülümüzdən, yarpağımızdan, 
İçir durna gözlü bulağımızdan, 
Düşməndən intiqam alınsın gərək! 
 
Hanı Pənah xanın ayaq izləri? 
Hanı Natəvanın ürək sözləri? 
Ruhlar da ağlayır, dolub gözləri,– 
Düşməndən intiqam alınsın gərək! 
 
Hanı, Cıdır düzü xarıbülbülün? 
Soldu bağçaların, qurudu gülün, 
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Söndü ocaqların, sovruldu külün,– 
Düşməndən intiqam alınsın gərək! 
 
İndi ceyransızdı ceyran oylağı, 
İndi susuz qalıb İsa bulağı, 
Sahibsiz görünür Qırxqız yaylağı, 
Düşməndən intiqam alınsın gərək! 
 
Qeyrətinə qurban, ey vətən oğlu, 
Qartal kimi şığı düşmənə doğru, 
O həm qəsbkardır, həm də ki oğru...– 
Düşməndən intiqam alınsın gərək! 

*** 
 
 

 
 

Filmin çəkilişinin son günü 



Ömürlük sevgi yaram  
 

153 

 
 

Köhnə qəzetlərlə üz-üzə 
 
Sahil müəllimin evində çəkilişdə olanda masanın 

üzərində bir yığın köhnə qəzet görmüşdüm. 
Bir gün qəhrəmanımıza zəng vurub həmin qəzet-

lərlə tanış olmaq istədiyimi bildirdim. Sahil müəllim 
cavabı belə oldu: 

– Bir gün vaxt tapıb ayıraram... 
Düz bir ay ardıcıl zəng vurub qəzetləri soruşdum, 

hər dəfə də bir bəhanə ilə qəzetləri verməkdən ya-
yınırdı. Bu da onun təvazökarlığının nə dərəcədə 
olduğundan xəbər verirdi. 

Mən geri çəkilməyi sevmirəm. Nəhayət, növbəti 
dəfə zəng vuranda mənim əl çəkmədiyimi görüb dedi: 

– Özüm gətirib çatdıraram. 
Həqiqətən, iki gündən sonra Sahil müəllimlə gö-

rüşdük və o, köhnə qəzetlə dolu olan bir qovluğu 
mənə verdi. 

Bu köhnə, saralmış qəzet səhifələrini oxuduqca bir 
daha əmin oldum ki, bu qəhrəman başdan-ayağa 
təvazökarlıqdan yoğrulub. 

Təsəvvür edirəm, bu yazıları yazan müxbirlər 
Sahil müəllimdən bu sözləri necə qopara bilib. Bu 
məqalələri necə yaza biliblər... 
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Qəzəl 
 

Səsləyir bağ bülbülü, güllərlə əlvandır bu yer, 
Ey qələm, yaz sözləri, düz nəzmə, dastandır bu yer. 
 
Hər çıçəkdən, hər ləçəkdən dərdinə tapsan dəva, 
Heyrət etmə, sal nəzər, hər dərdə loğmandır bu yer. 
 
Olsa nifrət düşmənə, qan tökməyə, cəng etməyə, 
Gəl yaxın, cəng eyləyən, cəng eylə meydandır bu yer. 
 
Gər ayaq bassan şəhidlər baş qoyan torpağına, 
Asta gəz, diksinməsinlər, canla mehmandır bu yer. 
 
Et ziyarət, torpağından tutiyatək çək gözə, 
Kərbəladır, ol səbəbdən qanə qəltandır bu yer. 
 
Sədi söylər: Gəl “Gülüstan”dan apar sən bir vərəq”, 
Ol vərəqdən qətrə düşmüşdür, gülüstandır bu yer. 
 
Munisə verdin qələm, atdın sözün dəryasına, 
Ey Xuda, sakit deyil, hər dəm burulğandır bu yer. 

*** 
 
Amma, deyəsən, mən onlardan daha bacarıqlıyam 

ki, bu kitabı yazmaq üçün Sahil Məmmədovu dillən-
dirə bilmişəm. Bu fikir təvazökarlıqdan çox uzaq da 
olsa, həqiqətdir. 
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Əgər Sahil Məmmədov özü barədə, keçdiyi hərbçi 
yolu barədə, döyüş yolu barədə daha geniş, müfəssəl 
məlumat versəydi, şübhəsiz ki, bu kitab qat-qat san-
ballı olardı. 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Sahil Ələmdar oğ-
lu Məmmədovun həyat və döyüş yolu barədə kütləvi 
informasiya vasitələri kifayət qədər məlumat yayıb. 

1992-ci ildən bu günə qədər dövri mətbuatda Sahil 
müəllimin bacarıqlı zabit, səriştəli komandir, gözəl 
insan, nümunəvi ailə başçısı olması barədə saysız 
məqalələr və publisistik yazılar dərc olunub. Qəzet-
lərdə olan məqalələrin bir hissəsini bu kitabda qeyd 
etməyi özümüzə borc bildik. 

İllər keçəcək, zaman öz axarı ilə gedib, hər bir 
haqsızlığı yoluna qoyacaq. İşğal olunan Azərbaycan 
torpaqları düşmən tapdağından azad olunacaq. 

Həyatını xalqın firavanlığı yolunda və torpaqların 
bütövlüyü uğrunda qurban verən şəhidlər barədə, öz 
sağlamlığını vətən, xalq yolunda qurban verən mərd 
igidlər barədə qalın-qalın kitablar yazılacaq. 

Mütləq yazılacaq. 
Böyük Vətən müharibəsindən 70 il vaxt keçib, 

amma qələm sahibləri hələ də bu mövzuya müraciət 
edirlər. 

Gələcək nəsillər bu kitabları oxuyacaq və azad-
lığın nəyin bahasına əldə olunduğunu, müstəqilliyə 
hansı qurbanlar hesabına nail olunduğunu dərk edə-
cəklər. 
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Zamanın sınağında çıxan bu insanlar gələcək 
nəsillərə bir nümunə, örnəkdir. 

Azərbaycan torpağının belə qəhrəmanları həmişə 
olub, həmişə də olacaq. 

 
Sahil Ələmdar oğlu Məmmədov 1964. 

 
Azərbaycan Respublikası  

Prezidentinin fərmanı 
 

Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və 
ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi 
igidlik və şücaətə görə Azərbaycan Respublikası 
daxili qoşunları rota komandirinin müavini, baş 
leytenant Sahil Ələmdar oğlu Məmmədova 

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilsin. 
 
Bu sözlər “Günay” qəzetinin 06 iyun 1994-cü il 

tarixli sayında “Zəngilan raundu” adlı yazıda dərc 
olunub. 

Könhə qəzetlərin hamısını oxuyandan sonra qərara 
aldım ki, Sahil Məmmədov barədə yazılan bəzi qəzet 
materiallarını olduğu kimi oxuculara çatdırım. 

Onu da qeyd edim ki, bu köhnə qəzetlərin hamı-
sını diqqətlə oxudum və başa düşdüm ki, Sahil Məm-
mədov niyə özü barədə çox danışmağı sevmir. Gö-
rünür, zaman-zaman qəzet əməkdaşları, müxbirlər 
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qəhrəmanımızı o qədər dilləndiriblər ki, Sahil müəllim 
bu mövzuda danışmaqdan yorulub. 

Belə olan halda, görün mənim işim nə qədər çətin 
olub, təvazökar bir insanı dilləndirib, ondan söz 
qoparmaq və bu barədə nə isə yazmaq... 

İndi Sahil Məmmədov çağırılan tədbirlərə də az-
az gedir. 

