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AZərBAyCAn BöyüK Vətən
müHArİBəSİndə

1941-1945-ci illər İkinci Dünya müharibəsinin
bəşəriyyətə vurduğu yaralar hələ də sağalmamış,
yaddaşlardan silinməmişdir. İllər keçsə də, bu ölüm-dirim
müharibəsi unudulmayacaq. Keçmiş SSRİ-nin elə bir ucqar
məkanı olmamışdır ki, bu vahiməli və dəhşətli müharibə
həmin yerlərə aclıq, səfalət, müsibət, ölüm və göz yaşları
gətirməsin. O dövrdə Vətən anlayışı milliyyətindən,
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dilindən, yaşadığı yerindən asılı olmayaraq hər bir insan
üçün əziz və müqəddəs idi. Bir sözlə, İkinci Dünya
müharibəsi tarixdə xüsusi iz qoymuşdur.

Müharibə başlamazdan əvvəl Avropada törədilən
hadisələr və bunun müqabilində SSRİ dövlətinin atdığı
addımlar barədə yəqin ki, çoxlarının məlumatı var. Belə
ki, Hitler Almaniyası heç bir müqavimətə rast gəlmədən
Avropanın bir neçə ölkəsini zəbt etdikdən sonra 1938-ci
ildə qəflətən Çexoslovakiyanı ələ keçirdi. Qarşıdakı
təhlükəni dərk edən SSRİ dövləti 1939-cu ilin avqust
ayında Adolf Hitlerlə "Hücum etməmək Paktı"nı
imzaladı. Belə bir paktın etibarlı sayılması üçün potensial
düşmən olan SSRİ-yə üstəlik 4,5 faizlə 200 min alman
markası həcmində kredit vəsaiti də verildi. Həmin vəsaitə
Almaniyadan avadanlıqlar, maşınlar və dəzgahlar alındı.
SSRİ ilə Almaniya arasında müqavilənin imzalan-
masından 7 gün sonra - 1939-cu il sentyabrın 1-də Hitler
ordusu Polşaya hücum etdi.

Sentyabr ayının 17-də  Sovetlər İttifaqı ukraynalıları
və belorusları müdafiə bəhanəsi ilə Polşanın şimalına
qoşun yeritdi və ölkənin şərq hissəsini tutdu (indiki Qərbi
Ukrayna və Qərbi Belarus). Elə həmin il SSRİ və Latviya,
Litva və Estoniya arasında əldə edilmiş razılığa əsasən bu
ölkələrə sovet ordusunun azsaylı kontingenti yeridildi.
1940-cı ildə bu ölkələr öz parlamentlərinin qərarı ilə
SSRİ-nin tərkibinə qatıldılar. Az sonra Sovetlər İttifaqı
sovet-rumın razılaşması əsasında Bessarabiyanı tutdu və
bu ərazi Moldova SSR elan olundu.
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1941-ci il iyunun 22-də gecə saat 4-də Hitler
Almaniyası xəbərdarlıqsız 190 diviziya, çoxsaylı hərbi
texnika və təyyarələrlə SSRİ-yə hücuma keçdi. Hücum
zamanı Qırmızı Ordunun dislokasiyası Almaniya ilə SSRİ
arasındakı Pakt nəzərə alındığından, əsasən Qərb
sərhədlərində yerləşdirilmişdi. Bu səbəbdən müharibənin
ilk illərdə Hitlerə SSRİ üzərində üstünlük qazandırdı.
Beləliklə, İkinci Dünya müharibəsi başlandı.

SSRİ-də yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri
Vətəni qorumaq üçün müdafiəyə qalxdılar. "Hər şey cəbhə
üçün, hər şey qələbə üçün!" şüarı ilə hər kəs səfərbərliyə
çağırıldı. 

İkinci dünya müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar
olaraq baş komandan Stalinin 1941-ci ilin 18 oktyabr ta-
rixli əmrinə əsasən azərbaycanlılardan ibarət 77-ci
dağatıcı diviziyası, 223-cü milli atıcı, 396-cı milli atıcı,
402-ci və 416-cı milli atıcı diviziyaları yaradıldı və onlar
Zaqafqaziya hərbi dairəsində yerləşdirilmiş 44-cü, 45-ci
və 46-cı orduların tərkibinə daxil edildilər.

Azərbaycanlılardan ibarət 416-cı, 402-ci, 396-cı, 223-
cü, 77-ci və s. milli diviziyalar Simferopolun, Odessanın
və digər şəhərlərin, 77-ci diviziya Polşa və
Çexoslovakiyanın, 223-cü diviziya Yuqoslaviyanın azad
olunmasında fəal iştirak etmiş, 416-cı diviziya Qafqazdan
Berlinə qədər böyük döyüş yolu keçmiş, Berlinin süquta
yetirilməsində xüsusi fəallıq göstərmişdir.

Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki,
müttəfiq respublikalardan təkcə Azərbaycandan ön
cəbhəyə 600 min insan səfərbər olunmuşdur. Onlardan
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300 min nəfəri döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuş,
300 min nəfəri isə geri qayıtmışdır.

Azərbaycan hərbi əməliyyat meydanına çevrilməsə də
müharibənin əvvəlindən axırınadək onda fəal iştirak etdi.
Azərbaycanın bütün maddi və mənəvi sərvətləri, insan
qüvvəsi faşizmə qarşı müharibəyə cəlb edildi.

Müharibənin ilk günlərində Azərbaycanda 4 mindən
çox oğlan və qız faşizmə qarşı vuruşmaq üçün könüllü
surətdə cəbhəyə getməkdən ötrü hərbi komissarlıqlara
müraciət etdi. Avqust ayına qədər təxminən 123 min nəfər
xalq qoşunu dəstələrinə yazıldı.

1941-ci ilin sonunda xalq qoşunu dəstələrində 187 min
nəfər döyüşçü vardı. Onlardan 30 min nəfərdən çoxu
qadınlar idi.

1941-1945-ci illərdə Azərbaycanda Sovet Ordusu
sıralarına 640 min nəfərədək səfərbər edilib cəbhəyə
göndərildi. Onlar da sabiq SSRİ məkanında yaşayan digər
xalqların nümayəndələri ilə çiyin-çiyinə faşizmə qarşı
savaşda iştirak etdilər.

Müharibənin ən ağır illərində azərbaycanlı əsgər və
zabitlər od, alov püskürən cəbhələrdə, o cümlədən
Moskva, Leninqrad, Kiyev, Stalinqrad, Ukrayna,
Belorusiya, Pribaltika respublikaları uğrunda döyüşlərdə
cəsarətlə vuruşmuş, faşist ordu hissələrinə mətanətlə
müqavimət göstərmiş, onların hərbi texnikasını və canlı
qüvvəsini məhv etmiş, işğal edilmiş yaşayış
məntəqələrinin azad edilməsində, Berlinin süqutunda fəal
iştirak etmiş, bu yolda çoxları ölümləri ilə ölümsüzlüyə,
əbədiyyətə qovuşmuşlar.

Azərbaycan əsgərləri 1941-ci ilin payızında Leninqrad
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şəhərinin müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə ön cəbhədə
dayanmış, bütün ölkə vətəndaşları ilə çiyin-çiyinə faşist
ordusuna cəsarətlə müqavimət göstərmiş, əhalinin
təhlükəsizliyini qorumuşlar. Təyyarəçi Hüseynbala
Əliyev Leninqradı düşmənin hava hücumundan
qoruyarkən 17 ölümcül yara alsa da, təyyarəsini yerə
endirə bilmişdi. Göstərdiyi şücaətə görə ölümündən sonra
o, döyüş ordeninə layiq görüldü. Moskva, Leninqrad və
Stalinqrad ətrafında döyüşlərdə azərbaycanlılar düşmənin
çoxsaylı canlı qüvvə və güclü hərbi texnikası ilə üz-üzə
dayanmış, faşist ordusuna qarşı irimiqyaslı və dağıdıcı
hərbi əməliyyatlar keçirmişdilər.

moskva uğrunda döyüşlərin ən ağır günlərindən biri
olan 8 dekabr 1941-ci ildə paytaxtın şimalında yerləşən
Novqorod vilayətinin Pustinka kəndi yaxınlığında
döyüşlərdə İsrafil Məmmədov komandir olduğu dəstənin
20 nəfər döyüşçüsü ilə 400 nəfərdən çox düşmən
qüvvəsinin 9-10 saat ərzində aramsız hücumlarını dəf
edərək mövqelərini daha da möhkəmləndirmişdi. Bu
döyüşdə İsrafil Məmmədov özü 70-dən çox faşist məhv
etdiyi üçün ona dekabrın 11-də Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
fəxri adı verildi. İsrafil Məmmədov bu yüksək ada layiq
görülmüş ilk azərbaycanlı idi.

1941-ci ilin noyabrında Moskvanın müdafiəsinə
göndərilən Bakı zenit artileriyası alayı düşmənin 40-a
qədər təyyarəsinin yarıdan çoxunu məhv etmiş,
qalanlarını isə Moskva səmasına çatmadan geriyə
dönməyə məcbur etmişdi. Moskva uğrunda döyüşlərdə
1000 nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı iştirak etmiş və
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"Moskvanın müdafiəsinə görə" medalı ilə təltif edilmişdir.
Bunların arasında tank alayı komandiri Həzi Aslanov,
polkovnik Yaqub Quliyev, mayor Muxtar Suleymanov,
kapitan İsrafil İsmayılov, mayor Əhəd Şəmsizadə, ley-
tenant Müseyib Allahverdiyev, leytenant Məmmədrəsul
Paşayev, kiçik leytenant Pərviz Tağızadə, serjant Camal
Sədrəddinov, pulemyotçu İdris Vəliyev, sıravi Rəhim
Kərimov, snayper Ziba Qəniyeva, tibb bacısı Aliyə
Rüstəmbəyova və digərləri olmuşdur.

Stalinqradın müdafiəsində Baloğlan Abbasovun
snayperlər dəstəsi və Həzi Aslanovun tank alayı xüsusi
fəallıq göstərmiş və düşmənə ağır zərbələr endirmişdilər.
Döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq göstərdiklərinə görə hər
iki azərbaycanlı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı fəxri adına layiq
görülmüşdülər. Həzi Aslanov Brezna çayını keçərək
Pleseni şəhərinin və 508 yaşayış məntəqəsinin azad
edilməsində xüsusi xidmətlərinə görə ikinci dəfə Sovet
İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü.

Azərbaycanlı əsgər və zabitlər 1942-ci ildə Şimali
Qafqazın və 1943-cü ildə Ukraynanın azad edilməsi
uğnrunda döyüşlərdə fəal iştirak etmiş və nasist
ordusunun darmadağın edilməsində sovet silahlı
qüvvələrinə yaxından köməklik göstərmişdilər.

Şimali Qafqaz uğrunda döyüşdə Qafur Məmmədov
və İdris Süleymanov göstərdikləri igidliyə görə Sovet
İttifaqı Qəhrəmanı fəxri adına layiq görülmüşdülər.
Ukraynanın azad edilməsində böyük xidmətlərinə görə
M.Məhərrəmova, M.Ələkbərova, Ə.Məmmədova və
F.Səfərova Sovet İttifaqı Qəhrəmanı fəxri adı verilmişdi.
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Azərbaycan xalqı döyüş cəbhələrində, səngərlərdə,
arxa cəbhədə fədakar əməyi ilə düşmən üzərində qələbə
naminə misilsiz rəşadətlər göstərmişlər. Yüksək
keyfiyyətli Bakı benzini, sürtkü yağları, silahlar, döyüş
sursatı, mərmi və ərzaqla dolu eşelonlar gecə-gündüz,
arası kəsilməyən axınla cəbhəyə yollanırdı. Analarımız öz
əlləri ilə yundan toxuduqları isti corabları, quru meyvələri
və təsəlli məktublarını cəbhəyə göndərirdi. Azərbaycan
neftçiləri müharibənin 4 ili ərzində ölkəyə 75 milyon ton
neft vermişlər.

Böyük alim, akademik Yusif Məmmədəliyev SSRİ
Müdafiə Nazirliyini yüksək keyfiyyətli avia benzin ilə
təmin edən komponent kəşf etmişdi. Dövlət Y.Məm-
mədəliyevin apardığı tədqiqatları layiqincə qiymətlən-
dirərək 1944-cü ildə onu Lenin ordeni, 1946-cı ildə Stalin
mükafatı ilə təltif etmişdir.

Müharibə illərində Bakı zavodlarında 130 adda hərbi
sursat, o cümlədən Səttarxan adına zavodda tanklar, Keşlə
Maşınqayırma zavodunda isə qırıcı təyyarələr istehsal
olunurdu.

İkinci Dünya müharibəsində böyük sərkərdə, marşal,
4 dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, 14 orden və 16 medal
sahibi Georgi Konstantinoviç Jukov Azərbaycan xalqının
xidmətlərindən bəhs edərək xatirələrində yazmışdır:
"...Bakı neftçiləri cəbhəyə və ölkəyə Vətənimizin
müdafiəsinə, düşmən üzərində qələbəyə kifayət qədər
yüksək keyfiyyətli yanacaq vermişdir".

Azərbaycandan Böyük Vətən müharibəsində iştirak
edən on minlərlə döyüşçü faşistlərlə vuruşlarda rəşadət və
qəhrəmanlıq nümunələri göstərdiklərinə görə SSRİ-nin
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yüksək adları, rütbələri, orden və medalları ilə təltif
edilmişlər.

İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun,
Sovet İttifaqı Qəhrəmanları - Mehdi Hüseynzadənin,
İsrafil Məmmədovun, Qafur Məmmədovun, Gəray
Əsədovun, Ziya Bünyadovun, Məmiş Abdullayevin,
Səməd Abdullayevin, Rixard Zorgenin, Müseyib
Allahverdiyevin, İsmayıl Bayramovun, Əvəz Verdiyevin,
Aslan Vəzirovun, Mirzə Vəliyevin, Abbas Quliyevin, Adil
Quliyevin, Mehdi Quliyevin, Məhərrəm Dadaşovun,
Qəzənfər Əkbərovun, Məstan Əliyevin, Şəmsulla
Əliyevin, Cəmil Əhmədovun, Səlahəddin Kazımovun,
Məlik Məhərrəmovun, Mərdan Musayevin, Bəkir
Mustafayevin, Əli Rzayevin, Nəcəfqulu Rəfiyevin, Fariz
Səfərovun,  Məmməd Məhərrəmovun, Kərim Kərimovun,
təyyarəçi Hüseyn Əliyevin, general Heybət Heybətovun,
süvari generalı Yaqub Quliyevin, Səkinə Bayramovanın
xatirələri hər bir azərbaycanlı üçün əzizdir.