Bunun səbəbini soruşanda eyni təvazö ilə bildirdi 
ki, mən tək deyiləm, nə qədər döyüşən əsgərlər, Milli 
Qəhrəmanlar var, qoy onlar getsin, gənc nəsil onları 
da tanısın. 

Mən bir qələm sahibi kimi dəfələrlə döyüşən 
əsgərlərlə, şəhid ailələri ilə görüşmüşəm, amma Sahil 
müəllimin sadəliyi və təvazökarlığı qarşısında 
heyrətdə qalmışdım. 

 
Qələbəylə qayıt Azərbaycana 

Əsgər marşı 
I 

Vətən, salam olsun buz bulağına! 
Vətən, salam olsun od-ocağına! 
Vətən, salam olsun bu torpağına! 
Vətən,“Ana”- dedim hər bucağına! 

 
nəqarət 

 
Haydı, igid əsgər, göstər bir hünər, 
Vətən darda qalıb, sənindir zəfər, 
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Qoy düşmənin canı bulansın qana, 
Qələbəylə qayıt Azərbaycana,! 
 

II 
 

Sipər et Vətənə şirin canını, 
Viran et düşmənin xanimanını. 
Yad əlində qalan yaylaq sənindir, 
Azad olsun Vətən, torpaq sənindir. 
 

nəqarət 
 

Haydı, igid əsgər, göstər bir hünər, 
Vətən darda qalıb, sənindir zəfər, 
Qoy düşmənin canı bulansın qana. 
Qələbəylə qayıt Azərbaycana! 
 

III 
 

Qeyrətinə qurban, ey vətən oğlu, 
Vermə yada aman, ey vətən oğlu, 
Qisas al yağıdan, zəfər sənindir, 
Açılan o nurlu səhər sənindir. 
 

nəqarət 
 

Haydı, igid əsgər, göstər bir hünər, 
Vətən darda qalıb, sənindir zəfər, 
Qoy düşmənin canı bulansın qana, 
Qələbəylə qayıt Azərbaycana! 

*** 



Ömürlük sevgi yaram  
 

159 

Milli Qəhrəman Sahil Məmmədovdan ən böyük 
arzusu barədə soruşanda o belə cavab verdi: 

– Ən böyük arzum – torpaqlarımızı azad görmək! 
Doğma Uluxanlıya getmək, onun suyunda çörək 
isladıb yemək! Zəngilana, Qazançıya, qanım axan 
torpaqlara gedib, o yerləri ziyarət etmək! 

Allah sizi arzunuza çatdırsın, əziz Vətən oğlu! 
*** 

 
Əziz oxucular, bu Vətənin igid oğluna diqqətlə 

baxın. Onun simasında Azərbaycanın digər qəhrəman, 
şücaətli övladlarını tanıyın. 

Onların itirdiyi ayaqlarının, əllərinin qanı axan 
torpağın üstündə indi düşmənlər gəzir. 

Qoy Vətən qızları ayağı, əli olmayan, əlil ara-
basında olan oğlanları görəndə üzünü yana çevirmə-
sin, əksinə onlara fəxrlə, iftixarla baxsın. Bu oğullar 
ən ali hörmətə, ehtirama layiqdirlər. 

 
Apar məni, külək! 

 
Apar məni, külək! 
Durnanın qanadından düşən lələk kimi... 
Apar məni, külək! 
Koldan dərilən çiçək kimi, çiçəkdən qopan ləçək 

kimi... 
Apar məni, külək! 
Qayğısız kəpənək kimi... 



Ömürlük sevgi yaram  
 

160 

Ağacdan ayrı düşən yarpaq kimi, bir ovuc torpaq 
kimi... 

Apar məni, dəftərdən qoparılan varaq kimi, yad 
bir qonaq kimi... 

Apar məni, külək! 
Quruyan xəzəl kimi, həsrətli gözəl kimi... 
Apar məni! 
Düşmən əsarətində qalan torpaqlara apar! 
Viran olan kəndləri, susuz qalan bəndləri görüm. 
Apar məni, külək! 
Düşmən əli ilə dağılan ocaqları, sönən çıraqları 

görüm. 
Rəngi solan lalələri, lal olan şəlalələri görüm. 
Boynu bükülü qalan bənövşələri, səhmanı pozulan 

guşələri görüm. 
Apar məni, külək! 
Uçulub-dağılan məzarlara, sahibsiz qalan hasar-

lara-divarlara baş çəkim. 
Apar məni, külək! 
Əsirlikdə qalan qız-gəlinin yanına apar. Apar ki, 

onlara təsəlli verə bilim, bir gün azad olunacaqlarına 
ümid yaradım. 

Bəlkə, onları inandıra bildim... 
Bəlkə, sönən çıraqları yandıra bildim... 
Bəlkə, kimə isə nəyi isə qandıra bildim... 
Apar məni, külək! 
Qurbanın olum, apar! 

*** 
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Milli Qəhrəman Sahil Məmmədovla müsahibə 
 

“Azərbaycan müəllimi” 
qəzeti 01 noyabr 2013-cü il. 

 
“Bir ayağımı əsir torpaqlarda qoyub gəlsəm də, 

başım ucadır” 
 
İlk dəfə Sahil Məmmədovla 20 il əvvəl “Əsgər 

poçtu” verilişində müsahibə götürmüşdüm. Onda hələ 
yaraları təzə olsa da, qüruru, nikbinliyi diqqətimi çək-
mişdi. Bu gün ilk müsahibəmizdən iki on il ötdükdən 
sonra da döyüşçü qardaşımızı eyni ondakı kimi 
nikbin, qətiyyətli, dönməz gördüm. Əziz məktəbli-
lərimiz! Onu siz də tanıyın: 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov 
Sahil Ələmdar oğlu. 

– Fevralın 25-də 1964-cü ildə Qərbi Azərbaycan-
da, Eçmiədzin rayonunun Yuxarı Necili kəndində 
(indiki Ermənistanın Masis rayonu) dünyaya göz 
açmışam. Eçmiədzinin əsl adı Uluxanlıdır. Necilinin 
də adını sonralar ermənilər dəyişdirib Nizami 
qoyublar. Hazırda da Nizamidir, dəyişməyə “ehtiyac” 
bilməyiblər. 

– Maraqlıdır, Nizami ki, bizim klassik şairi-
mizdir? 

– Elə məsələ də ondadır ki, onlar Nizamini hər 
zaman fars şairi kimi “seviblər”, indi də bununla 
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demək istəyirlər ki, dahi Nizaminin azərbaycanlılara 
heç bir dəxli yoxdur. 

– Neçə yaşına qədər doğma yurdda yaşamısınız? 
– Altı yaşımadək – 1971-ci ilə qədər doğma kən-

dimizdə yaşamışam. Ata-anam, bacı-qardaşım da 
1988-ci ildə ermənilər tərəfindən deportasiya edilənə 
kimi Necilidə yaşayıblar. 

Biz ailədə üç uşaqdıq. Böyük qardaşım, bacım və 
mən. Bir əmim o vaxt Ucarın Alpoud kəndində müəl-
lim içləyirdi. Sonralar onu Bakıdakı məktəblərdən 
birinə dəyişdilər. Məni də atam 1971-ci ildə Bakıya 
nənəmlə əmimin yanına göndərdi. 

Həmin il paytaxtın Bakıxanov qəsəbəsindəki 96 
nömrəli məktəbdə 1-ci sinifə getdim. 1981-ci ildə 
həmin məktəbi bitirdim. 

– Orta məktəbdə oxuduğunuz illər necə keçdi? 
– Mən ailənin sonbeşiyi idim, bir az da təbiətən 

şuluq uşağam... Şuluq olsam da, dərslərimə çox ciddi 
yanaşırdım. Odur ki, məktəbi yüksək qiymətlərlə başa 
vurdum. 

Hərdən məktəb illərim üçün qəribsəyirəm, ibtidai 
sinif müəllimlərim daha tez-tez yadıma düşür. Mə-
lahət, Solmaz, Fəxriyyə, Zakir müəllim... hamısını 
ehtiramla xatırlayıram. Həyatda olan müəllimlərimə 
cansağlığı, köçənlərə rəhmət diləyirəm. 

Çoxlu məktəb dostlarım var. Hər zaman vaxt tapıb 
görüşürük. O vaxt evimiz Bakıxanov qəsəbəsində 
yerləşirdi. Məktəb dostlarımın əksəriyyəti elə indi də 
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o qəsəbədə yaşayır. 
– Orta məktəb illərində hobbiniz nə olub? 
– O illərdə boksla, sonralar isə güləşlə məşğul 

olurdum. 
– Əcnəbi dillərdən hansını bilirsiniz? 
– Rus dilini lazımi səviyyədə bilirəm. Türk dilini 

də bilirəm. Hər zaman arzum olub ki, ingilis dilini 
öyrənim, buna cəhd etmişəm, amma alınmayıb. 
Nədənsə alman dilini daha yaxşı qavramışam, nəinki 
ingilis dilini... 

– Azərbaycan incəsənətində sizi cəlb edən hansı 
sahədir? 

– Milli musiqimizin şah zirvəsi olan muğamla-
rımız! Muğamı heç bir musiqiyə dəyişmərəm. 

– Sevimli məşğulliyətiniz? 
– Mütaliə. Ancaq düzü, son vaxtlar mütaliəyə çox 

vaxt ayıra bilmirəm. 
‒ Sosial şəbəkələrə müraciət edirsinizmi? 
‒ Əslində ağılla yanaşanda, bu çox mütərəqqi bir 

nailiyyətdir. Keçən il Sankt-Peterburqa getmişdim. 
Ali məktəbi bitirməyimizin 25 illiyi idi. Orada tələbə 
yoldaşlarımla, müəllimlərlə görüşdüm. Bu gün inter-
net vasitəsi ilə əlaqələrimiz var, vaxtaşırı hal-əhval 
tuturuq, söhbət edirik. Bu, yaxşı şeydir. Amma gənc 
nəslin, daha doğrusu, məktəblilərin lüzumsuz yerə 
internetdə vaxt öldürməsinə təəssüflə yanaşıram. 

‒ Sənət yolunuzu müəyyənləşdirəndə kimsə sizə 
istiqamət verdi? 
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– Qətiyyən. Hərbçi peşəsini öz istəyimlə seçdim. 
1982-ci ildə Moskvanın Krasqorsk şəhərinə hərbi xid-
mətə çağırıldım, bir il sonra 1983-cü ildə öz arzumla 
SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Leninqrad (İndiki 
Sankt-Peterburq) şəhərindəki Ali Siyasi Məktəbinə 
qəbul olundum.1987-ci ildə həmin məktəbi bitirəndən 
sonra Ukraynanın Kiyev şəhərinə gəldim və 1992-ci 
ilin yanvar ayına kimi orada qulluq etmişəm. 1992-ci 
ildə vətənə döndüm. 

1988-ci ildə valideynlərim bütün qərbi azərbay-
canlılar kimi doğma dədə-baba yurdundan deportasiya 
olunmuşdular. Rusiyada işimi-gücümü atıb vətənə 
dönməyimin iki əsas səbəbi var idi: Birincisi, düşü-
nürdüm ki, mən hərbçiyəm vətənin bu dar günündə 
harayına yetişməliyəm. İkincisi də yaşlaşmış vali-
deynlərimi tək qoymamaq, onların yanında olmaq mə-
nim övladlıq borcumdur. O zaman hərbi qulluqçu 
kimi SSRİ Daxili Qoşunlarında rota komandirinin 
müavini vəzifəsində işləyirdim, özüm də baş leytenant 
rütbəsində idim. Azərbaycana gəlib, Daxili İşlər 
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarında xidmətə başladım. 
Bir-iki aydan sonra könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə 
yollandım. İlk getdiyim rayon Zəngilan oldu. Onda 
mart ayı idi. O vaxt nəinki Qarabağ, hətta Qarabağ-
ətrafı sabitlik də pozulmuşdu. Həmin dövrdə gördük-
lərimdən heç nə yadımdan çıxmayıb. Zəngilana ezam 
olundum. Sərhəd bögəsi olan rayonun Ağkənd, Dərəli, 
Qazançı kəndlərində zastava rəisi təyin olundum. 
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Qazançı kəndində bizim yüksəkliyimiz vardı, 
ermənilərin 12 kəndinə gedən yol oradan keçirdi. 
Sakinlərimiz, maşınlarımız sərbəst hərəkət edə bilsin 
deyə, biz o yüksəkliyi son gücümüzə qədər qoruyub 
saxladıq. Yeri gəlmişkən, indi o yüksəklik bizdə deyil. 
Relyef baxımından düşməndən xeyli yuxarıda mövqe 
tutmuşduq. Ona görə də üstünlük, təbii ki, bizdə idi. 
Hər dəfə döyüşü düşmən tərəf başlayırdı. İtkini də 
daha çox onlar verirdi. Əksər vaxtlarda da ölmüş 
əsgərlərinin meyidini orada qoyub qaçırdılar. 

Dərəli kəndinin üstündə ermənilər bir mağarada 
mövqe tutmuşdular. Bir dəfə bir neçə əsgərimlə oraya 
kəşfiyyata getdik. Gördük marağaya yığışıb öz dillə-
rində nəyi isə müzakirə edirlər. Bizim əsgərlər əvvəl 
mağaraya sarı qumbara atdılar, sonra silahları işə sal-
dıq. Düşmən bir qədər silahlı müqavimət göstərəndən 
sonra, digər tərəfdən zirehli texnika ilə üzərimizə gəl-
məyə başladı. Biz həm sayca az idik, həm də zirehli 
texnikaya qarşı əlimizdə silah yox idi. Atəş aça-aça, 
çox çətinliklə yenidən Qazançıya çəkildik. Ancaq 
nəticə etibarı ilə düşmən də mağaradan çəkildi. 

1992-ci il iyunun 2-də düşmən Qazançı tərəfə 
yenə qəfildən hücuma keçdi. 

Biz onları güclü müqavimətimizlə geri oturda 
bildik. Elə yenidən Qazançıya tərəf dönmüşdük ki, 
birdən gördük, təpədən-dırnağa qədər ən müasir, 
zirehli texnika ilə silahlanmış düşmən üstümüzə gəlir. 

Qazançı kəndi oval şəklində yarıqıyqacı şəkildə 
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dayanıb dağın başında. Ona görə də düşmənlərin at-
dığı silahların çoxu hədəfdən yan keçir, kəndin içinə 
düşmürdü. Bu, bizə çox sərfəli idi. Amma necə de-
yərlər: “Sən saydığını say, gör fələk nə sayır.” Qəf-
lətən düşmən tərəfdən atılan top mərmisinin biri 
yaxınlıqdakı elektrik dirəyinə dəyib, parçalandı, 
qəlpələr zərblə ətrafa səpələndi. İri qəlpələr düş mənə 
tuşlandı, sağ qolumu, sağ tərəfdən qarın nahiyəmi və 
sağ ayağımı ağır yaraladı. 