1941-1945-ci illərdəki ölüm-dirim döyüşlərində
qəhrəmanlıq göstərən Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına 128
nəfərdən 43 nəfəri milli tərkibə görə azərbaycanlı layiq
görülmüşdür.

İkinci Dünya müharibəsi zamanı 60 milyondan çox
adam həlak olmuşdu. Ondan 27 milyonu SSRİ-nin, 13,6
milyonu Almaniyanın, 6 milyonu Polşanın, 5 milyonu
Çinin, 2,5 milyonu Yaponiyanın, 1,7 milyonu
Yuqoslaviyanın, 600 mini Fransanın, 370 mini
İngiltərənin, 300 mini ABŞ-ın və s. payına düşmüşdür.
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BöyüK Vətən müHArİBəSİndə 
AZərBAyCAnlılArın  

pArtİZAn HərəKAtındA İŞtİrAKı
Azərbaycanın oğul və qızları faşistlərin Buhenvald,

Mauthauzen, Daxau, Zaksenhauzen, Ravensburyuk və b.
ölüm düşərgələrində Avropa ölkələrinin antifaşistləri ilə
birlikdə hitlerçilərə qarşı mübarizə aparmış və
azərbaycanlı adına layiq fəaliyyət göstərmişdilər.

1942-1944-cü illərdə azərbaycanlı hərbi əsirlər
Polşanın Edlin, Almaniyanın Noyhammer-Ştranse,
Fransanın Rodez, İtaliyanın Udine, Triyestin Opçina,
Çexoslovakiyanın Brno və Bistritsa rayonlarında gizli
antifaşist təşkilatları yarada bilmişdilər.

Təkcə Fransanın cənubunda gedən partizan hərə-
katında 1000 nəfərdən çox, Yuqoslaviyadakı partizanların
zərbə briqadasında 600 nəfərdən çox azərbaycanlı
vuruşmuşdu.

1943-cü ilin yayında Krımda fəaliyyət göstərən
partizan dəstələri içərisində Azərbaycan partizan dəstəsi
də var idi. Sonrakı illərdə Belarusiya torpaqlarında və
Baltikyanı Respublikalarda da azərbaycanlı partizanlar
düşmənə qarşı mübarizədə geniş miqyasda iştirak
etmişlər.

Azərbaycanlılardan Ukrayna torpaqlarında faşistlərə
qarşı mübarizədə 5000 nəfərə qədər, Belarusiya
torpaqlarında isə 1000 nəfərə qədər döyüşçü partizan
dəstələrində fəal iştirak etmişlər.

Azərbaycanlı döyüşçülər partizan dəstələri tərkibində
Avropanın bir neçə ölkəsində faşistə qarşı müqavimət
hərəkatında fəal iştirak etmişlər.
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Müharibə dövründə 3 mindən çox azərbaycanlı Qərbi
Avropa ölkələrində, xüsusən Fransada müqavimət
hərəkatında iştirak etmişdilər. Onlardan Fransa müqavi-
mət hərəkatında vuruşan Əhmədiyyə Cəbrayılovun adı
yaddaşlarda daha çox qalmışdır. O, “Armed Mişel”
(Xarqo) adı ilə müqavimət hərəkatında fəal iştirakına görə
Fransanın 5 ordeni və ən yüksək fəxri adı - “Fransanın
Milli Qəhrəmanı”, şəxsi igidliyinə görə paradda əsgərə
generaldan qabaqda getmək hüququ verən hərbi medalı ilə
təltif olunmuşdu.

1943-cü ildə faşistlərin Almaniyanın Stranse əsir
düşərgəsindən İtaliyaya, Triyestə və Yuqoslaviyaya
köçürdüyü sovet hərbi əsirləri içərisində xeyli
azərbaycanlı var idi. Onlar gizli antifaşist təşkilatı
yaratmışdılar. Təşkilatın rəhbərliyinə Mehdi Hüseynzadə,
Mirdamət Seyidov, Cavad Həkimli və başqaları daxil
olmuşdular. Onların çoxu 1944-cü ilin fevralında
əsirlikdən qaçaraq partizanlara qoşulmuş, İ.Qradnik adına
İtalyan - Yuqoslav partizan diviziyası tərkibində əlahiddə
rota təşkil etmişdilər.

Mehdi Hüseynzadə Yuqoslaviya Xalq Azadlıq Ordu-
sunun 11-ci korpusu qərargahı yanında Haribaldi adına
xüsusi kəşfiyyat - təxribat qrupuna rəhbərlik etmiş
fövqəladə qəhrəmanlıqlar göstərmişdir. Həmin qrupa
M.Hüseynzadə ilə yanaşı, Mirdamət Seyidov, Ənvər
Məmmədov, Tağı Əliyev və digər soydaşlarımız daxil idi.
Faşistlərə qarşı döyüşlərdə fərqlənən 50-yə qədər
Azərbaycan övladı Yuqoslaviyanın orden və medalları ilə
təltif olunmuşdur.

1942-ci ilin yazında Polşadakı hərbi əsir düşərgə-
lərindən birində azərbaycanlıların gizli antifaşist təşkilatı
yaradılmışdı. Ona zabit H.Qiyasbəyov və M.Məmmədov
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başçılıq edirdilər. Bu təşkilatın köməyi ilə bir qrup əsir
düşərgədən qaçaraq Polşa partizanlarına qoşulmuşdu.

Fransanın Rodez şəhərindəki əsir düşərgəsində xeyli
azərbaycanlı vardı. Onların çoxu gizli antifaşist
təşkilatının üzvi idi. Burada üsyan hazırlanması xəbəri
xain tərəfindən düşərgə rəhbərliyinə çatdırılmasına, onun
qarşısını almaq üçün böyük tədbir görülməsinə
baxmayaraq, gizli təşkilatın üzvlərindən həkim Əmirov
son dəqiqədə fürsətdən istifadə edərək 29 nəfər əsirlə
birlikdə meşəyə qaçıb fransız partizanlarına qoşulmuşdu.

Faşistlər xalqımızın qəhrəman oğulları Mirzəxan
Məmmədov, Qulu Quliyev, Vəli Vəliyev, Mirzəli
Məmmədli, Paşa Cəfərxanlı, Feyzulla Qurbanov, İsmayıl
Heydərov, Həsən Əliyev, Qurban Məmmədov, Məmməd
Axundov, Abbas Hüseynov və bir çox başqalarını həbs
edib, böyük əzab və işgəncədən sonra ölüm cəzasına
məhkum etmişdilər.

1944-cü il avqustun 17-də Rodez şəhəri fransız və
azərbaycanlı partizanlar tərəfindən faşistlərdən azad
edilmişdi. Bu əməliyyatda azərbaycanlılara gizli antifaşist
təşkilatın üzvü Hüseynrza Məmmədov başçılıq edirdi.
Rodez zəhmətkeşləri qəhrəmancasına həlak olmuş
azərbaycanlı vətənpərvərlərin xatirəsini əziz tutaraq,
onları böyük matəm mərasimi ilə Rodez qəbiristanlığında
dəfn etdilər. Matəm mitinqində çıxış edən polkovnik
Rişard fransız vətənpərvərlərinin sovet xalqına qarşı
məhəbbətlə dolu olan fikir və duyğularını bu sözlərlə
ifadə etmişdi: "Fransa, azərbaycanlı hərbi əsgərlərin
igidliyini unutmayacaqdır. Övladlarımız, nəvə və
nəticələrimiz də biləcəklər ki, uzaq Azərbaycandan olan
dostlarımız da Fransanın faşizmdən azad edilməsi
yolunda canlarını əsirgəməmişlər". Qardaşlıq məzarı
üzərinə qoyulan baş daşına Azərbaycan xalqının
qəhrəman oğullarının şanlı adları həkk edildi.

Ukraynada partizan hərəkatında xüsusi xidmətləri
olan qorxmaz partizan və cəsur kəşfiyyatçılardan biri də
Azərbaycanın qəhrəman övladı Babanlı Xanlar Salman
oğlu olub.
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Babanlı Xanlar Salman oğlu – 1918-ci ildə Şuşa
şəhərində anadan olmuşdur. Sonralar ailəsi ilə birlikdə
Tərtər rayonuna köçmüşdür.

1932-ci ildə atası Salman vəfat etdikdən sonra Xanlar
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Tərtər uşaq evində tərbiyə almış, sonra isə təhsilini
artırmaq üçün Qusar Aqrotexnikumuna göndərilmişdir.
Burada o, pioner dostlarıyla birlikdə bir neçə tamaşa
hazırlayır və uğurla aktyorluq edir. Xanların istedadını
görən Qusar Qızıl Ordu polkunun bədii özfəaliyyət
dərnəyinin rejissoru Xanlara Azərbaycan Teatr
Texnikumuna daxil olmasını məsləhət görür. Xanlar
imtahanları müvəffəqiyyətlə verərək Texnikuma qəbul
olur və dörd il aktyorluq sənətini mənimsəyir.

Xanlar 1936-cı ildə Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına
təyinat alır və tez bir zamanda orada öz istedadı ilə
seçilir.

O, 1937-ci ildə Bakıya qayıdaraq Azərbaycan Dövlət
Estradasında bədii söz ustası kimi fəaliyyət göstərməyə
başlayır.

1940-cı ildə Azərbaycan Dövlət Estradasının gənc
aktyoru Xanlar Babanlı hərbi xidmətə yola düşür. 1941-ci
ildən 1944-cü ilə kimi Ukraynada partizan dəstəsi
yaradan Xanlar öz silah dostlarıyla birlikdə alman
faşistlərinə qarşı amansızcasına mübarizə aparır.
Partizan dəstəsinə rəhbərlik edən Xanlar Babanlı 12
nəfər azərbaycanlı ilə böyük qəhrəmanlıqlar göstərir və
qələbə günün yaxınlaşması üçün son damla qanlarına
qədər düşmənə qarşı döyüşürlər.

1944-cü ildə Xanlar Babanlı 26 yaşında canını Vətən
uğrunda fəda etmişdir. Onun məzarı Ukraynanın Xerson
vilayətinin Visakopolskiy rayonunun Zaqradovka kən-
dindədir.
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Ханлар Бабанлы
актйор - ролда



Истедадлы артИст, ИэИд ПартИзан,

ъясУр кяшфИййатчы

Бабанлы Ханлар Салман оьлу 1918 - ъи илдя Шуша
шящяриндя анадаn олуб. Сонралар аиляси иля бирликдя
Тяртяр районуна кючмцшдцр.

1932 - ъи илдя Ханларын атасы Салман киши вяфат  етмиш,
аз сонра ися анасы дцнйасыны дяйишмишдир. Балаъа Ханлары
ушаг евиня верирляр. О, Тяртяр ушаг евиндя тярбийя алмыш-
дыр. Даща сонра балаъа Ханларын тящсиля олан щядсиз
мараьыны эюрян ушаг евинин тярбийячиляри ону Гусар рай-
онунда йерляшян Агротехникумуна эюндярмишдиляр.
Бурада о, пионер достлары иля бирликдя бир нечя тамаша
щазырлайыр. Тамаша заманы Ханларын актйорлуг истедадыны
эюрян Гусар Гызыл Орду полкунун бядии юзфяалиййят дяр-
няйинин режиссору Ханлара Азярбайъан Театр
Техникумуна дахил олмасыны мяслящят эюрцр. Режиссорун
мяслящятиня ямял едян Ханлар имтащанлары уьурла вериб
Театр Техникумуна дахил олур вя дюрд ил актйорлуг сяня-
тини мянимсяйир.

Техникуму битирян Ханлар 1936 - ъы илдя Нахчыван
Дювлят  Драм Театрына тяйинат алыр. 1936 - 37 - ъи ил театр
мювсцмцндя эянъ актйор бир нечя ролда чыхыш етди.
Онлардан сечилян Ъяфяр Ъаббарлынын «1905 - ъи илдя» пйе-
синдя Арам образы олмушдур. Бир ил сонра, 1937 - ъи илдя
о, Бакыйа гайыдыр вя Азярбайъан Дювлят естрадасында
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бядии сюз устасы кими фяалиййят эюстярмяйя башлайыр.
Бакынын театр афишяляриндя Ханларын адына тез - тез раст
эялинир. Онун режиссорлуьу иля АДУ - нун тялябя театры
В.Шкваркинин «Юзэя ушаьы» ясяринин тамашасыны щазырла-
йыр. Сонра Азярбайъан сянайе политехникумунун тцрк бир-
лийи Сцлейман Рцстямин «Йаньын» ясярини эюстярир. Щямин
пйесин дя режиссорлуьу Х. Бабанлыйа тапшырылыр. Эянълярин
гцввяси иля йаранан тамаша баханларын хошуна  эялир.

Азярбайъан Дювлят естрадасында ишляйяркян Х.
Бабанлы Елмира Ахундова, Ъащан Талышинскайа кими севи-
лян актйорларла бирэя консертляр верир. Эцнляр ютдцкъя
эянъ актйорун сяриштяси артыр, ону таныйырлар.

Íÿùàéÿò, Õàíëàð Áàáàíëûíûí àéðûúà êîíñåðòèíè òÿøêèë
åäèðëÿð.  Sonra o, Azərbaycan Dram Teatrında işləmək
üçün Süleyman Rüstəmə belə bir ərizəylə müraciət edir:
“Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim gəncliyimi,
talantımı, gələcəyimi nəzərə alıb, məni çoxdan bəri
arzusunda olduğum sevimli ana teatrıma qəbul edəsiniz.
Ümidvaram ki, mənim bu xahişimi qəbul edib, gələcəkdə
ölkənin məndən tələb etdiyi sovet aktyor talantımı
doğrultmağa imkan verəcəksiniz.” Həmin ərizədən sonra
X.Babanlı doğma teatra aktyor kimi işə qəbul olunur.

1939-ъу илдя Азярбайъан Дювлят естрадасынын эянc
актйору Ханлар Бабанлы щярби хидмятя йола дцшцр. 

1941-ъи илдян 1944 -ъц илядяк Украйнада партизан
дястяси йарадан Ханлар силащdaшlarы иля бирликдя алман
фашистляриня гаршы амансызъасына мцбаризя апармышдыр.