Məni sutka yarım Zəngilan rayon xəstəxanasında 
saxladılar. Düzü orada əməlli bir tibbi yardım da 
olmadı. Nəticədə mən sağ ayağımı itirəsi oldum. 
Bakıya, hərbi hospitala gətiriləndə mənim ayağımdakı 
yaradan nələr təmizlənmədi ot-əncər, saman daha 
nələr. Düşünürəm ki, məni sutka yarım Zəngilanda 
saxlamasaydılar, o qədər qan itirməsəydim, vaxtında 
yara təmizlənsəydi, düzgün tibbi yardım göstərilsəydi, 
ayağımı itirməzdim. 

Sonra da deyirəm ki, yox, bu, mənim alın yazım-
mış... 

O dövrdə çoxumuz vətən yolunda canımızdan 
keçməyə hazır idik, bu ruhda atılmışdıq döyüşlərə. 

Yaralandığım ilk dəqiqədən sonrakı müalicə dövr-
lərində, əməliyyat proseslərində ətrafda baş verənləri 
tam aydın eşidir və dərk edirdim. Çoxlu qan itirdi-
yimdən bədənimdə üşütmə dolaşırdı, amma huşum 
başımda idi. 

– Ayağa qalxa bilməyiniz neçə müddətdən sonra 
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mümkün oldu? 
– Hospitalda qalmağım iki ay yarıma qədər çəkdi. 

Məni bu vəziyyətə gətirən düşmənə nifrətim hədsiz 
idi. Təbii, kim arzulayar ki, 28 yaşında bədənin bir 
hissəsini itirib qoltuq ağacına möhtac olsun. Amma 
millətimizin qanında, canında o cümlədən mənim də 
qanımda milli ruh var haaa... Sonda o hər şeyə qalib 
gəldi. Öz-özümə düşünürdüm ki, mən kadr üzrə 
zabitəm. Vaxtında zəhmət çəkib oxumuşam, qulluq 
etmişəm və bilirəm ki, məni hara döndərsələr, get-
məliyəm. Bu, mənim vəzifə borcumdur. O dövrdə 
atam da, anam da sağ idi, indi anam sağdır yaşlanıb, 
atamı isə itirmişəm. 

‒ Bütün anaların arzusudur ki, övladı sağ-
salamat, həm də gözünün qarşısında olsun. 

– İndi mən özüm də valideynəm. Yaxşı başa 
düşürəm ki, mən yaralananda valideynlərim nələr çə-
kiblər. Yaralandıqdan bir neçə il sonra ailə qurdum. 
15 fevral 1996-cı ildə oğlum dünyaya gəldi. Adını 
Rəvan qoydum, oğlum Türkiyə Dövlət universitet-
lərindən birinə qəbul olub, ali tibbi təhsil alır. İnşallah 
stomatoloq olacaq. Bu, onun öz seçimidir. 

Mən də bir zamanlar seçimimi özüm etmişdim, 
peşman deyiləm. Hər halda vücudumun bir parçasını 
əsir torpaqlarda qoysam da, vətənimin və 
həmvətənlərim qarşısında başım ucadır. 

– Artıq Zəngilanın işğalından 20 il ötdü, bu tarix 
sizə nələri xatırladır? 
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– Qərbi Azərbaycanda qalan Necili üçün nə qədər 
qəribsəyirəmsə, işğal altında inləyən Zəngilan üçün 
də, qanımla suvardığım Qazançı üçün də birə-beş acı 
çəkirəm. Hər iki yer əsirlikdə qalan, hələlik əlimiz 
çatmayan yurd yerlərimizdir. Tez-tez zəngilanlılarla 
görüşlərimiz olur. Vaxtaşırı məni Zəngilan məktəbinə 
də dəvət edirlər, məktəblilərlə təbliğat xarakterli söh-
bətlərimiz olur. 

– Geriyə, üzü vətənə qayıdış... 
– Mən o günü görürəm, biz müharibə əlilləri, biz 

vətən oğulları uğrunda əlimizdən, ayağımızdan 
gözümüzdən keçdiyimiz vətəndən keçmərik! 

Vətəndən keçilməz! Məktəblilərimizə də üzümü 
tutub həmişə deyirəm: Birinci, elm qazanmağa çox 
səy göstərsinlər, elmli olsunlar. Azərbaycanın da, 
gənc nəslin özünün də sabahı, gələcəyi naminə mək-
təblilərimizin elmli olması vacibdir. İkincisi, Azərbay-
canın tarixini dərindən öyrənməyə səy göstərsinlər. 
Ayaq basdığın, üstündə boy atdığın torpağın tarixini 
bilmədən ona sahiblik etmək çətindir. Qeyri-dillərdən 
də nə qədər çox mənimsəsələr, o da xeyrimizədir. 

Ermənilər və bir çox qeyri-millətlər həmişə mü-
naqişəyə girdiyi ölkələrin dilini, adət-ənənələrini də-
rindən bilməyə can atıblar ki, bu da bir çox məqam-
larda öz məkrli niyyətlərini həyata keçirməkdə onlara 
yardımçı olub. 

Təhsilin səviyyəsi millətin səviyyəsi deməkdir. 
Respublikamız gəncdir. Mən onun sabahına inanıram. 
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Azərbaycan dünya dövlətləri içində sayılan-seçilən 
yerdə dayanır. Respublikamız regionun lider dövləti 
kimi qəbul edilir. 

İnanıram ki, işğal altında olan torpaqları da azad 
edəcəyik, o gün lap yaxındadır. 

Ellada Umudlu. 
*** 

 
Sahil Məmmədovla müsahibə 

 
“Ədalət” qəzeti 15 iyul 1997-ci il 

 
Vətən yolunda ölmək şərəfdir 

 
Müsahibimiz Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Qa-

rabağ müharibəsinin veteranı Sahil Məmmədovdur. 
– Sahil bəy, Qarabağ müharibəsinin veteranı və 

Milli Qəhrəman kimi bugünkü güzəranınızdan 
razısınızmı? 

– Bəli, çox razıyam. 
– Hərdən olubmu ki, Vətən yolunda bədəninizin 

bir hissəsini itirdiyiniz üçün peşman olasınız? 
– Xeyr, olmayıb. Heç təəssüf hissi də keçirmə-

mişəm. 
– O döyüş günlərini necə xatırlayırsınız? 
– Çox pis dəhşətli günlər olub. 
– Sizin fikrinizcə, özünüz necə adamsınız? 
– Qoy mənim haqqımda başqaları danışsın. Baş-
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qaları daha düzgün danışar. 
– Qarabağ əlilləri bu gün cəmiyyətimizdə hansı 

problemlərlə qarşılaşır? 
– Birinci, onların sosial təminat problemləridir. 

İkinci, onların yaşamaqdır, işləməkdir, yenə də 
bunların hamısı sosial problemlərə aiddir. Bu 
məsələlər mənə elə gəlir ki, Qarabağ əlillərinin ən 
vacib olan problemlərindən biridir. 

– Müharibədən sonra hər bir dövlət müharibə 
veteranlarının problemləri ilə qarşılaşır. Hətta bu 
sindrom kimi də qələmə verilir. Məsələn Amerika–
Vyetnam müharibəsi, Rusiya–Əfqanıstan müharibə-
si sindromu. Bəs, Azərbaycanda necə? Belə problem 
gözlənilirmi? 

– Sindrom yaratmamaqdan ötrü bu gün ön cəbhə-
də olan əsgərlərimiz arxa cəbhədə qoyub gəldikləri 
doğmalarından nigaran qalmamalıdır. Yəni dövlət im-
kan daxilində bütün problemlərin həll olunmasına ya-
xından köməkçi olmalıdır. Mənim fikrimcə, mühari-
bədən nəinki əlil, hətta sağ-salamat qayıtmış əsgər-
lərimizlə maraqlanmalı, onların işlə təmin olunma-
sında və başqa problemlərinin həll olunmasına qayğı 
ilə yanaşmalıdır. 

– Bu gün Qarabağ əlilləri öz problemlərini həll 
etmək üçün hansı cəmiyyət ətrafında birləşirlər? 

– Qarabağ Əlilləri Cəmiyyəti ətrafında. Bu cəmiy-
yət rayonlarda da açılıb. Mənə belə gəlir ki, onların 
bütün problemləri qəzet-televiziya vasitəsilə idarə, 
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müəssisə, təşkilat rəhbərlərinə çatdırılır. 
– Döyüş günlərində ən ağır gününüz? 
– Yaralandığım gün. 
– Milli Qəhrəman adının daşıyıcısı olmaq nə 

deməkdir? 
– Mən bunu heç vaxt hiss etdirməmişəm. O adla 

mən gedib başqa işlərlə məşğul olmamışam, bu 
mənim təbiətimdə yoxdur. 

– Bugünkü gənclərə sözünüz? 
– Onlar bizim ən ağır günlərimizi də görüblər, indi 

sakit günlərimizi də görürlər. Ona görə də bunlar 
gələcəkdə özləri üçün bir nəticə çıxarmalı gələcəyə 
necə hazır olub-olmamaları haqqında nəticə çıxarma-
lıdırlar. Və bizim Azərbaycanımızın gələcək taleyi 
haqqında fikirləşməlidirlər ki, onu necə qorumalı-
dırlar. Yəni biz əsrlər boyu görürük, belə hadisələr 
təkrar oluna bilər. Ən birincisi mənim arzum odur ki, 
Azərbaycanımızın müstəqil ordusu olsun! Və bu gün 
Azərbaycanın müstəqil ordusu var. Həmin ordu da 
düşmənə layiqli cavab verməyə qadirdir. 

– Vətən sizi döyüşə çağırsa, getməyə hazırsınızmı? 
– Hazıram. Mən Ukraynada yaşamışam. Və 

Vətənimin ağır günüdə könüllü olaraq özüm 
gəlmişəm. Və yenə də hazıram. 

– İnanıram ki, hər bir Azərbaycanlı buna ha-
zırdır! 

Xudafərin Ramizqızı 
*** 
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Milli Qəhrəman Məmmədov Sahil  
barədə məqalə 

 
“Mübariz keşikdə” qəzeti  

2 iyul 1998-ci il 
 

O, qəhrəmanlığını gəncliyi bahasına sübut edib 
 
19 yaşından taleyini Daxili İşlər Orqanı ilə bağ-

ladı. Və ağlına belə gəlməzdi ki, bu həyat onu əzablı 
yollarla aparıb, başına müsibətlər açacaq və nəhayət 
28 yaşında ikən Vətənin ən ali mükafatına – Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görüləcək. 

Söhbət DİN Pasport İşi, Viza və Qeydiyyat İda-
rəsinin baş inspektoru, polis mayoru Sahil Məm-
mədov haqqındadır. 

1981-ci ildə orta məktəbi bitirib Ermənistanın 
Masis rayonunun Nizami kəndindən əsgərliyə çağırı-
lıb. Bir ildən sonra keçmiş SSRİ DİN-in Ali Siyasi 
Məktəbinə qəbul olunub. 5 ildən sonra isə Ukraynaya 
daxili qoşunlara göndərilib. 

1988-ci ildə doğmaları yurd-yuvasından qovulan-
da xidmət yerini Azərbaycana dəyişmək üçün koman-
danlığa müraciət etsə də, onun xahişinə baxılmayıb. 
Məsələni qəti qoyur: “İcazə verməsəniz, xidmətdən 
xaric edin!” 

Nəhayət, 1991-ci ildə uzun sürən çək-çevirdən 
sonra Azərbaycana gəlib xidmətini Daxili Qoşunlarda 
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davam etdirir. 
Ön cəbhəyə atılmış daxili qoşunlar erməni təca-

vüzkarlarına qarşı ölüm-dirim mübarizəsində idilər. 
Zəngilanda rota komandiri kimi kəndlərimizin müda-
fiəsində durmuş Sahil döyüşçüləri ilə birlikdə mərd-
liklə vuruşurdu. Lakin 1992-ci ilin ayının 2-də mərmi 
partlayışı nəticəsində ayağından ağır yaralandı. 

Sonra hospital, ayağının amputasiyası və əl 
ağacları. Bu an Sahilə elə gəldi ki, həyat öz mənasını 
itirib, onunku elə bura qədərmiş. Amma Vətən öz 
qəhrəman oğullarını unutmur. Elə həmin il avqust 
ayının 10-da Vətənin müdafiəsində göstərdiyi qəhrə-
manlığa görə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına 
layiq görülür. 

1994-cü ildən hazırki vəzifəsindədir. 
Sahil Məmmədov bu gün Daxili İşlər Orqanla-

rında xidmətini ləyaqətlə davam etdirir. Hər gün neçə-
neçə adamla görüşür. Amma bölmədə çoxları bilmir 
ki, bu idmançı cüssəli, əlində qoltuq ağacı, üzündən 
mülayimlik, dilimdən şirinlik əskik olmayan polis 
zabiti Azərbaycanın Milli Qəhrəmanıdır. 

Bunu büruzə verməyə ehtiyac da yoxdur. Çünki 
Sahil ad üçün vuruşmayıb, o, Vətən üçün vuruşub. 

Polis günün mübarək olsun, əziz paqondaşımız, 
əziz Milli Qəhrəmanımız! 

M. Ramiz 
*** 
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“Xalq qəzeti” 30 iyun 1992-ci il 
 

 
*** 
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Sərhəd qəzeti 22 iyun 1994-cü il 

 
*** 
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“Milli Qəhrəman” qəzeti  
24 fevral 01 mart 2012-ci il 

 

 
*** 
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“20 Yanvar” qəzeti 25 iyun 1992-ci il 
 
 

 
*** 
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*** 
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“Vətən uğrunda könüllülər” qəzeti  
26 aprel 2011-ci il 

 
*** 
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“AvroTayms” qəzeti 
 6-16 avqust 2005-ci 

 
*** 

 “Naxçıvan” qəzeti 20 iyun 1998-ci il 

 
*** 
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“Vətən səsi” qəzeti 19 aprel 1995-ci il 

 
*** 
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“Azərbaycan müəllimi” qəzeti  
26 noyabr 2010-cu il 

 
 
Əziz oxucu, bütün bu qəzet səhifələrində dərc 

olunan məqalələr Sahil Məmmədovun barəsində olan 
yazıların cüzi bir hissəsidir. Qəzet və jurnallarda Milli 
Qəhrəmanımız barəsində dərc olunan bütün publisist 
yazıları və məqalələri bir yerə cəm edsəydik, bu kitab 
daha sanballı olardı. Amma biz Sahil Məhərrəmov ba-
rəsində yazdığımız bu kitabı qalınlaşdırmaq xatirinə 
həmin yazıları bir araya cəm etməyi vacib hesab et-
mədik. Sahil Məmmədovun istər həyat yolu, istər dö-
yüş yolu, istərsə də bir hərbçi kimi fəaliyyəti göz önün-
dədir. Ulular demişkən,Görünən kəndə nə bələdçi? 
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Baki şəh. Lenin r-nu, 96 №–li məktəbin 
məzunu Sahil Məmmədov 
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Azərbaycan Respublikası DİN-nin 
Polis Akademiyasının buraxılışı 
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Sahil Məmmədov barədə çəkilən filmin ssenari-
sini də bura daxil etməyi lazım bildim. 