Xanlar Babanlının cəbhədən son məktubu 1941-ci il
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sentyabrında gəldi. Sonra bir müddət ondan məktub
gəlmədi. Və bir dəfə Babanlının ailəsinə onun itkin
düşməsi barədə bir məktub gəldi. Amma onlar ümidlərini
üzməmişdilər. İnanırdılar ki, nə vaxtsa Xanlardan xəbər
çıxacaq. İllər keçsə də, Xanlardan səs-soraq çıxmadı... 

Amma 1959-cu ilin yanvarında Xanlar özü gəlməsə
də, bir gün onun xəbəri gəldi. Ukraynada yaşayan Domna
Samsonovna  adlı bir qadından Xanlargilin ailəsinə bir
məktub gəldi...

Ханлар еркян йашында аиля гурур. Беля ки, о, щярби хид-
мятя  эедяндя  артыг онун ики  ювлады варды.
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Ханлар Бабанлы - alman zabiti formasыnda



***
1941 - ъи илин сентйабрында Ханлар Лцбенин ъянубунда

эедян шиддятли дюйцшляр заманы аьыр йараланыр вя щuшуну
итирир. О, эюзлярини ачанда юзцнц алманларын сящра щоспита-
лында эюрцр. Алманларын щярби ясирляр хястяханасында ону
мцалиъя едириляр. Мцалиъя баша чатандан сонра онларын
«цзяриндя ишляйяряк» совет ордусуна гаршы щазырлайырлар.
Ханлар юйрянир ки, онлары тялим кечмяк ады иля
Алманийайа апараъаглар. Орада ися ясирляри аьыр, алчалдыъы
ишляр эюзляйирди. Одур ки, эютцр - гой едиб «гярар»ыны верир.
Алман ордусунда гуллуг  етмяйя разы олур. Ханлар йалныз
бу йолла силащ ялдя едя биляр, йа да гача билярди. Бундан
сонракы фяалиййятини ися о, йахшы анлайырды: дцшмяндян щяр
васитя иля  интигам  алмаг. 

Ханларын Алман дилини билмяси она чох кюмяк етди.
Алман забитлярини инандырды, разылыгларыны алды. Бундан
сонра ону йалныз бир  мясяля дцшцндцрцрдц: неъя гач-
маг?

Беля бир имкан 1942 - ъи илин декабрында Краснодар
алтында илк эюйцшдя йаранан чахнашма заманы баш верди.
Ханлар чахнашмадан истифадя едяряк ъябщя хяттини кеч-
мяйя ъящд эюстярди, лакин щитлерчилярля цz- цзя эялди. Бир
мцддят о, Таман йахынлыьында эизлянди. Нящайят, юзцм-
цзцнкцляря тяряф кечмяйин мцмкцн олмадыьыны юзцндя
йягин едян Ханлар сонрадан алман комендантынын йанына
эяляряк щиссядян айры дцшдцйцнц елан етди. Алман забити
она инанды вя каьыз верди: «Гафгаз йефрейтору Бабанлы
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славйанск истигамятиндя щярякят едир вя щиссяйя тяъили
гайытмаг щаггында ямр алмышдыр. Хцсуси гейд:
йолцстц  няглиййатла».  

Бу арайыш Ханлара имкан верди ки, ахтарыш вя эизли
ямялиййатларыны сярбяст щяйата кечирсин. О, Таманда
фашист дцшярэяляриндян гачан совет щярби ясирляриня раст
эялди. Онларын арасында кющня танышы - Эянъя филармонийа-
сынын солисти Надир Теймур оьлу Теймурзадя дя вар иди.
Ханлар гярара алды ки, консерт бригадасы йаратсынлар вя бу
ад алтында да щярякят етсинляр. Ханлар она верилмиш арайы-
ша сечдийи даща 8 няфярин адыны ялавя етди. Ханлар бу ара-
йышын кюмяклийи иля Керчи, Крым йармадасыны кечяряк
Николайевя эялиб чатдылар. Бурада комендантлыьын лейте-
нанты онлара беля бир сяняд сатды: «кунстгруппа (кон-
серт  бригадасы) йефрейтор Ханлар Бабанлынын рящбярли-
йи алтында днепропетровск, николайевск вя кирово-
град вилайятляриня гастрол сяфяриня чыхыр».  

Ханларын дястяси тядриъян алман палтары, силащ, ат,
араба ялдя етди. Ханлар бюйцк мящарятля резиндян мющцр
вя штамп дцзялтмяйи юйрянди. Тезликля дястянин консерт
фяалиййяти башга ишля явяз олунду. Ханлар Бабанлынын
«артистляри» ящали  арасында вярягяляр йайыр, алманлара
гаршı тяхрибат ишляри апарыр, ишьалчылары вя йерли полисляри
«овлайырдылар».  

Алман  палтары эеймиш азярбайъанлылар эцнц - эцндян
фяалиййят даирялярини эенишляндирмяйя башладылар. Онлар
дцшмяня даща сарсыдыъы зярбя вурмаьы планлашдырдылар.
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Беля ки, «Гафгаз варйетеси»нин цзвляри йефрейтор Ханлар
Бабанлынын рящбярлийи алтында алманларын ярзаг вя щярби
сурсат анбарларыны партладыр, дцшмянин йцксяк рцтбяли
забитлярини арадан эютцрцр, лазым олан мяхфи сянядляри
ялдя едирдиляр. Тезликля Ханлар Кривой Рогда эизли иш апа-
ран партизан дястясиля ялагя йарада билди.Бу заман
Кривой  Рогда Доmна Самсоновна бюйцк эизли груп
йаратмышды. Чох кечмядян Кривой Рог вятянпярвярляри
азярбайъанлы «мусигичилярин»ин тимсалында дюйцш кюмяйи
алдылар. Ханлар Бабанлынын рус ады «Костйа» иди.
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Ханлар Бабанлынын щазырладыьы сахта сянядлярля йцзляр-
ля ясир Алманийайа сцрэцн олунмагдан хилас едилди. Онлар
тяряфиндян щазырланмыш ярзаг карточкалары иля йерли сакин-
ляри вя мяркязин эизли тапшырыгларыны йериня йетирян ъясур
партизанлар ярзагла тямин олунурдулар. Сянядляр вя ярзаг
карточкалары Ханлар тяряфиндян еля мящарятля щазырланырды
ки, алманларын експертляри беля онун сахта олдуьуну айырд
едя билмирдиляр.

Ханларын дястяси бир нечя щярби сурсат апаран гатары да
партладараг дцшмяня сарсыдыъы зярбя вурмушду. Онлар
дцшмянин стратежи ящямиййятли кюрпцлярини партладыр, онла-
рын ясас щиссялярля ялагя йаранмасынын гаршысыны алырдылар.
Арды - арасы кясилмяйян даьыдыъы партлайышлар алманларын
йухусуну яршя чякмишди. Бу партлайышлардан  эизли  парти-
зан щярякаты да чаш галмышды. Сонрадан Кривой  Рог эизли
партизан щярякаты Ханларын «мусигичиляри»нин юзфяалий-
йятиндян хябяр тутдулар вя она бир мяркяздян идаря  олун-
ма  тапшырыьы  верилди.

Бундан сонра Ханларын дястяси «Гафгаз варйетеси»
ады иля алманларын гаршысында мцхтялиф програмларла чыхыш
едир, алман ясэяр вя забитлярини яйляндирирдиляр. Щяр дяфя
дя бу «кейф» алманлара баща баша эялирди. Чцнки консерт-
дян аз сонра щямин бина эюйя  соврулурду.

Anatoli Tutıkın “Onlar başqa cür edə bilməzdilər”
adlı sənədli povestindən kiçik bir parçanı təqdim edirəm:
“...Döyüşlər Krivoy Roqun yaxınlığında getdiyindən,
“artistlər” “qastrolu” yarıda kəsməli oldular. Babanlı
qayıtdığı gün də Domna Samsonovna ilə görüşüb,
Nikolayevə səfərinin nəticələrini ona danışdı. 1943-cü il
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oktyabrın 19-da Domna Samsonovnanın evində gizli təş-
kilat fəallarının müşavirəsi keçirildi. Yığıncaqda doqquz
nəfər iştirak edirdi. Şəhər əhalisinin qərbə göndərilməsini
pozan tədbirləri müzakirə edib, plan tutdular: faşist
təbliğatını ifşa etmək, hitlerizmin əleyhinə vərəqələr çap
emək, əgər işğalçılar krivoyroqluları zorla Almaniyaya
göndərsələr, mühafizə dəstələrini aradan götürüb,
adamları azad etmək.

Babanlı şəhər əhalisi nümayəndələri ilə birgə iclas
keçirib, orada özünün çıxış etməyini təklif edəndə,
xüsusilə qızğın mübahisə başlandı. Həhayət, risq eləmək
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qərarına gəldilər. Dağılışanda Domna Samsonovna
Teymurzadəyə pıçıldadı:

-  Mühafizə haqqında fikirləş. Başınla cavabdehsən...
Payızda qaranlıq tez düşür. Ehtiyat tədbirlərinə əməl

edərək, iclasın iştirakçıları tək-tək Poçtovaya küçəsindəki
11 nömrəli evin zirzəmisinə toplaşdılar. Ev sahibi İvan
Vasilyeviç Statyukov binanı qabaqcadan sahmana
salmışdı: onu tozdan və hörümçək torlarından təmizləmiş,
döşəməyə su çiləmiş, yonulmamış taxtalardan bir neçə
oturacaq düzəltmişdi...

Təyin olunmuş vaxta bir-iki dəqiqə qalmış, mülki
paltar geymişXanlar Babanlı gəldi. O, evin yanında
dayanıb ətrafa göz gəzdirdikdən sonra zirzəmiyə endi.
Zirzəmi qaranlıq idi, ancaq papiroslar közərirdi. İclasa
gələnlər nə isə gülməli əhvalat danışırdılar. Xanlar öz
nitqini çoxdan hazırladığına baxmayaraq, birdən
həyəcanlandı və nədən başlayacağını bir anlığa unutdu. O,
boğazına tıxanan qəhəri udub, titrək səslə dedi:

-  Yoldaşlar!
Sonra cib dəsmalını çıxarıb dodaqlarını sildi və

təmkinlə sözünə davam elədi:
-  Sovet torpağı qəhvəyi taunla mübarizəyə qalxıb!

Sən kim olursan ol, rus ya ukraynalı, belorus ya gürcü,
azərbaycanlı ya özbək – hamımızın bir qayğısı var:
ümumi düşmənimiz olan alman-faşist işğalçıları ilə
mübarizə!

-    Doğrudur! – Yerlərdən razılıq səsləri eşidildi.
-   Bu gün Hitler ordusu iki il bundan qabaqkı ordu

deyil. İndi o, cədvəl üzrə döyüşmür. Artıq onun bir ayağı
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şikəstdir!
-  İkincisini də sındırmaq lazımdır! – Kim isə yerindən

qışqırdı.
O tezliklə nəinki ikinci ayağını da itirəcək, onun

qollarını dibindən üzəcəklər. Onun başı bədənindən
ayrılacaq! Lakin, yoldaşlar, düşmən hələ güclü, amansız
və hiyləgərdir. O, hələ bizim xalqımızın başına çox bəlalar
gətirəcək. Sayıq olmalı və heç bir provakasiyaya
uymamalı, harda işləməyinizdən asılı olmayaraq,
düşmənə ziyan vurun, təxribatçılıq edin, maşınları sökün,
telefon xətlərini qırın və xalqa həqiqəti deyin.Sovet
hökumətinin guya işğal olunmuş ərazidə yaşaynlardan
qisas alacağı şayiəsini yayan faşist təbliğatını ifşa edin.
Bu, yalandır! Sovet hökuməti vətən xainlərinə, satqınlara
və hitler-çilərin əlaltılarına cəza verir. Məgər onları
bağışlamaq olarmı?!

- Yox! – Oturanlar bir səslə onun sözünə qüvvət verdilər.
- Qərbə getməyin və başqalarını da qoymayın!

Zirzəmilərdə, evlərin altında gizlənin, bunun üçün gizli
xəndəklər qazın, yeraltı qazmalar düzəldin... Qulaq asın,
görün bulvar qəzetciyi “dzvyn” nə yazır. – O, cibindən
qəzet şıxarıb fənərlə işıqlandırdı və oxudu: - “...Bunu
yalnız bolşeviklərin qayıtmasını gözləyənlər və qızıl əsgər
olmaq istəyənlər başa düşmürlər. Ancaq belə şəxslər qərbə
getməkdən boyun qaçıracaqlar. Lakin qərbə getməkdən
boyun qaçırmaq bolşevik hakimiyyətini açıq-açığına
qəbul etmək deməkdir.” Diqqət yetirin: “bolşevik
hakimiyyətini açıq-açığına qəbul etmək...” Bəs hansı
hakimiyyəti qəbul etməliyik? Hitler hakimiyyətinimi?

-   Doğrudur!
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- Bir az sonra isə onlar öz maskalarını yırtırlar:
“...Lakin alman rəhbərlərinin bolşeviklər üçün “hazır”
qızıl əsgər saxladığını düşünmək, çətin ki, mümkün olsun.
Ona görə də sabah, əllərində silah, bolşeviklər tərəfinə
keçməsinlər deyə, belə elementləri bu gün aradan
götürmək əlverişlidir...”

-   Onlar bizim bir yerimizi öpərlər... – kiminsə dediyi
bu sözə hamı güldü.

İclas bir saatdan çox davam elədi. Teymurzadə
protokolda yazdı: “Babanlı bütün kişiləri və qadınları
almanlara qarşı silahlanmağa çağırdı. O bütün iştirakçılar
arasında vəzifələri bölüşdürdü və bütün mümkün yollarla
silah tapmaq üçün göstərişlər verdi. Qadınlar da bu işdə
fəal iştirak etməyə söz verdilər...”

Алманлар Кривой  Рог партизан дястясинин изиня дцшя-
ряк, онун гярарэащына йол тапдылар. Буну щисс едян Ханлар
дястяси иля бирликдя Одесса, Николайев вя башга шящярляря
«гастрол»  сяфяриня  чыхды.

Бир дяфя Днепропетровскда забитляр евиндя «Гафгаз
варйетеси» Шярг консерти верирди. Консертин ширин йериндя
артистляр бинаны йерля йексан едиб, арадан саламат чыха бил-
диляр. Бу дящшятли партлайыш нятиъясиндя бир алман эенера-
лы вя 680 забит щялак олду. Ики айдан чох иди ки, шящярдяки
тяхрибатлары, щцъумлары, партлайышлары щярякятдя олан  фяал
партизанларын адына чыхырдылар. Лакин аьылларына беля эятир-
мирдиляр ки, бцтцн бунлар Ханларын ямялляридир. Бундан
сонра Ханларын дястяси бу шящярдя алманлар тяряфиндян
шцбщя алтына алындылар. Буну щисс едян Ханлар шящяри тярк
етмяли олур.

Ханларын дястяси араба иля шящяри тярк едяндя, бу вахт
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сямада бир тяййаря эюрцндц. Фашистляр щяр тяряфдян тяй-
йаряни атяшя тутдулар.Тяййаря эащ енир, эащ сцрятля галхыр,
лакин атяш даирясиндян чыха билмирди. Бирдян тяййаря алыш-
ды. Аловланан тяййарядян бир парашцтчц айрылды. Бу,
Ханларын эюзцндян йайынмады.

Ханларэил арабадан дцшцб парашцтчц енян тяряфя гач-
дылар. Парашцтчц Ханлары вя онун дястясини алман палтарын-
да эюрцб тяслим олмаг истямирди. Ялбяйахадан сонра ону
тярксилащ едя билдиляр. Ханлар ким олдуьуну деся дя, тяй-
йарячи онлара инанмырды. Бу вахт узагдан сцрятля онлара
тяряф эялян йцк машыны эюрцндц. Фашистляр ъялд йеря
тюкцлцшяряк щяр тяряфдян гышгырырдылар:

-  Ону биз вурмушуг. Ясир бизимдир.
-  Ясири ким тутубса онундур. Ясири биз, юзцмцз тящвил

веряъяйик. Биз 203–ъц зондер командаданыг. Сизин ясири-
низ ися о тяряфдядир, - дейяряк Ханлар йанан тяййаряни
эюстярди. Лакин алман ясэярляри ял чякмяк истямирдиляр.
Одур ки, Ханлар тяййарячинин папаьыны, компасыны, чанта-
сыны, саатыны вя бош гобуруну онлара тяряф туллайыб, ясирин
голундан  йапышараг  сящрайа тяряф аддымлады.

Алманларын машыны эедяндян сонра ясири бурахыб
деди:

-  Эет,  бир дя  ясир дцшмя.
Сонра Ханлар онун  тапанчасыны да гайтарды…
… “Октйабр” мядяни шахталарынын биринин ятрафына уъа

щасар, онун цзяриндя ися бир нечя ъярэя тиканлы мяфтил
чякилмишди. Шахта бюйцк сяйля мцщафизя олунурду, орайа
эялян вя эедян йцк машынларынын кузову даим юртцлц
олурду. Бабанлы бу барядя аз баш сындырмамышды: кечилмяз
щасарын, зиндан кими аьыр дямир дарвазанын архасында ня
кими сирр эизлянир? Эизли завод? Йени силащларын сахландыьı
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анбар? Эизли тяшкилатын цзвляри шахтадан чыхан бцтцн авто-
машынларын нюмрясини йаздылар вя еля щямин эцн
Долгинтсево вя Пйатихатка стансийаларында да беля бир
щесаб апардылар. Лакин автомашынларын нюмряляри туш
эялмирди…

Нящайят, Ханларын забит формасы бу дяфя дя онун кары-
на эялди. О, эизли тяшкилатын цзвц олан Алексей Фйодоровла
ялагяйя эирир.Фйодоров шахтадакы эюзятчилярдян бир нечя-
си иля таныш иди. Аз вахт ярзиндя эюзятчи постларынын йерляш-
дийи йерляри, эюзятчилярин нювбяни дяйишмя вахтыны, паролу,
сигнализасийа системини вя телефон рабитясини юйрянмяйя
имкан йаранды. Ханлар чятинликля дя олса, юйрянди ки, бу
шахтада алманларын совет «катйуша»сына бянзяр алтылцляли
минамйот - «ванйуша»сы сахланылыр. Бцтцн щазырлыглар эю-
рцлдцкдян сонра Ханларын  дястяси анбары башдан - баша
миналайыр. Ханларэил мядяндян хейли узаглашандан сонра
партлайышлар  башлайыр. Бу алманлара вурулмуш ян бюйцк
зярбя иди. 

1943 - ъц ил декабрын 2- дя Долгинтсево дямир йол
стансийасында Бабанлы, Теймурзадя вя Нябийев алманла-
рын дюйцш сурсаты иля долу бир гатарыны да партлатдылар…

Азярбайъан Республикасынын Тарих музейиндя бир
мяктуб вар. Бу мяктуб Александрийа шящяриндя йашайан
Д. С. Конева эюндяриб. Ханлар Бабанлы щаггында сон
мялумат  щямин мяктубда йазылыбдыр.

«…Ханлар Бабанлы тялябкар командир, баъарыглы вя
инадъыл сийаси рящбяр иди. Йолдашларындан партизан цряйи,
партизан дяйаняти тяляб едирди. Дястясиндяки адамлардан
биринин Ханларла арасы йох иди, эюзц ону эютцрмцрдц.
1944-ъц илин йанварында Совет Ордусунун Днепропет-
ровска эялишиня аз галмыш хаин Ханлары кцряйиндян вуруб
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юлдцрдц. Партизанлар Ханларын ганыны алараг хаини эцлляля-
диляр…».

Вятяндян узагларда, вахты иля дцшмян тяряфиндян зябт
едилмиш Ukraynanın Zaqradovka kяndиндя «Гафгаз вар-
йетеси»нин бядии рящбяри, баъарыглы артист, юлмяз гящряман
Ханлар Салман оьлу Бабанлынын мязары щямишя эцл - чичя-
йя гярг олур.

Истедадлы артист, иэид партизан, ъясур кяшфиййатчы Ханлар
Бабанлынын Бюйцк Вятян мцщарибясиндя эюстярдийи шцъа-
ятляри сайыб - садаламагла гuртармаг олмур. Кичик бир
йазыда ъясур кяшфиййатчынын яфсаняви «Михайло»нун гящ-
ряманлыгларыны тякрар етмяси сящнялярини эениш шякилдя
вермяк мцмкцн дейилдир. Чцнки Ханлар щаггында чох
йазылыб, чох сюз дейилиб, сянядли филмляр чякилиб, дярсликля-
ря салыныб, енсиклопедийада щаггында мялумат vерилиб.
Онун барясиндя, повест, щекайяляр vя чoxlu mяqalяlяr
йазылыб. Бцтцн бунлар халгымыз цчцн бюйцк шяряфдир.
Халгымызын бюйцклцйц ондадыр ки, o, Вятяня щязиляр,
мещдиляр, гафурлар, эярайлар, ханларлар кими горхмаз, иэид,
ъаныны торпаьындан, Вятяниндян ясирэямяйян ювладлар
бяхш етмишдир.            

P.S.  Бу эцн ССРИ идман устасы, boks цzrя bir чox
цmumittifaq vя beynяlxalq yarıшların iшtirakчısı, Азяр-
байъан Республикасынын Ямякдар мяшгчиси, bокс цзря
Бейнялхалг дяряъяли щаким, Азярбайъан Бокс Федераси-
йасынын baш катиби, dюrd ювлад атасы Тофиг Ханлар оьлу
Бабанлы атасы иля фяхр едя биляр.Tofiq mцяllim bюyцk
oьlunun adını atasının шяrяfinя Xanlar qoyub. Аталарынın
кечдийи шяряфли йоллары бу эцн оьулларı vя nяvяlяri давам
етдирир…

Camal  Zeynaloğlu,
“Vətəndaş həmrəyliyi” qəzeti, 8 -11 may 2005 - ci il
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дЮйЦшлярдя  БяркИйян  дОстлУГ

Тофиг атасыны хатырламырды. Билирди ки, щарадаса ъябщя-
дядир. Яввялъя ондан мяктублар эялирди. Сонра онларын
арасы кясилди. 

Будур, нящайят, мцщарибянин ахырында хябяр эялди ки,
Ханлар Bабанлы хябярсиз итмишдир.

Яввялъя онлар атанын тапылаъаьына, гайыдаъаьына цмид
бясляйирдиляр. Лакин илляр кечди вя бу зяиф цмид итди. Буна
бахмайараг, Тофиг тез-тез атасынын бюйцк шяклиня нязяр
салыб, онун щаггында дцшцнцрдц.

Бир дяфя Тофиг дахил олдуьу бядян тярбийяси институ-
тундан евя гайыдаркян, анасы динмядян она мяктуб узат-
ды. Тофиг анасынын ялляринин неъя ясдийини эюрцрдц. О,
имзайа бахды: Д.С.Конева. Йох, бу фамилийа щеч бир шейи
айдынлашдырмырды. Анасынын щяйяъаныны баша дцшмяйян
Тофиг суал долу нязярлярля она бахды. Анасы деди:

- Сян оху, оху…
Бу мяктуб Украйнадан, Доmна Самсоновна

Коневадан эялмишди. О, Тофигин атасы щаггында хябяр
верирди.

Д.С.Конева Гярби Украйнада фяалиййят эюстярян пар-
тизан дястясиндя Тофигин атасы иля бирликдя олмушду. О.
Тофигин атасынын гящряманлыьынын вя юлцмцнцн шащиди
олмушдур.

Мцщарибядян сонра Доmна Самсоновна узун
мцддят Бабанлынын аилясинин цнваныны юйрянмяйя чалышды.
Нящайят, 1957-ъи илдя о, цнваны юйрянди.

Йазышма башланды. Доmна Самсоновна вя партизан
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дястясинин диэяр цзвц Софийа Григорйевна Палагута щяр
мяктубда юз дюйцш йолдашлары щаггында йени шейляр даны-
шыр, сянядляр, диэяр партизанларын мяктубларыны эюндярирди-
ляр. Тофиг еля бил атасыны инди танымаьа башламышды. Онун
атасы гызьын, ъясур, бцтцн цряйи иля доьма торпаьыны севян
адам олмушду.

Чятин иллярдя адамлары бирляшдирян достлугдан мющ-
кям достлуг йохдур. Бакыдан йцз километрлярля узагда
олан бу гадынлар юз дюйцш йолдашларынын аиляси иля, ушагла-
рын неъя йашамасы, неъя охумасы иля марагланырдылар.
Тофиг идман устасы олдугда, онлар Тофиги сямими тябрик
етдиляр. Онлар бир-бирлярини эюрмясяляр дя доьма олмуш-
дулар. Бу йахынларда щямин ики гадын Бакыйа эялдикдя,
бцтцн аиля, Тофиг, ня гядяр дя севинмишдир.

Онлар вахтиля партизан дястясиндя олан даща бир йол-
дашларыны, щазырда Алты Аьаъда йашайан Надир Теймур-
задяни дя тапдылар. О, Доmна Самсоновнанын вя Софийа
Григорйевнанын Бакыйа эялдийини билиб, юзцнц Бакыйа
йетирди.

Ахшамлар онлар бир йеря топлашыб, бирликдя кечирдикля-
ри чятин эцнляри хатырлайырдылар. Беля эцнляр хатирядян щеч
вахт чыхмаз. Щямин сющбятляря qulaq асан Тофиг санки
ады иля фяхр етдийи атасыны эюрцрдц. Атасы иля чийин-чийиня
дюйцшянляр дя Тофигя даща йахын олурду.

Бцтцн бунлары бизя Тофиг Бабанлы данышды. Гязетдя
вердийимиз шякли дя о бизя эюстярди. 

О, атасы иля дя, атасынын дюйцш йолдашлары иля дя фяхр
едир.

к.Майев
«Азярбайъан Бядян Тярбийяси»,  24 август 1963-ъц ил
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кяшфИййатчынын  ИэИдлИйИ

1943-ъц илин пайыз эцнц иди.  Днепропетровск шящяри
фашитстляр тяряфиндян тутулмушду. Faşistlər şəhər əhalisini
шахталарда мяъбури ямяyя дявят едирдиляр. «Октйабр»
шахтасынын ятрафына ися тиканлы мяфтил чякилмишди. Бурада
бюйцк мцщаfizя дястяси гойулмушду. Кешиkчиляр бцтцн
сутка ярзиндя сайыг дурур, бир адамы беля йахына бурах-
мырдылар. Шахтайа арды-арасы кясилмядян цстц юртцлц
машынлар эялирди.

Мяркяздян ямр эялмишди ки, тяъили сурятдя бу йер
щаггында дягиг мялумат топланмалыдыр.

Шахтанын йахынлыьында бир унтер-забит пейда олду. Уъа
бойу, йарашыглы гамяти варды. Гайнар, ити эюзляри иля ятрафы
нязярдян кечирир, шахтайа дахил олан машынларын нюмрясини
вя маркасыны йадда сахламаьа чалышырды. Дцздцр, машынла-
рын нюмряси йаддашына щякк олунурду, амма брезентляр
алтында няйин эизляндийини ашкара чыхармаг мцмкцн
дейилди. Еля унтер-забити дарыхдыран да bu idi. “Бялкя бура-
да бир эизли маддя истещсал олунур, сонра да Алманийайа
эюндярилирди? Яэяр беля дейился, бяс ня цчцн бу шахтанын
ятрафына щцндцр бетон щасар чякибляр?”

Суал чох иди, ъаваблар ися мяъщул. Унтер-забит дя
бурада чох йубана билмязди. Фашистляр дуйуг дцшяр,
онларда шцбщя ойанарды. Дцздцр, унтерин ъибиндя беля бир
сяняд варды: «Куnст-группа (консерт бригадасы).
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Йефрейтор Ханлар Бабанлынын рящбярлийи алтында
Днепропетровск, Николайевск вя Кировоград вилайятляри-
ня гастрол сяфяриня чыхыр».

Башга бир сяняддя эюстярилирди ки, Ханлар Бабанлыйа
вермахт ордусундакы сямяряли хидмятляриня эюря «унтер-
забит» рцтбяси верилмишдир.