 
Kiçik bir film üçün ssenari 

Vətənin Sahili 
 
Güllü-çiçəkli təbiət mənzərəsi. Quşlar oxuyur. 
(Mətni oxuyan) 
Yaz fəsli... 
Təbiətin qız fəsli deyirlər ona. Hər yerdə gözəllik 

göz oxşayır... 
Amma, bəzən bu gözəlliyi yerlə-yeksan edən 

zalımlar da olur. 
*** 

 
Meşənin dərinliyində əsgərlər silah əllərində hazır 

vəziyyətdə dayanmışdılar. Hiyləgər düşmən hər an 
hücuma keçə bilərdi. 

Zabit Sahil Məmmədov cavan olmasına baxma-
yaraq, yaxşı taktika seçmişdi. Kəşfiyyat dəstəsi gecə 
düşmən tərəfə keçib onların postunu darmadağın 
etməli idi. Ətrafda hələ ki, sakitlik idi. 

Birdən sakitliyi güclü atışma səsləri pozdu. Tüstü, 
toz dumanı aləmi bürüdü. Qızmar yay günü olsa da, 
meşədə hava sərin idi. Sıx ağacların arasında günəş 
şüaları zorla görünürdü. Sıx meşənin dərinliyində 
güllə səsləri ağacları titrədir. Yuvası dağılan quşlar 
yerə düşən balalarına baxıb fəryad edirdi. 
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Düşmən cavab atəşi ilə susduruldu. 
Zabit Sahil Məmmədov yerə düşən quş yuvasına 

ürək ağrısı ilə baxdı. Ana quş hələ də balalarının başı 
üzərində hərlənirdi. 

Sahil yerə düşən quş yuvasını götürüb ağacın hün-
dür budağına bərkitdi. Ana quş minnətdarlıqla Sahilin 
başı üzərində dövrə vurdu və yuvasına balalarının 
yanına qondu. 

Sahil öz-özünə düşündü, nə dəhşətdi müharibə. 
Təkcə insanları yox, heyvanları da yurdundan-yuva-
sından didərgin salır. 

Gənc zabit xəyallar aləmində idi ki, düşmən tərəf-
dən yenidən atəş səsləri gəldi. Qəddar düşmən ən 
müasir silahlardan aramsız atəş açırdı. Top və raket 
atəşləri ağacların budaqlarını qırıb yerə səpələyirdi. 
Zabitin qətiyyətli səsi eşidilir: 

Zabit: 
– Ayıq olun, uşaqlar! Özünüzü qoruyun! Siz 

Vətənə lazımsınız! 
Fasiləsiz atışma zamanı top atəşindən sonra qəfil-

dən zabitin səsi eşidilməz olur. Əsgərlərdən kimsə 
qışqırdı: 

Əsgər: 
– Komandiri vurdular! 
Əsgərlər zabitə tərəf qaçdılar. 
Düşmənin atdığı top mərmisi yaxınlıqdakı işıq di-

rəyinə dəyib, oradan da gənc zabitin ayağına tuşlanır. 
Mərmi parçaları Sahil Məmmədovun sağ qoluna və 
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sağ ayağına sancılaraq, onu ağır yaralayır. Gənc 
komandir yerə yıxılır. 

O, gözlərini açanda nə baş verdiyini anlamırdı. 
Əsgərlər onu kənara çəkirdilər. Sağ qolunda küt ağrı 
var idi. Sol əli ilə sağ qolunu yoxladı, qol yerində idi. 
Amma çiynindən aşağı qolunun bir parça əzələsi yox 
idi, sümüyü görünürdü. Axan qanı əli ilə saxlamağa 
çalışdı. Ağrıdan inildədi. Ayağa qalxmaq istədi, amma 
bacarmadı. Sağ ayağını hiss etmirdi. 

Ağrıdan huşunu itirdi. 
Pauza. 
(Mətni oxuyan.) 
Hərbçi olmaq Sahil Məmmədovun uşaqlıq arzusu 

idi. Müharibə mövzusunda filmlərə baxanda özünü 
qəhrəmanlar kimi hiss edirdi. Böyüdükcə bu arzu 
onun bütün varlığına hakim kəsildi. 

1964-cü il 25 fevralda Ələmdar kişinin evində bir 
körpə doğuldu. Adını Sahil qoydular. O, təbiəti, 
xüsusən dənizi çox sevirdi. Ən çox sevdiyi isə torpaq 
idi, Vətən torpağı. O, Vətəni dünyada hər şeydən əziz 
bilir, yolunda canından keçməyə hazır idi. Vətən 
məhəbbəti isti qana dönüb Sahilin damarlarında 
axırdı.Torpağını o qədər sevirdi ki, yeganə oğlunun 
adını Rəvan qoyub. Yəni İrəvan. 

Kim deyə bilərdi ki, İrəvanda, Uluxanlının(İndi 
Masis) Yuxarı Necili kəndində dünyaya gələn körpə 
bir vaxt ermənilərə qan udduracaq? 

Hətta onu yaxşı tanıyan ermənilər ona eşitdirəndə 
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ki, sən bu torpaqda böyüdün, indi bizə qarşı silah 
qaldırırsan? Sahil Məmmədov mərd-mərdanə cavab 
verirdi ki, mən işğalçı düşmənə, haqsızlığa qarşı silah 
qaldırıram. Son nəfəsimə kimi də əqidəmdən 
dönmərəm! 

O vaxt kim deyə bilərdi ki, vaxt gələcək, Sahil 
Məmmədov Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı olacaq? 

Hər şey bir göz qırpımında Zəngilanın Qazançı 
kəndində baş verdi. Sahil Məmmədov dəstəsi ilə kəş-
fiyyata getmişdi. Məqsəd düşmənin postunu dağıtmaq 
idi. Əməliyyatı uğurla başa çatdırıb, düşmən postunu 
darmadağın edən kəşfiyyat dəstəsini üç tərəfdən 
Günqışlaq, Gorus və Qafan tərəfdən atəşə tutmuş-
dular. Amma təcrübəli zabit özünü itirmədi, elə mövqe 
tutdu ki, həmin əməliyyatda bir əsgər belə şəhid 
olmadı və yaralanmadı. 

Ssenari. 
Zabit Sahil Məmmədov özünə gələndə boylanıb 

ayağına baxdı, ayağı yerində idi, amma qəribə tərzdə 
fırlanıb, bədənindən asılıb qalmışdı. O, ağrını içində 
çəkir, əsgərlərə bildirmək istəmirdi. Hamı özünü 
itirmişdi. Zabit ağır yaralı olsa da, özünü topladı. 
Yerindən bir az dikəldi, qan dayanmaq bilmirdi. 
Əsgərlərdən biri onun ayağını düzəltməyə çalışırdı. 

Sahil sol əlini uzadıb bir az aralıda olan, əzilmiş 
çəkməsinin tayını götürdü. Diqqətlə əvvəl parçalan-
mış ayağına, sonra çəkməyə baxdı. Sol əli ilə çəkməni 
qəzəblə uzağa tulladı. Çəkmə havada uçub hündür 



Ömürlük sevgi yaram  
 

195 

ağacın budağına ilişdi. Cəkmənin bağı budağa necə 
sarıldısa, orada da asılı qaldı. 