Яслиндя ися беля дейилди.
- Ханлар Бабанлы 1941-ъи илин сентйабр айында Лцбенин

йахынлыьындакы вурушмалардан бириндя аьыр йара алмыш,
бунунла да фашистляря ясир дцшмцшдц. Алманлар нядянся
ону юлдцрмямиш, хястяханайа эятирмиш вя мцалиъя етмиш-
ляр. Сонра да ону Алманийайа эюндярмяк истямишляр.
Анъаг Ханлар разы олмамышды. Хащиш етмишди ки, ону орду-
да сахласынлар…

Бунун да башга бир сябяби варды. Фцрсят дцшян кими
гачмаг, йенидян совет ясэярляриня гошулмаг. Краснодар
ятрафындакы чахнашмада беля бир имкан йаранды. О, дястя-
дян айрылыб Таманда хейли далдаланды, анъаг совет гошун-
ларына говуша билмяди. Йенидян алманларын йанына гайыт-
ды вя юз дястясини итирдийини билдирди.

Яйниндяки фашист либасы вя алманъа тямиз данышмасы
дцшмянляри инандырды.

Еля щямин эцндян етибарян Ханлар Бабанлы йенидян
артистлийя башлады. Ахы о, яввялляр Гусар педагожи технику-
мунда охумуш, театр мяктябини битирмиш, Нахчыван Драм
Театрында чалышмыш, Азярбайъан Дювлят филармонийасында
ишлямишди. Актйорлуг сяняти инди дя кара эялмишди. 

Ханлар Салман оьлу Бабанлы еля Таманда икян сынан-
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мыш дястя йаратды. Фашист дцшярэяляриндян гачмыш Киров-
абад филармонийасынын солисти Надир Теймур оьлу Теймур-
задя онун ян йахын кюмякчиси олду. Тезликля палтар, силащ,
ат, араба вя диэяр лявазиматлар да ялдя етдиляр. Сахта
сянядляр, мющцр вя штамп дцзялтмяйи дя йахшыъа юйрян-
диляр. Бунунла да йени бир мцгавимят групу йаранды.

Дястя чох мцвяффягиййятля бир шящярдян диэяр бир
шящяря щярякят едир, яслиндя ися консерт вермир, «артист-
ляр» юзлярини тамам башга сащялярдя сынагдан чыхарырды-
лар. Онлар кяшфиййат мялуматлары топлайыр, эизли вярягяляр
йайыр, тяхрибат иши эюрцр, щярдян дя азьын полис няфярлярини
«овлайырдылар».

Инdи дя «Октйабр» шахтасы йахынлыьында мяскян сал-
мышдылар. Анъаг тапшырылмышды ки, Бабанлы щяддян артыг
ещтийатлы олсун.

Еля щямин эцн Долгинтсевойа адам эюндярилди.
Бабанлынын топладыьы машын нюмряляри орада – дямирйол
ваьзалында йохланды. Демяли, юртцлц машынлар йцкц ваьза-
ла дейил, ваьзалдакы шахтайа дашыйырдылар. Бяс бу йцк ня
олан шейди?..

Бабанлы ращатлыг билмир, башга васитяляря ял атырды. О,
гярара алды ки, эюзятчилярля ялагя йаратсын. Анъаг онлара
йахын дцшмяк олмады. 

Бяс эюзятчилярин забити?.. Щяр шянбя эцнц ресторана
эялир, бурада яйлянирди. Ханлар ону йахшы таныйырды. Лакин
риск етмяк олмазды.

Бирдян Алексей Фйодоров йада дцшдц. Кяшфиййатчылар
ону чохдан йохламаг истяйирдиляр. О, алманлар арасында
ишляся  дя,  онларын    ямялляриндян  наразы  иди.   Алексей 
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Надир иля тясадцфи таныш олмуш вя юз дярдини она данышмыш-
ды. Щям дя сюзарасы она билдирмишди ки, фцрсят дцшян кими
гачаъагдыр.

Фйодорову ямяли ишдя йохламаьы гярара алдылар. О,
кешикчилярин бир нечяси иля таныш иди. Она тапшырдылар ки, бу
йахынлыьы даща да ъанландырсын вя шахтанын сиррини ачсын.
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Фашистляр машынлара узун тахта гутулар йцкляйирдиляр.
Беля гутуларда адятян топ мярмиляри оларды. Буну да ки,
бцтцн дюйцшчцляр билир. 

Алексейин бюйцк марагла бу гутулара бахдыьыны эюрян
кешикчи гяфилдян сорушду:

- Сян «катйуша» щаггында ня билирсян?
- Щяр шейи – дейя Алексей ъаваб верди. – мян бу мащ-

ныны охуйа да билирям.
- Мян мащныны сорушмурам – дейя кешикчи садялювщ

сандыьы Фйодорова эцлдц. Алексей ися юзцнц гясдян беля
эюстярирди:

- Бяс няйи сорушурсан? 
- Атылан «катйуша»ны…
- Щя, ону да ешитмишям.
- Бяс «ванйушаны» неъя?
- Йох, ону ешитмямишям. 
- Бах бу еля щямин «ванйушадыр», алманларын алтылцля-

ли минамйоту…
Бунунла да щяр шей бялли олду. Демяли, фашистляр шахта-

да дящшятли силащ анбары йарадыблармыш.
Даща йубанмаг олмазды. Ики эцн кечмямиш шахтанын

йахынлыьында бир машын дайанды. Ханлар Бабанлы иля Надир
Теймурзадя машындан дцшцб шахтанын эириш гапысына
йанашдылар. Паролу дейян кими онлары дярщал ичяри бурахды-
лар.

Фйодоров да бурада иди вя кяшфиййатчыларын йолуну
эюзляйирди. Паролу да онлара юзц йетирмишди. Достлар араны
хялвятя салыб кешикчиляри тярксилащ етдиляр вя сцрцйцб
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башга бир йердя эизлятдиляр…
Галды икинъи постун эюзятчиляри…
Алексей чох чалышмыш, лакин онларын паролуну юйряня

билмямишди. Вахт ютцрдц, фашистляр дуйуг дцшя билярдиляр.
Ханлар гяти аддым атмалы олду. Икинъи дястянин ряисини
чаьырды. Йахынлашан кими тапанчанын лцлясини эиъэащына
диряди:

- Парол?!
- Билмирям, - дейя фашист бойун гачырды. 
Бабанлы ял чякмяди:
- Цчя гядяр сайырам, - деди вя тятийи чякди. Ряис ъыг-

гылты сяси ешидяндя удгунду.
- Бир!.. Ики!..
Фашист горхуб паролу деди. Онун да голларыны баьлайыб

бир тяряфя чякдиляр. Сонра да о бири кешикчилярин ишини битир-
диляр.

Ишаря верилян кими бцтцн дястя щярякятя башлады.
Эириш-чыхыш гапыларыны долу гутулар олан бинаны, барыт анба-
рыны миналадылар. Сигнал вя електрик хятлярини кясдиляр, теле-
фон апаратларыны зярярсизляшдирдиляр. Лазыми йерляря бензин
чилядиляр. Бир нечя йердя бензинля исладылмыш саман топа-
сы гойдулар. Даща сонра эерийя чякилмяк ишаряси верилди. 

Дястя машıна йахынлашанда Ханлар ялиндяки яски пар-
часыны алышдырды вя саман топаларындан бирини йан тяряфя
атды. Юзц дя гачыб машıна минди. Еля щямин андаъа машын
щярякятя эялди…

Саман топасы шюляляриндяки алов бир топадан диэяриня
кечирди. Кяшфиййатчылар хейли узаглашмышдылар. Архадан
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эцълц партлайыш сяси эялди, йер титряди, еля бил бюйцк бир яра-
зини йердян гопарыб щавайа совурдулар.

Кяшфиййатчылар бир-бирини гуъаглайыб тябрик етдиляр.
Бунунла да мцщарибяляр тарихиня даща бир иэидлик йазылды.

***
Ханлар Бабанлы Азярбайъан Коммунист Партийасынын

Мяркязи Комитясиня эюндярилмяк цчцн беля бир мяктуб
йазмышды:

- «Биз – чичяклянян эцняшли Азярбайъан оьуллары
юзцмцздян асылы олмайан сябябляря эюря дцшмянин ишьал
зонасында галмышыг…»

Мяктубда даща сонра эюстярилирди ки, онлар украйналы-
ларла, русларла эюрцшяряк ясил достлуг газанмыш, дцшмяня
архада эцълц зярбяляр ендирмяйя башламышлар.

Инди надир тарихи гиймяти олан бу мяктуб ашаьыдакы
сюзлярля битир: «Биз дцшмян архасында щяйатымызын сон
дягигясинядяк Вятян уьрунда мцбаризя апараъаьыг.
Яэяр мцщарибя гуртарандан сонра эюрцшмясяк, билин ки,
Азярбайъан оьуллары дцшмян тяряфиндян мящв едилмиш-
дир…»

Доьрудан да беля иди. Иэид кяшфиййатчы Ханлар Бабанлы
щямишялик Украйна торпаьында галды. Ахы, фашистляр дя йат-
мырлар. Онлар бу ъясур кяшфиййатчы дястянин изиня дцшмян
ъасус эюндярмишдиляр. Онлара архадан атяш ачан еля щямин
ъасус иди. О, йериндяъя сусдурулмуш, азярбайъанлынын инти-
гамы алынмышды.

Ханларын ъясурлуьу йолдашлары Надир Теймурзадя,
Исмайыл Нябийев, Ъябрайыл Ясэяров, Сурхай Щясянов
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мцщарибядян сонра евя гайытдылар вя бу иэид кяшфиййатчы
щаггында ясил щягигяти цзя чыхартдылар.

Бяли, иэидляр юлмцр. Инсанларын арзу вя ямялляри дя
йашайырлар.

Ъясур кяшфиййатчы Ханлар Бабанлы щаггында бу китаб-
лардан да мялумат ала билярсиниз.

1.Анатолий Туtыk. «Они не могли по другому».
Днепропетровск, 1969 г.

2. ”Когда пушки гремели». Москванын «Искусство»
няшриййаты.

3.Гараш Мядятов. «Азярбайъан Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндя». (Русъа, Бакы, 1975).

4.Майыл Алышанов. «Азярбайъан дюйцшчцляринин парти-
зан щярякатында иштиракы». Бакы, 1975.

«Азярбайъан пионери», 21.09.1971
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йенИ  сянядлИ  фИлМляр

Ъ.Ъаббарлы адына «Азярбайъанфилм» киностудийасында
йени сянядли филмlяr чяkилмишдир. Бу филмлярдян биринин
режиссору М.Баьıровдур. «Азярбайъан миниатцрляри»  адла-
нан щямин сянядли филмдя Азярбайъанда миниатцр сяняти-
нин инкишафы вя тяшяккцлц тарихиндян бящс олунур.

Щ.Бядяловун Б.Ивчнеконун ссенариси ясасында чякди-
йи «Даьларда ада» сянядли филми ися Хыналыг кяндинин тари-
хиндян, адят-яняняляриндян  вя ямяк адамларындан  сющ-
бят едир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя гящряманъасына
вурушан, фядякарлыг эюстярян Азярбайъан оьулларындан
бири дя Ханлар Бабанлы олмушдур. Ханларын кечдийи дюйцш
йолу, эюстярдийи иэидlikляр кино ишчиляримизи дя мараглан-
дырмышдылар. Ф.Казымова, Ф.Сяфийевин ссенариси ясасында
чякдийи «Иэидлийин ябядидир сянин…» сянядли филм Ханлар
Бабанлынын гящряманлыгларла долу щяйатына щяср едилмишдир.

Режисsор О.Миграсымовун юзцнцн ссенариси ясасында
йаратдыьы йени сянядли филм ися «Эеъя сющбяти» адланыр.

«Фящля Эцлбала Ялийев» сянядли филми ися республика-
мызын адлы-санлы нефтчиляриндян олмуш К.Ялийевя щяср едил-
мишдир. Филмин ссенари мцяллифи А.Гафаров, режиссору Т.
Бякирзадядир.

«Азярбайъанфилм» киностудийасынын сянядли кино уста-
лары Гах районундакы “26 Бакы комиссары” адына колхозун
сядри Hясян Мирзяйевин иш тяърцбясини дя кино лентиндя
ишыгландырмышлар. «Кяндимизин гящряманы» адланан бу
филми режиссор Щ.Сетханйан, В.Щцмбятоьлунун ссенариси
ясасында чякилмишдир. 

21.09.1971
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ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В БОЮ, В ТРУДЕ
Годы: 1941-1945

В годы Великой Отечественной бесстрашно сра-
жалься с фашистами во вражеском тылу наш земляк
Ханлар Бабанлы. Но длительное время не удавалось
узнать подробности о подвигах героя. Специальный
корреспондент «Бакинского рабочего» Анатолий
Каренин выехал на Украину, побывал в тех местах, где
действовал Ханлар Бабанлы, встретился с его боевы-
ми соратниками.

Сегодня мы начинаем печатать очерк о мужестве,
верности родине, партии замечательного сына азер-
байджанского народа Ханлара Бабанлы.

ОРУЖИЕМ И СЛОВОМ…
1.

По разному складывается духовный облик людей.
Чаще всего внешне неприметно, день за днем, год за
годом. Не потому ли нередко важно услышать откуда
это у него? Голоса лишний раз не подает, и вдруг –
герой!

Так за строительными лесами не всегда угады-
ваются контуры будущего здания. Но вот сброшены
леса и вы застыли в изумлении – перед вами велико-
лепный домище.

…1918 году в семье Салмана Бабанлы родилься
сын. Отцу, бедному крестянину, один из соседей посо-
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ветовал: Назави Ханларом. Будет смелым и отважным
как большевик Ханлар Сафаралиев, отдавший жизнь
за счастье бедняков.

Ханлар рос, как и все его сверстники. Озорничал,
царапины и синяки, красноречивые свидетели ярост-
ных мальчишеских баталии, не сходили с его смустно-
го лица.

Незаметно подкралась к старому Бабанлы болезнь,
подгочило его силы, и на безоблачное детство.
Ханлара набежала туча…

Долго тосковал Ханлар в детском доме по скупой
отцовский ласке. Замкнулся, рослыл дичном, но учил-
ся хорошо. Через три года поступил в Кусарский
Педагогический техникум.

В дружной студенческой семье Ханлар словно
вновь обрел себя. Потянулся к художественной само-
деятельности. Все чаще думал о том, что его призва-
ние – сцена.

Ставили пьесу «Невеста огня». В клубе негде было
яблоку упасть. Ханлар играл Эльхана. Едва опустиль-
ся занавес, как он оказалься в обьятиях друзей. Его на
перебой поздравляли, с юнешоской пылкостью дока-
зывали, что ничего подобного не видели.

Четыре годы учебы в Азербайджанском Госу-
дарственном театральном техникуме, затем работа в
Нахичеванском драматическом театре и наконец
заманчивое приглашение в Азербайджанскую Госу-
дарственную филармонию.

На концертных афишах появилось новое имя –
Ханлар Бабанлы – мастер художественного слова.
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2.
Утренние зарницы несмело стирали на востоке

черную краску короткой летней ночи. Тревожно
митая, проваливались куда-то за горизонт блекнущие
звезды. Над прикарпатским городком, крепко спав-
шим в зеленой постели лесов, рождался новый день.

…Ханлар проснулся от страшного грохота.
Метровой толшины стены казармы сотрясались, как
картонные. Картечью сыпалась с потолка штукатурка.
С треском и звоном лопались оконные рамы.
Потянуло гарью. Мгновение Ханлар собирался с мыс-
лями. Со сна сразу не мог понять, что произошло, и
видимо поэтому не было страха, а лишь недоумение.
Уж не землятресение ли?

Но когда на секунды две-три в казарму ворвалась
вдруг оглушающая тишина, и за ней, томительно
нарастая, стал вползать скрежуший бой, Ханлар
понял все.

С группой бойцов он выскочил из казармы.
В пламени горяших домов безумными тенями

метались люди. Плакали дети и женщины. Навстречу
стали попадпться и другие золвещие приметы – уби-
тые и раненые. Ханлар никогда не видел столько
крови.

- Неужели война?..
…Так неожиданно. Ведь только вчера в полковом

клубе перед концертом красноармейской самодеятель-
ности выступал лектор. Он рассказывал о междуна-
родном положении. При-вел сооб-шение ТАСС…
Слухи о намерении Германии пор-вать пакт и пред-
принять нападение на Советский Союз лишены вся-
кой почвы.
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В помещении клуба Ханлар застал комиссара
полка, нескольких политработников. Комиссар разгла-
живая пшеничного цвета усы, отдавал распроряжения.
Говорил спокойно, взвешивая, как всегда, каждое
слово.

В соседней комнате, тренькнув, жалобно запели
струны музыкальных инструментов. Комиссар пере-
ждал. Стихло. Из-под густых бровей колюче сверкну-
ли небольшие серые глаза.
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- Как это вы вчера читали Пушкина:
Иль мало нас? Или от Перми

до Тавриды,
От финских хладных скал
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до пламенной  колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижнего Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..

3.
Раньше Ханлар не замечал, что негромкий голос

комиссара может вседить в человека твердость духа. И
он смутился…

Комиссар сообшил о гибели начальника клуба и
приказал Ханлару позаботиться о сохранности клуб-
ного имущества.

Весь день обстановка была неясной. В полку ходи-
ли самые противоречивые слухи. Одни говорили об
успешном контрнаступления частей Красной Армии и
форсировании пограничной реки Сан, другие светель-
ствовали, что немцы после ожесточонных атак сломи-
ли сопротивление наших малочисленных погран отря-
дов и продвигаются вперед.

Налет фашистской авиации причинил полку кор-
пусной артиллерии тяжелые патери. Ханлар не пове-
рил своим глазам, побывав в лесу, где находились
артиллерские позиции. Железной пятой прошла здесь
война, изломав и покорежив деревья, растоптав и рас-
кидав солдатские землянки, похоронив в огромных
воронках не одну жизнь.

Бойцы откапывали засыпачных землей однопол-
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чан – раненых и убитых. Молча работал лопатой
обычно разговорчивый Ханлар.

Часто, очень часто вспоминал позднее Ханлар
первые дни войны. От боя к бою освобождались
командиры и красноармейцы от пренебрежения к
силам врага. Ханлар хорошо прослеживал это на себе.
От прежней беспочности не осталось и следа. Правда,
уверенность в победе, как и раньше, непокидала его
ни на минуту. Но вырастала она уже не из бесшабаш-
ного ухарства, а из твердого пониманию того, что
предстоит длительная борьба, победа в которой может
быть добыта лищь ценой титанического напряжения
материального и морального потенциала всего народа.

Горечь вынужденного отступления огнем жгла
сердце Ханлара. Он оброс, почернел, глаза взалились,
запекшиеся губы были плотно сжаты. Ханлар не оби-
жался на бойцов, в шутку продолжавших называть его
худруком, хотя весь клубный инвентарь пришлось
сжечь при выходе из окружение в районе Брод, а в
руках у него была СВТ – самозаряжающаяся винтов-
ка, взятая у погибшего однополчанина.

Пулю за пулейвыпуская «худрук» в густые цепи
автоматчиков, ужом ползая в руинах вокзала Фастова.
Дрались за каждый камень и воронку, между перевер-
нутыми вагонами и в пакгаузах, сшибались в руко-
пашной, орудуя штыком, прикладом, кулаком, иногда
тем, что попадалось под руку. На пятый день приказ –
отступат. Многих боевых друзей не досчитался в боях
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на подступах к Киеву Ханлар. Когда уходили из
Фастова, вражеская пуля сразила его. Нестесняясь
слез, Ханлар склонился над человеком, которой стал
ему дорогим, как жизнь.

- Клянись… бороться…
Ханлар стянул с головы пилетку. Чуть шепча губа-

ми, точно боясь потревожить умирающего, поклялся.
Поклялся человеку, из рук которого получил от имени
партии билет коммуниста.

Шли дни и ночи. Дни от черного дыма пожирщ
походили на сумерки, ночи светлели от того, что
вокруг насколько хватало глаз, полыхало огнем.

Бои отодвигались все дальше и дальше на восток.
Ханлар с несколькими оставшимися в живых бойцами
своего полка присоединился к подразделению, кото-
рое в давдцатых числах сентября вошло к реке Сула
южнее города Лубны. Рубеж Сулы был уже занять
немецкими войсками. Отступавшие части, не имея ни
артиллерии, ни танков, ни переправочных средств, не
смогли захватить обороняемые противником перепра-
вы через реку и отдельными группами продвигались
по заболоченным участкам, прорываясь из окружения
главным образом там, где оборона врага была наибо-
лее слабой.

…Ханлар лежал за корявым пнем. Холм, покры-
тый редколесьем, некруто скатывался к Суле, ленивой
красавицей нежившейся в зеленых с желтыми подпа-
линами осени берегах. Ханлар напряженно всматри-
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вался. Но сейчас он не любовался рекой. Там был
брод. Там заселы немцы. Они молчали, выжидая.
Молчали и на этом берегу.

Стемнело. Севернее все сильнее громыхал бой. По
беззвучному сигналу бойцы поползли. Ханлар пони-
мал, что наступил решительный момент. До боли сжи-
мая в руке винтовку, он полз и полз вперед.

Застать врасплох гитлеровцев не удалось.
Застрекотали автоматы. Мины ложились рядом, сре-
зая осколками ветки и листья над головами красно-
армейцев. Все понимали – спасение в смелом броске.

- Ура –а – а!
Спотыкаясь о пни, продираясь сквозь кусты, неми-

лосердно хлеставшие лицо и руки, Ханлар побежал к
реке…

4.
В один из мартовских дней 1943-го года по одной

из улиц Кривого Рога двигались три повозки с немец-
кими солдатами. Шедший рядом по тотуару, неболь-
шого роста,ладно строенный унтер-офицер заходил
почти в каждой дом, но подолгу там не задержался.

Пройдя он небрежно памахивал рукой. Унтер-офи-
цера они свернули ворота приземистого, с подслоно-
ватами окошками дома, за котором начинался обшир-
ный двор, грязный, с большой лужей талого снега,
совершенно закрытый от построенного взора высо-
ким дощатым забором и покрившимися домишками.
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Пока солдаты распрягали лошадей унтер-офицер
обошел все дома, примыкавшие ко двору. Осматривал
он их так дотошно, словно собирался покупать. На
хорошем русском языке с легким акцентом придирчи-
во справлялся о роде занятии хозяев в прошлом и при
немцах.

Немцу приглянулась не лучшая, но довольно
уюутная двухкомнатная квартира с окнами на улицу.

- Конева,  - ответила на вопрос хозяйка квартиры,
женщина немногим более сорока лет. – А это мой сын.

Она указала белоголового подростка, исподлобья
глядевшего на непрошенного гостя. Унтер-офицера
рассмешила настороженность мальчика. Он весело
потрепал его по плечу.

- Выше головы, хлопец!
Смеялся немец звонко, заразительно. Живые чер-

ные глаза светились дружелюбием.
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Немец ушел. Вернулся поздно вечером, промок-
ший и чем-то озабоченный. Выпил стакан чая, предло-
женный хозяйкой. Накоротке поговорив с двумя свои-
ми солдатами, к удивлению женщины, на языке,
совершенно не схожем с немецким, удалился в отве-
денную ему комнату.

5.
Читатель, наверное, догадался, кто насил мундир

немецкого унтер-офицера. Да. Это был он, Ханлар
Бабанлы. 

Судьба оказалось немилостивой к нему. Тяжелое
ранение на реке Сула… Немецкий лазарет для военно-
пленных… Настойчивое обхаживание людей турецко-
го генерала Али Фуада, начиная с того момента, как он
пришел в себя… Обешали золотые горы. Взывали к
чувствам мусульманина. Нашептывали об «отце
нации» Мамеде Эмин Расулзаде, призванном «облаго-
детельствовать» азербайджанский народ.

Ханлар был безучастен ко всему. Часами лежал он
неподвижно на спине, уставившим свободным от бин-
тов глазом в потолок. Угнетали полная беспомощ-
ность, физические страдания. Ночами наползала тоск-
ливая мысль: «лучше бы смерть…»

Но молодой, крепкий организм взял верх в споре
со смертью. Ханлар стал поправляться. И тут он осо-
бенно остро почувствовал, что есть боль страшнее
физической. Осколком врезалось в его мозг слово
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«плен».
Сеансы «психологической обработки» проходили

теперь ежедневно. У Ханлара перехватывало дыхание
от ярости, когда к его койке присаживался долговя-
зый, с противно бегающим кадыком мужчина, и начи-
нал скрупичым голосом призывать к «благоразумию».

Ханлар обычно молчал, стиснув зубы. Но однаж-
ды не выдержал:

- Паршивая овца, ваш Расулзаде!
Удар по лицу. Нестерпимая боль разлилась по

всему телу. Ханлар потерял сознание. К вечеру он
метался в бреду.

Снова Ханлар оказался на грани смерти. И снова
выдюжила молодость. Когда открыл глаза, в голове
билась одна мысль – мстить. Мстить за традания
Родины, за комиссара, за всех погибших друзей,
мстить за себя.

С этого дня Ханлар не переставал, думал об этом.
Он перебрал десятки всевозможных вариантов. Но
все они не удовлетворяли его.

- Не то, не то, - отбрасывал он как-то очередной
план дейсвии… - Угодить в концлагерь? Это не по
мне, это значить  - обреч себя на бездейсвие. А я дол-
жен мстить фашистам с той первой минуты, как вста-
ну на ноги. Мстить пулей, словом, взглядом, нена-
вистью, презрением… А что если … согласиться,
взять немецкое оружие?

Бледный с покрывшимся холодной испариной
лбом, Ханлар в изнеможении откинулся на жеское
изголовье.
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6.
Решение свое Ханлар исполнил. Но едва предста-

вился удобный случай – бежал, ловко использовав
панику среди гитлеровцев во время ожесточенной
бомбардировки советскими самолетами тылов немец-
ких войск в районе Краснодара. Произошло это в
декабре 1942-го года.

Вначале Ханлар было изменил своему плану и с
группой присоединившихся к нему военнопленных
предпринял попытку перейти линию фронта. Их
постигла неудача. Преследумые немцами, они скры-
лись в плавнях Тамани.

Переправившись в Керчь и пройдя Крымский
полуостров в северо-западном направлении, группа
Ханлара Бабанлы вышла к городу Николаеву.

Весь путь проделали скрытно, ночами. Выбирали
глухие тропы. Стычек с немецкими подразделениями
избегали. Уничтожали отдельных оставших от части
солдат и офицеров бесшумно, холодным оружием.

Ханлар не сомневолся, что после бомбежки под
Краснодаром, где были уничтожены сотни солдат, он
значился у немцев в списке погибших. Значит не будут
разыскивать. Форма и удостоверение личности унтер-
офицера, неплохое знание немецкого языка предохра-
няли его от возможных неприятностей. Но до поры, до
времени. Гитлеровцы, обозленные неудачами на фрон-
те, становились день ото дня недоверчивее. Стало
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быть, надо было заручиться надежным документом и
на себя, и на людей, доверивших ему свою жизнь.

В Николаеве Ханлар несколько дней вертелся в
комендатуре. Совсем «зеленому» лейтенантику похва-
стался новеньким «вальтером», который мог бы про-
дать за сходную цену. Заметив, как расширились от
жадности глаза немца, будто невзначай раскрыл свой
бумажник. Из него выглянула толстая пачка оккупа-
ционных марок.

Вечерм в ресторане состоялась сделка. Лейтенант,
млея от счастья, гладил вороненую сталь пистолета и
обещал, конечно, за соответствующую мзду, достать
документ о том, что Ханлар и с ним два солдата отста-
ли и разыскивают свою часть. Отсчитывая аванс,
Ханлар обьяснял подвыпившему «приятелю» - все
«амурные» дела…

Через день документ был готов. К цифре «два»
Ханлар приписал единицу – двенадцать солдат.

Оставаться в Николаеве, однако, было опасно.
Ханлар побывал во всех концах Кривого Рога.

Город растянулся на много километров. Встречались
такие глухие закоулки, куда немцы и коса не показы-
вали.

Кривой Рог жил тревожной жизнью. Едвa спуска-
лись сумерки, как улицы его пустели. Большинство
предприятий неработало. Строжавщие приказы вла-
стей, запрещающие переезды, не помогали. Люди под
всякими предлогами меняли месожительство для
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того, чтобы избежать регистрации на «бирже труда» и
работы на оккупантов.

По городу ползли слухи: затоплено шахта на
Октябрском руднике; чья то рука сожгла 17 електромо-
торов: на металлургическом заводе имени
Дзержинского немцы никак не могут закончить
ремонт оборудивания из-за саботажа рабочих.

Истошно копил городской листок «Дзвин», выхо-
дивший на немецком и украинском языках:
«Граждане! Большевистские агенты среди нас. Ваш
долг помочь нашему великому германскому союзнику
выловить их».