Pauza. 
(Mətni oxuyan.) 
Ağır yaralı Sahil Məmmədovu həmin gün oradan 

çıxartmaq mümkün olmur. Yalnız ertəsi gün onu 
Zəngilan xəstəxanasına aparırlar. Mərmi qəlpələrinin 
param parça etdiyi əzələlərin arasına dolan yad 
cisimləri, otu-ələfi, toz-torpağı təmizləmək mümkün 
olmur. Yarada qanqrena başlayır.. Təcili vertolyot 
çağırıb onu Beyləqana, oradan da Bakıya Mərkəzi 
hospitala çatdırırlar. Amma artıq gec idi... 

Onun sağ ayağını yuxarı bəndindən amputasiya 
etməkdən başqa əlac yox idi. 

Pauza. 
Ssenari. 
Xəstəxana palatası. 
Sahil huşsuz halda çarpayıda uzanıb. Gənc tibb 

bacısı və orta yaşlı həkim Sahilin yanında dayanıb, 
onun ayılmasını gözləyirlər. 

Sahil Məmmədov yavaş-yavaş gözlərini açır. Ət-
rafa baxanda tanış olmayan simalar görür. Olanları 
xatırlamağa çalışır. 

Həkim əlini onun alnına qoyub mehribanlıqla 
soruşur: 

Həkim: 
– Necəsiniz, Sahil? 
Sahil nəzərlərini bir nöqtəyə dikib baxırdı. Cavab 
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almayan həkim əlavə edir: 
– Ağrılarınız varmı? 
Sahil yenə cavab vermir. 
Həkim: 
– Sizin adınız Sahildir. Unutmayın, sahil böyük 

bir dənizin, ümmanın başlanğıcıdır. Qarşıda böyük bir 
dərya var. Həyat adlı bir dərya. Həyat davam edir, siz 
gənc və iradəlisiniz, hələ düşməndən qisas almağa 
gücünüz çatacaq! 

Sahil sanki yuxudan ayılır. Dəhlizdən musiqi səsi 
eşidilir. Radiodan Könül Xasıyevanın həzin səsi 
gəlirdi. “Ana” mahnısının şirinliyi, sanki Sahilin 
yaralarına məlhəm olur. Onun simasında xoş bir 
təbəssüm yaranır. Sonra o, təlaşla soruşur: 

Sahil: 
– Anam yaralandığımı bilirmi? 
Həkim: 
– Anan hər şeyi bilir. Analar dözümlü olur. Mərd 

oğulların anası da mərd olur. 
Tibb bacısı Sahilin təzyiqini ölçür. 
Pauza. 
(Mətni oxuyan.) 
İlahi, görəsən analar bu qədər səbri, dözümü 

haradan tapır? Çətin anda sel kimi axan göz yaşlarını 
necə gizlədir? Ana qəlbi övladının acısına necə tab 
gətirir? 

Sahil yaralanan gün Föqiyyə ana Suriyada ziya-
rətdə idi. Ana bütün əsgərlərə dua etmək üçün yola 
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çıxmışdı. Həmin gün gecə vahiməli bir yuxu görür, 
oğlu Sahili qan içində görən ana təcili Bakıya qayıdır. 

Evə çatanda gördüyü vəziyyətdən çaşıb qalır. Ev 
boşaldılmış, yer döşənmiş, evdə yas mərasimini 
xatırladan bir mənzərə varanmışdı. 

O, heyrətlə Sahili soruşur. Anaya oğlunun 
xəstəxanada olduğunu bildirirlər. Ana quş kimi özünü 
hospitala çatdırır. 

Oğlunu görən ananın nitqi quruyur. Sifətinə batan 
çınqıllardan üzünün rəngi qap-qara olan yaralı onun 
oğluna bənzəmirdi. 

Ana üç ay oğlu ilə qalıb ona qulluq etdi . 
Həkim Sadir Qulamov Sahili ölümün pəncəsindən 

alıb anaya qaytardı. Həkimin təsəllisi anaya ümid 
verirdi. 

Ssenari. 
Föqiyyə ananı içəri oğlunun yanına çağırırlar. 
Tibb bacısı: 
– Ana, gəlin, xəstə ayıldı. 
Ana palataya daxil olub, oğluna yaxınlaşır. Həkim 

tapşırmışdı ki, Sahilin yanında mümkün qədər özünü 
sakit aparsın. Xəstəyə həyəcanlanmaq olmaz. 

Ana əyilib oğlunun üzündən öpdü. İki damla göz 
yaşı süzülüb Sahilin alnına düşdü. 

Sahili qəhər boğsa da özünü ələ aldı və anasına 
dedi: 

Sahil: 
– Ağlama, ana! Nə var ki, bir az ayağım əzilib. 
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Ana ürək ağrısı ilə dedi: 
– Kaş sən deyən kimi olaydı... 
Zaman hər şeyi yoluna qoyur. 
Artıq Sahilin yarası sağalmışdı. İki əl ağacı ilə 

gəzə bilirdi. 
Uzun illər keçdi... 
Bir gün Sahil anasına dedi: 
– Ana, indi atəşkəs vaxtıdır. İstəyirəm, yaralandı-

ğım yerə gedim. Mənim orada bir əmanətim var. Onu 
götürməliyəm. 

Ananı sanki ildırım vurdu. 
Ana: 
– Qoymaram! Səni bir də o yerlərə qoymaram! 
Sahil anasını sakitləşdirdi: 
Sahil: 
– Tək getmərəm. Əsgərlərimlə gedərəm. 
Ana bilirdi ki, Sahil necə inadkar oğuldur. Onu 

qərarından heç kim döndərə bilməzdi. Odur ki, sakitcə 
dedi: 

Ana: 
– Sahil, mən daha acılara dözə bilmərəm. 
...Qalın meşənin içi ilə üç nəfər yol gedirdi. Hər 

üçü ətrafa boylanır nə isə axtarırdılar. Artıq bir-necə 
saat idi ki, onlar meşəni hərlənirdilər. Birdən əsgər-
lərdən biri qışqırdı: 

Əsgər: 
– Bura gəlin, burdadır. 
Sahil əl ağaclarının köməyi ilə tez yaxına gəldi. 
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Hamı heyrət içində lal-dinməz qalmışdı. Uzun illər 
əvvəl ağaca ilişib qalan çəkmənin içində üç quş balası 
civildəşirdi. Quru otlarla örtülmüş yuvadan boylanan 
quş balaları ağızlarını geniş açıb yem gözləyirdilər. 
Sahil gördüyü mənzərədən yerində donmuşdu. 

Onun lazımsız bilib atdığı çəkmənin içində quşlar 
yuva qurmuşdu, bala çıxarmışdı. 

Sahil bir an yaralandığı günü xatırladı. O vaxt 
ağacdan yerə düşən yuvanı yerinə qoyanda quşun 
necə onun başına hərləndiyini yada saldı. Düşündü ki, 
bəlkə, bu gün sağ olması elə o quşun duasının 
nəticəsidir 

Demək, bir çəkmə də yurd yeri ola bilərmiş... 
Çəkmə dalınca gələnlər heyrətdən nə edəcəklərini 

bilmirdilər. 
Sükutu Sahil pozdu. O, amiranə səslə dedi: 
Sahil: 
– Kim bilir uzun illər ərzində bu çəkmənin içində 

nə qədər quş balaları böyüyüb, pərvaz edib. Biz yuva 
dağıda bilmərik, qoy bu çəkmə bir ailənin ocağı olsun. 