Люди хмуро усмехались: так вам и надо, гады. Это
цветики, а ягодки еще впереди.

7.
Прошла неделя. Ханлар не упускал случая побы-

вать гебитскомиссариате, заглядывал – вроде невзна-
чай – к камендатуру и жандармерию, наведывался в
шуцполицию, добродушно посмеиваясь над полицая-
ми, не рисковавшими выходить с темнотой на улицу
города в одиночку.

Подвижный, общительный, он обладал удивитель-
ным свойством быстро знакомиться и сходиться с
людьми. Понадобилось всего несколько дней, чтобы
везде его встречали как старого и хорошего знакомого.
Немцев располагало к нему и другое весьма суще-
ственное обстаятельство – унтер-офицер отличался
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редкостной шедростью. Его кошелек всегда был к
услугам «друзей».

С хозяйкой квартиры у Ханлара установились доб-
рые отношения. Женщина она была спокойная, мало-
разговорчивая: вечно хлопотала по домашним делам.
Иногда хозяйка уходила на рынок. Ханлар видел в
окно, как аккуратно шла она в тропке среди дворовых-
луж и грязи. Ему так и чудилось, что в ее старенькой
кошелке вместе с куриными яйцами лежит что-то
постороннее…

Однажды Ханлар попросил хозяйку: для всех кто
его спросит, - он в казино. В этот вечер Ханлар дей-
ствительно появился в казино. Но пробыл он там
недолго. Выйдя из казино, Ханлар свернул за угол. В
переулке его ждала повозка. Возница тронул лошадей.
При выезде из города на Днепропетровском шоссе к
ним присоединилась другая повозка с семью солдата-
ми. Часа через полтора довольно быстрой езды
Ханлар подал команду к остановке.

- Ночь выдалась на славу. В трех шагах ни зги –
думал он, приплясывая у обочины дороги, чтобы
согреть озябшие ноги. Под плащом осветил фонари-
ком часы.

- Ещо полчаса. Узнаем, что стоит пьяная болтавня
господина фельдфебеля.

Собрал солдат в кружок. Повтарил: главная задача
– полная тишина.

…Ничего не подозревавшие немецкие ездовые
сонными глазами проводили группу солдат, выхвачен-
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ную вдруг из ночной тьмы фарами промчавшегося
грузовика. По-прежнему мерно цокали копыта лоша-
дей. Потрескивал гравий под колесами фургона.
Укачивало. В дремотной голове проплывали сладост-
ные картины…

Из кювета мелькнула тень. Гитлеровец ощутил
холод клинка. Крикнуть не успел. Бесшумная смерть
пошла от фургона к фургону. Заминка произошла с
головным фургоном. Ханлар первым же ударом сра-
зил ездового. Но под брезентом спали два офицера.
Завязалась борьба. Прежде чем подоспели на помошь
товрищи, немцы успели сделать три выстрела.

Офицеры были мертвы. Пули некого не задели. Но
Ханлар весь клекотал от досады. Сейчас наверняка на
выстрелы примчатся немцы. Что-то надо предприни-
мать. К удивлению всех, Ханлар выхватил парабеллум
и выстрелил в воздух.

- Надир! – позвал он. Из темноты выступил кряжи-
стый солдат. – Сворачивай все двенадцать фургонов с
шоссе. Добирайтесь по бездорожью до заброшенной
шахты. Трупы и фургоны – в шахту. Лошадей разгони-
те. Заберите в подводу немного гранат и тола.
Оставшиеся боеприпасы надежно спрячьте. Не
забудьте прихватить пишущие машинки. Счастливо! К
утру дождь смоет все следы.

Растаял в ночи скрип удалившихся фургонов.
Ханлар уселся в повозку и рысцой погнал лошадей.
Неспеша вытащил из парабеллума три патрона и
выбросил в придорожную канаву.
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Предусмотрительность оказалось не излишней.
Внезапно из-за пригорка вынырнули огни, послышал-
ся захлебывающися стрекот мотоциклов.

- Хальт!
Навстречу бежала цепочка автоматчиков. Ханлар

натяанул вожжи.
- Кто стрелял?
Белый кружок фонарика ощупал лицо Ханлара,

скользнул по погонам, обшарил пустую повозку.
- Я стрелял, господин оберлейтенант. Какие-то

бандиты пытались совершить на меня нападение.
Бежали…

Ханлар указал рукой в сторону, противополодную
той, куда ушли фургоны.

- Документы!
Повертев в руках удостоверение личности, кото-

рое Ханлар забрал у убитого в Крыму унтер-офицера,
гитлеровец уже мягче попросил пистолет. Понюхал
дуло – пахло пороховой гарью. Пересчитал в магази-
не патроны – не хватало четырех.

- Можете следовать.
Отьехав, Ханлар с облегчением вздохнул.

8. 
Женщина прислушалась. Сомнение исчезло – его

квартирант медленно, видимо одним пальцем стучал
на пишущей машинке…

Упражнялся унтер-офицер почти каждый вечер, и
подолгу. Иногда он «забывал» плотно прикрывать за
собой дверь. Тогда хозяйка квартиры слышала даже
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шелест бумаги и слова, которое унтер-офицер про-
износил  шепотом. За ударом по клавищу он повторял:
з-е-м-л-я г-о-р-и-т п-од н-о-г-а-м-и ф-а-ш-и-с-т-о-в…
К-р-а-с-н-а-я А-р-м-и-я м-о-г-у-ч-и-м-и у-д-а-р-а-м-
и…

Как-то кончив печатать, Ханлар вышел к хозяйке:
- Домна Самсоновна!
Это было так неожиданно, что женщина вздрогну-

ла. Осторожно, но без страха подняла большие карие
глаза на унтер-офицера.

Ханлар подвинул к ней пачку листовок.
- Помогите распространить по городу…
Хозяйка взяла листок тончайшей бумаги. Маши-

нописный текст начинался словами: «Товарищи!
Близок день нашей полной победы…»
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Ничего не сказав, она спрятала листки в яшик
шкафа.

С первого дня своего появления в Кривом Роге
Ханлар стал искать встреч с местными патриотами.
Однако сделать это было совсем нелегко. Мешала не
только конспирация подпольшиков, но и мундир
унтер-офицера, которой в этом случае из союзника
превращался в недруга. Ханлар, конечно, понимал,
что рано или поздно удастся нащупать нить, и она
приведет его к подпольщикам. Но время не ждало.

Поиски Ханлар вел там, где выходило из строя
шахтное оборудование, останавливались станки, воз-
никалы пожары, появлялись листовки. И вдруг…

Сквозь сон донесся торопливый незнакомый жен-
ский голос. Это насторожило Ханлара. На цыпочках
подкрался к двери. Услышанное поразило. Хозяйка
говорила обладательнице речи-скороговорки:

- Запомни, Софья, пароль: «Цветы цветут».
Интуиция и раньше подсказывала Ханлару, что его

хозяйка человек, на которого можно положиться. И
все же окончательно довериться своему чутью он
никак не решался. Но тепер?

«Константин» как приставился Домне Самсоновне
Коневой Ханлар Бабанлы, вскоре после описанной
сцены с листовками попросил помочь подыскать ему
другое пристанище. Просьба была вызвана тем, что с
некоторых пор поблизости поместилась воинская
часть итальянцев. Темпераментные южани заканчива-
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ли каждый день пьяной дракой и стрельбой. Шум при-
влекал немецких солдат и жандармов, полицаев.
Вокруг все чаще рыскали гестаповцы.

Домна Самсоновна привела Ханлара на квартиру
супругов Невгомонных. 

Это был не большой дом, стоявший за многоэтаж-
ным зданием, с фасадом на центральную улицу горо-
да.

Ханлару понравилось новое жилище. Главным его
достоинством, как признавался он Эмилии
Александровне Невгомонной, являлось опасное
соседство. Через стену жил немец, работавший в
гебитскомиссариате переводчиком. В десяти шагах
напротив, в парадном подьезде добротного кирпично-
го дома постоянно маячили солдаты в черной унифор-
ме. Они охраняли покой виднего гестаповца.

- А заодно и мой, - смеялся Ханлар.

9.
Действия в черте города, густо напичканного нем-

цами, требовали большой изворотливости, осторож-
ности и всегда грозили обернуться самой неожидан-
ной, чреватой непоправимыми последсвиями стороной.

У «Константина» возникла идея – заполучить
документ, удостоверявший, что командование воин-
ской части направляет в Днепропетровскую область
группу солдат во главе с унтер-офицером Бабанлы для
заготовки фуража. Такой документ делал безопасной
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дорогу в любой район Днепропетровшины.
Идея стала обрастать плотью. Через Домну

Самсоновну Ханлар достал бланк. На пишущей
машинке с немецким шрифтом (она тоже была
захвачена во время нападения на обоз) вписал в него
нужный текст. Сам подмахнул размашистую подпись.
Два дня возился с куском автомобильной резины,
копируя штамп со своего удостоверения. Работал
перочинным ножом. Штамп вышел на славу. Его нель-
зя было отличить от подлинного.

«Заготовители» ехали навстречу неизвестному.
Ханлар лежал в повозке на мягком душистом сене и с
удовольствием подставлял лицо приятно пригревав-
шему майскому солнцу.

И думал. О доме. В Баку, наверное уже жарко.
Море синее-синее. Нагорный парк… Здесь с эстрады
не раз звучал его голос… Здесь состоялся его творче-
ский концерт. Он отчитывался перед зрительями,
перед своим народом. Выступал в этот вечер с особым
вдохновением. Читал Шекспира и Самеда Вургуна,
Пушкина и Сулеймана Рустама, Шота Руставели и
Горького, Сабира и Маяковского, Ширванзаде и
Джафара Джабарлы… Потом Москва, Всесоюзный
конкурс артистов эстрады.

Далеко Азербайджан… 
За огненными рубежом войны…
Весь я твой. Навсегда в

Сыновья тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан...

ê

ä ä
Ъамал Зейналоьлу

66

ó



Подсохший проселок пел под колесами звонкой
струной.

Ханлар поставил задачу – старательно обходить
населенные пункты с большими гарнизонами немец-
ких войск, в деревнях не задерживаться, стоянки
устраивать подальше от оживленных, дорог. Наносить
гитлеровцам удары расчетливо, умела заметая все
следы. 

10. 
Гитлеровцы расклеили в Кривом Роге обращение

наместника Гитлера на Украина Эриха Коха к немец-
ким солдатам, воюющим на Восточном фронте. «Вы
можете мне поверить»,  - писал гаулейтер, - что я
вытяну из Украины последнее, чтобы только обеспе-
чить вас и ваших родных».

Просидев ночь, Ханлар сочинил листовку, под
которой значилась фамилия Коха. Домна Самсоновна
Конева познакомила его с машиниской Евгенией
Рябчук. Хозяйка квартиры – Эмилия Александровна
Невгомонная с утра и до поздней ночи крутила швей-
нуюу машину, а Рябчук под ее аккомпанемент печата-
ла новое обращение к солдатам гаулейтера Украины.
«Вы можете мне поверить», - говорилась в нем, - что
я сделаю все, чтобы только обеспечить вас и наших
родных тремя аршинами украинской земли и березо-
вым крестом».

Д.Конева, Б.Сорокин, С.Палагута, Е.Харченко,
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Э.Невгомонная, Г.Дохненко, М.Бондарь, тринадцати-
летний сын Домны Самсоновны Вячеслав и многие
другие патриоты, рискуя жизнью, распространяли
листовки по городу.

Вскоре было налажено размножение сводок
Совинформбюро. Это стало вазможным после того,
как заброшенные в немецкий тыл советские разведчи-
ки укрыли на квартире Д.Коневой рацию. Сами они,
выполняя задание, ушли в Днепропетровск.

С помощью летчика В.Вязовского, сбитого в воз-
душном бою и спасшегося на парашюте. Е.Сорокина
рация была развернута. Вместе с ними работала
Софья Палагута. Она передавала принятые сводки
Совинформбюро «Константину». В его комнате свод-
ки печатались в десятках экземпляров.

На широкую ногу поставил «Константин» изго-
товление различных немецких документов. Украин-
ские патриоты, да и он сам, всевозможными путями
доставали различные бланки. Проделывалась неслож-
ная операция, и «хороший» документ был готов.

- Золотые руки у вас, Константин,  - говорила
Конева, рассматривая персональные «довидки» (пер-
сональные свидетельства), «айсвайсы», паспорта,
справки об инвалидности, изготовленные Ханларом.

- Нужда, Домна Самсоновна, мать всех изобрете-
ний, - отшутился он.
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11.
В середине октября 1943-го года войска 2-го

Украинского, перейдя в наступление, прорвали немец-
кую оборону и овладели важным железнодорожным
узлом Пятихатка. Красные стрелы на картах совет-
ских командиров нацеливались на Кривой Рог.

Ханлар незамедлительно воспользовался замеша-
тельством, возникшим в стоне врага. В одну из
октябрьских ночей страшный взрыв потяс крупную
станцию Долгинцево. Громовой гул докатился до
Кривого Рога.

Всего десять километров от Долгинцево до
Кривого Рога. К рассвету Ханлар был дома. Помылся,
переоделся. Из зеркало на него взглянул, как всегда,
щеголеватый унтер. Но в осунувшемся лице пргляну-
ла сквозь смуглую кожу не свойственная ему блед-
ность – след пережитого напряжения.

…Криворожские патриоты сообщили: в тупик
станции Долгинцево немцы загнали вагоны с боепри-
пасами. Ханлар тотчас же выехал туда. Чтобы не
вызвать подозрения своим визитом, затеял переговоры
с немецким комендантом станции из Кривого Рога
будто бы подчененного ему интендантского склада.

Толстый, обрюзгший комендант, совершенно поте-
ряв голову в той неразберихе, которая царила на стан-
ции, вначале лищь устало отмахивался от Ханлара, с
полным безразличием отвечая, что ни чем помочь не
может. Однако отделаться от назойливого унтер-офи-
цера было не так-то легко. Он бегал за комендантом по
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всей станции, не переставая выпрашивать вагоны.
Наконец, немец не выдержал этой пытки и разразился
отборной бранью.

Ханлар, невозмутимо пожав плечами, вежливо
откозырял коменданту. Дальше оставаться здесь не
имело смысла. Все, что было вазможно, он узнал.
Немцы выглядели растерянными, суетливыми. Куда
только девались их надменность и спесь! Все торопи-
лись, шумели, переругивались. Младшие в чине не
замечали старших, а последним было явно не до
субординации. 