Gedək! 
Onlar sakitcə gəldikləri yolla geri qayıdırlar. 
Yolda Sahil əsgər dostlarından soruşur: 
Sahil: 
– Sabah harada görüşürük? 
Əsgərlər: 
– Həmişəki yerdə, komandir. 
Səhərdir... 
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Sərin meh əsir. 
Hələ günəş boylanmayıb. 
Şəhidlər xiyabanında olan ağaclar yola boylanır. 
Pillələrlə bir dəstə adam gəlir. Qabaqda iki əl ağa-

cı ilə gələn polkovnik Sahil Məmmədovun qoltuğunda 
al qərənfillər vardır. O, qərənfilləri məzarların üstünə 
düzür. 

Sonra dönüb fəxrlə Azərbaycanın dalğalanan 
bayrağına baxır. 

Pauza 
(Mətni oxuyan.) 
Hanı ayağın əsgər? 
Axı anan səni iki ayaqlı doğmuşdu. 
Niyə qoruya bilmədin ayağını? 
Niyə qoruya bilmədin dayağını? 
Səni cəbhəyə göndərəndə iki ayağın var idi. 
Kim qıydı sənə, əsgər? Yoxsa Vətənin dar günün-

də ona dayaq olmaq üçün verdin ayağını? 
Qoltuq ağacına söykənən əsgər susurdu. Onun 

əvəzinə tək qalan ayağı cavab verdi. 
– “Əsgər düşmən qarşısında ayağını vətən tor-

pağına elə qeyzlə vurdu ki, ayağı kökündən qopub o 
torpaqda möhür kimi qaldı. Sərhəd dirəyi kimi tor-
pağa sancılan o ayağın sahibi bir gün onun dalınca 
gələcək. 

Tək ayaqla da olsa, gələcək və düşməndən qisasını 
alacaq! 

Onda tək ayaqlılar, əlil arabasında olanlar Vətən 
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torpağını azad görəndə itirdiklərinə görə təəssüf 
etməyəcəklər.” 

Bu zaman Şəmistan Əlizamanlının ifasında “Hay 
ver mənə, cənab leytenant” mahnısı səslənir. 

Filmin sonu 
*** 

 
Bu, təkcə kiçik bir filmin sonudur. 
“Sahil Məmmədov” adlı “canlı həyat” filmi isə 

hələ davam edir. 
Qarşıda onu övladı Rəvanın nişanı-toyu gözləyir. 
Sahil müəllim və Məlahət xanım gəlin xidməti, 

gəlin nəvazişi görmək istəyirlər. Qızları olmayan bu 
səmimi ailə səbirsizliklə gəlin gözləyir ki, onu doğma 
qızları kimi əzizləsinlər. 

Hələ qarşıda bu insanlar üçün nəvə sevincini 
yaşamaq kimi bir səadət var. 

İllər keçəcək... 
Bir gün Rəvanın balaları Sahil müəllimin dizi 

üstünə çıxıb soruşacaq: 
– Baba, bəs sənin o biri ayağın hanı? 
Onda Sahil müəllim yenidən gənclik illərinə 

qayıdacaq. 
Onda Sahil müəllim Milli Qəhrəman medalını 

nəvələrinə göstərib onlara yeni bir nağıl, heç kimin 
eşitmədiyi bir həyat nağılı danışacaq. Körpə balalar 
bu maraqlı nağılı dinlədikcə, heyranlıqla babalarının 
boynuna sarılacaq, üzündən öpüb deyəcəklər: 
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– Sən bütün babalardan yaxşısan, lap iki ayağı 
olan babalardan da yaxşısan! 

Bütün bunlar sonra olacaq, yaxın gələcəkdə... 
Hələlik, biz Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məm-

mədov Sahil Ələmdar oğlundan müvəqqəti ayrılırıq. 
İnşallah, baba olandan sonra yenidən görü-

şənədək... 
Əziz qardaşımız, sizə can sağlığı, uzun ömür 

arzulayır və sizinlə fəxr edirik! 
 

Bakı-Buzovna 2014 sentyabr-2015-fevral 
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Əsgər yoldaşları ilə (soldan 2-ci) 
 

 
 

Zabit yoldaşları ilə (sağdan 4-cü) 
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Kursant dostları ilə (arxada, ortada) 
 

 
 

Əsgər yoldaşları ilə xatirə şəkli 
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Əsgər yoldaşları ilə (qarşıda solda) 
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Sahil Məmmədov sağda 
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Xatirə şəkli (solda 1-ci) 
 

 
 

Kiyevdə əsgərlik yoldaşları ilə (ortada) 
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Əziz oxucu, kitabın sonuna gəlib çatdın. 
Bilmirəm qələmə aldığım bu həyat hekayəsi sənə 

necə təsir etdi? 
Bütün bu hadisələr sənin qəlbini titrədə bildimi? 
Qəlbində fəxarət, iftixar hissi oyada bildimi? 
Sahil Məmmədov kimi vətən oğullarını böyüdən 

analara “alqış” dedinmi? 
Vətəni canından çox sevən belə igid və şücaətli 

oğulları olan Azərbaycanla fəxr edə bildinmi? 
Bütün bunlardan sonra, bu hadisələri yenidən 

danışıb, yenidən yaşayan dönməz və sarsılmaz həm-
vətənimizin qeyrətinə ürəkdolusu”Qeyrətinə qurban!” 
– dedinmi? 

Əgər demədinsə, indi de! – Qeyrətinizə qurban! 
Sənin səsini Sahil Məmmədov eşitməsə də, min-

lərlə şəhid ruhları eşidəcək! 
Mütləq eşidəcək! 
 

Bakı-Buzovna  
2014 sentyabr-2015-fevral 
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( Kitabın üz qabığının arxa tərəfi) 

 
 
Gülarə Munis 
Kərimova Gülarə Musa qızı 1953-cü il 30 

dekabrda Bakı şəhəri Buzovna qəsəbəsində 
doğulub.1988-ci ildən dövri mətbuatda şeirləri və 
publisist yazıları dərc olunur. 

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin 
üzvüdür. İİR Urmiya şeir festivalının laureatıdır. 
Yaxın və Orta Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda 
azəri-türkcəsində ilk və yeganə “Divan” kitabı yazan 
qadın şairədir. 2006-cı ildə “Bənövşə yağışı”, mənsur 
şeirlər, 2007-ci ildə “Divan”, 2008-ci ildə “Göydən 
alma düşmədi”,”Lalə gülünün sirri”-nağıl kitabları, 
”Söylə mənə, ay nənə” adlı uşaq şeir kitabı nəşr 
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olunub. 2009-cu ildə “Təsəlli ver mənə...”mənsur 
şeirlər,”Hanı Toplanın topu?”-nağıl, 2010-cu ildə 
“Gizlənmişəm, tap məni”-uşaq şeirləri və tapmacalar, 
“Müdrik zeytun ağacı”-nağıllar, “İtkin”-sənədli 
hekayələr kitabı, 2011-ci ildə “Fərman Allahdan 
gəlib” ilahi qəzəllər kitabı,”Ana dilim, can dilim”adlı 
kiçik hekayələr və yanıltmaclar kitabı, 2012-ci ildə 
“Müdriklərdən eşitdiklərim” adlı hikmətlər kitabı, 
2013-cü ildə “Yad planetdən gələn oğlan” adlı 
nağıllar kitabı və “Son dayanacaq” adlı şəhidlərə həsr 
olunmuş sənədli hekayələr kitabı nəşr olunub. 

On iki ilahi qəzəlinə mahnı bəstələnib. Şeir və 
nağılları ibtidai siniflər üçün dərsliklərə daxil edilib. 
Əmək veteranıdır. 

 
Korretor Kəmalə Əliyeva. 
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