От наметанного взгляда Ханлара не ускользнуло и
самое главное. Тупик, где стояли вагоны с боеприпа-
сами, охранялся многочисленным, хорошо вооружен-
ным караулом. Ночью, видимо, охрана усиливалась.
Но на рельсах, ведущих в тупик, Ханлар заметил…

В полночь подьехал к станции. Прижимая к груди
пятикилограммовый сверток с толом, проскользнул
под вагонами. Дрезина стояла на месте. Взобраться на
нее было делом одного мгновения. Высверлил в
шашке тола дырочку, вставил взрыватель. Завел мотор
дрезины. Выскочил, когда она тронулась. По бикфор-
дову шнуру к толу побежал огонек.

Расчет был прост. Дрезина домчится до вагонов, и
к этому моменту догорит шнур… Дрезина вырезалась
в вагоны. Тишина. Слышны лишь тревожные крики
караула. Неужели не удача?

Тяжелым всплеском ударила взрывная волна.
Всю ночь немцы боролись с огнем, перекинув-

шимся на станционные сооружения.
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12.
Утром 24 октября танкисты 18-го танкового кор-

пуса имея на танках десант пехоты, ворвались в
Кривой Рог. Однако закрепить достигнутый успех им
не удалось. Советские танкисты в течение всего дня
вели в городе неравный бой и, израсходывав боепри-
пасы, вынуждены были отойти.

Скрытно блуждая по городу, группа Ханлара не
упускала случая нанести гитлеровцам урон.

…Прижимаясь к стене дома, пробирается подраз-
деление автоматчиков. Выстрел. Упал солдат. Немцы
со страхом осматриваются. Откуда? Опять выстрел.
Автоматчики пятятся. С фронта атакуют русские
танки. С тыла подстерегает коварная смерть.

…На улице Ленина во многих местах вырезаны
куски войскового кабеля. Появляются связисты. Тянут
телефонный провод. Начинают посвистывать пули.
Стреляют с чердака. Связисты разбегаются. Вызван-
ные автоматчики прочесывают все дома – безрезультатно.

…Немецкий солдат ведет аресованного мальчика.
Это Вячик, сын Коневой. В сумке у него пистолеты ТТ
и патроны. Несет он их за реку Саксагань, где возле
маслозавода скрываются патриоты. Конвоир - один из
друзей Ханлара.

…В уличных боях было подбито несколько совет-
ских танков. Тяжело раненного лейтенанта В.Дронова
подобрали простые советские люди. Но вдруг пришли
немцы и увели его с собой. Танкист прощался с
жизнью. Однако, странные немцы, возглавляемые
чернявым унтер-офицером, не собирались убивать.
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Они надежно спрятали лейтенанта.
Под покровым ночи подпиливали телефонные

столбы. Чуть покуст ветер – валятся они. А Ханлар и
его товарищи успели отсчитать уже ни один километр.
Развинчивали рельсы. Разбрасывали в деревнях
вирок, заготовленные Ханларом листовки. Охотились
за оккупантами и полицаями.

Почти два месяца колесила группа Ханлара до
Днепропетровщине. И хотя за это время были момен-
ты, когда малейшая неосторожность могла привести к
печальному исходу, все обошлось благополучно.
Диверсии, нападения на солдат и полицаев, совершен-
ные группой, немцы, видимо, относили к активно дей-
ствовавшим партизанам.

Но как инагда  бывает – успех норождает благоду-
шие, притупляет бдительность. Под впечатлением
превосходства над врагом, заключавшегося в возмож-
ности выбора наиболее удобного места и времени для
удара, Ханлар проявил непростительную опрометчи-
вость, едва не кончившуюся его гибелью.

Недалеко от станции Долинской при возвращении
в Кривой Рог, не дождавшись наступления полной
темноты, он приказал «ликвидировать» полицаев, кон-
вопровавших двух партизан. Раскрыв от изумления
глаза, смотрели партизаны, как немцы разделывались
с их конвоирами. С тремя полицаями было покончено
сразу, зато четвертый сумел вывернуться и изо всех
сил помчался по шоссе.

Вырвав вожжи у возницы, Ханлар пустил лошадей
вскачь. А тут, как на беду, со стороны Долинской пока-
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зался фургон с немецкими солдатами. Теперь все
решали считанные секунды. Добежить полицай до
немцев, тогда…

Только желваки, буграми вздувшиеся на скулах
Ханлара, выдавали его волнение. Зато рука, вскинув-
шая парабеллум, была тверда, как никогда. Выстрел.
Полицай скатился в придорожную канаву.

Ханлар подоспел  к нему раньше немцев. Ногой
перевернул на спину.

- Гад! – сказал он по немецки, вытирая потное
лицо. – Партизаны… Хотели освободить вот этих
двух… - Ханлар показал на приближавшихся парти-
зан, плотно окруженных его людьми.

Немцы, ехавшие в фургоне, были пьяны. Они
удовлетворенно мотали голавами. Старший из них –
ефрейтор, еле ворочая языком, сделал Ханлару ком-
плимент:

- Господин унтер-офицер – стрелок!
Отход частей Советской Армии от Кривого Рога

навлек на, казалось бы, всегда беззаботного и неуны-
вающего Ханлара приступ тоски. Он сделался нерв-
ным, раздражительным. Сказывалось и другое.
Немцы, видимо, что-то разнюхали. Ханлара вызывали
в комендатуру, интересовались дислокацией его части
и ходом «заготовки фуража».

7 ноября, в день 26-й годовщины Великого
Октября, на квартире Д.Коневой собралась группа
патриотов. Пришел «Константин». Клялись бороться
с врагом до последного вздоха, до последней капли
крови. Произносились горячие и взволнованные, иду-
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щие из самых глубоких тайников души речи.
Поднялся Ханлар. Чаруюущая музыка стихов

властно захватила и словно слила в ейдиный сплав
сердца азербайджанцев, украинцев и русских, с неко-
торым удивлением вслушивавшихся в звучный незна-
комый язык:

Мне говорят, что ты глядишь,
родная,

На пыльный путь с утра до
темноты…

Я дни прошедшие
припоминаю, -

Сыновье серце лаской грела
ты…

«Ступай, мой сын, твои
твердили взоры,

Разлука наша будет недолга,
Суровы будни зимние, но скоро
Ковром цветов покроются

луга»…
Ханлар Бабанлы погиб в январе 1944 года. Герой

пал от пули предателя. Не довелось ему увидеть, как
ковром цветов покрылись испепеленные войной
необозримые луга его великой Родины. 

На земле братской Украины живет немало патрио-
тов, с кем бок о бок сражался Ханлар. Они глубоко
чтят память «Константина» - славного сына азербай-
джанского народа.

А.Каренин
Баку-Днепропетровск - Кривой Рог.
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БРАТИ ПО ЗБРОИ

Летели под укис фашистские ешелоны, щезали
офицеры и солдаты вермахту, на пидпримствах учиня-
лись диверсии, на улицах места час вид часу заявля-
лись листовки… Так зустрив Кривой Рог оккупацию.

Два роки гестапо шукало вниватцив, але фаши-
стам довго не вдовалось натрапити на след ведважных
месников. А шукати их не треба было далеко.
Керивники пидпилля жили у центре места и часто
жартували, що навить немцы их охраняють. В одному
будинку с подпольниками, через стенку, жив перекла-
дач гебиткомиссара, а через дорогу было подьезду
будинку стовбичили солдаты у черной форме. Они ох-
раняли  гуртожиток чинев жандармерии и гестапо…

Подпольям керувала Домна Самсоновна Конева.
Бойове ядро складали азербайджанцы, а наиближчим
помошником Коневой Бабанлы Ханлар Салман оглы,
Колишний артист азербайджанской держестради, а на
той час «ефрейтор немецкой армии». Перед войною
он служил у Радянский Армии. Збита 1941 году – на
фронт. У вересни была места Лубни Польтавской
областного було важко поранено. И он потрапив у
полон. Лекували Бабанлы у немецкому лазарети для
войсковополонених. Он погодився служить у немец-
кий армии, чтобы заволодет сбросю, втекти и  бороть-
ся с врагом… В первом же бою, у грудни 42-го году
под Краснодаром, скориставшись паникую, спробував
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перейти линию фронта, ели напоровся на немцев. 
Непогане знания немецкого мови ох-роняло

Бабанлы вед неприменностей и давало можливесть
переижджати вед места до места. Поневиряючись, он
зустрев радяньских войсковполенных, яки вытекли с
фа-шистских таборов и среди них знайомого музыкан-
та Кировобадской держфилармонии Теймурзаде
Надир Теймур оглы. Группа почала деяти. Вбивали
фашистов, подпалювали будинки комендантов, поли-
цейских чинев и старости, подпилювали телефонные
столбы, разгвинчували рейки, полювали за полицая-
ми… У березни 1943 году группа прибыла до Кривого
Рога.

У своему распоряжении вона мало шесть коней,
две повозки и одну тачанку, необходимому сброю.
Выдавали себе за концерную группу. Документы
подобрали сами – Бабанлы мог вырезат из шматка
гумми будь-яку печатку и штамп. Оселились поруч с
булинком, у якому жила Домна Самсоновна. Она
зумила розгадати их якимось десятим ведчуттям. Так
Бабанлы со своими товарищами влився у месцеву под-
польную организацию. 

Концертная группа Бабанлы розезжала населени-
ми пунктами Днепропетровска, Николаевска,
Кировоградска, Запописка до Херсонской областей и
робила свою справу… Немцы наведь не подозровали,
что цей культурной чорнявий унтер – их враг №1.

22 червня 1943 году до Кривого Рога радянськими
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органами безпекибыло закинуто брата Д.С.Коневой
Ивана Самсоновича Тяглия с радисткю Клавдию
Ивановою для собранная и передачи развидувальных
данных. С ними познакомились Бабанлы и Теймурза-
де. Тяглий навчив их методам диверсионной работой.

Коли радистка Иванова выходила в ефир, осброс-
ни азербайджанцы несли охрану на улицу. Они раздо-
бывали для Тяглия необходимыми раздивальные дани. 

…Сабирали по Кривому Рогу немцы. На фасадах
административных будников вешивали прапори,
портреты Гитлера, лозунги с витаннями на адресу
«визволителей». На улицах места, у селищах и на руд-
никах встановливались гучномовцы. Так они готови-
лись сустрити 14 серпня 1943 году – другу речницю
«зволненная» Кривого Рога вид большевиков.

Газета «Прапор юности»,  №30, 1967
(Məqalə Ukrayna dilində yazılıb)
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Муьан ялийев: 
“SяfяrbяrlИyя hяr an haZırıq”

Бу эцнлярдя Алман фашизми цзяриндя гялябянин 60
иллийи иля ялагядар республикамызын айры-айры реэионларында,
шящярляриндя мцхтялиф тядбирляр кечирилди. О ъцмлядян,
Эянъ Вятянпярвярляр Бирлийиндя щям гялябя байрамы,
щям дя Шушанын ишьалынын илдюнцмц иля баьлы елми-практи-
ки конфранs кечирилди.

Конфрансы эириш сюзц иля ачан ЭВБ-нин сядри Муьан
Ялийев тядбир иштиракчыларыны саламлайараг, онлары гялябя
байрамы мцнасибятиля тябрик етди. О, гейд етди ки, гялябя-
няин ялдя едилмясиндя Азярбайъан халгынын бюйцк ролу
олуб. Бакы нефтчиляринин, Азярбайъан нефтинин мцщарибя-
нин эедишатында ня гядяр юням дашыдыьы щамыйа бяллидир.
Щитлер гошунларынын Бакыны яля кечирмяси бирмяналы олараг,
ССРИ-нин сцгуту иля нятиъяляняъякди. Гафгаз уьрунда
эедян дюйцшлярдя 416-ъы Таганрог дивизийасынын шцъая-
тиндян данышан Муьан Ялийев диэяр ъябщялярдя дя гящря-
манлыг эюстярян азярбайъанлы забит вя ясэярлярдян сющбят
ачды.

О, гейд етди ки, ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцш, 8 дяфя Али Баш Команданын
тяшяккцрцнц алмыш танк гошунлары гвардийа эенералы Щязи
Аслановун Минск, Вилнцс вя диэяр шящярлярин азад олун-
масында явязсиз хидмятляри олуб. Сонра М.Ялийев кон-
франс иштиракчыларына Ханлар Бабалынын, Мещди Щцсейн-
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задянин кечдикляри дюйцш йоллары щаггында ятрафлы мялу-
мат верди. 1918-ъи илдя Шушада анадан олмуш Ханлар
Бабанлы щярби хидмятя 1939-ъу илдя чаьырылыб. 1941-ъи илдя
дюйцшлярин бириндя аьыр йараланан Ханлар Бабанлы эюзцнц
ачанда юзцнц алманларын сящра щоспиталында эюрцр. Лакин
алманъа билмяйи сайясиндя о, тезликля бурадан гачмаьа
наил олур. Вя сонрадан алман фашистляриня гаршы иэидликля
дюйцшцр. Х.Бабанлынын ады бу эцн дя Украйнада бюйцк
ещтирамла йад едилир.

М.Ялийев ону да гейд етди ки, диэяр гящряманымыз
Мещди Щцсейнзадя Италийа, Йугославийа партизан дястяля-
ринин тяркибиндя олмазын шцъаятляр эюстяриб, щялак олса да
яфсаняви Михайло щаггында доьма вятяниндя щеч бир
мялумат олмайыб. Чох сонра, о заман ДТК-да чалышан
цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийевин сяйи нятиъясиндя
М.Щцсейнзадянин сянядляри архивдян тапылды. Онун щаг-
гында китаблар йазылды, кинофилмляр чякилди. Щагг юз йерини
тутду. М.Щцсейнзадя Совет Иттифагы Гящряманы ады алды.

Сонда Шушанын ишьалы иля баьлы ЭВБ-нин сядри мювге-
йини билдиряряк деди ки, Азярбайъан халгы итирилмиш торпа-
гларла щеч вахт барышмайаъаг. Щ.Ялийев щакимиййятя
эялдикдян сонра эцълц ордумуз йараныб. Вя щазыркы
Президентимиз Илщам Ялийев ъянаблары да бу йюндя ишляри
давам етдирир. Биз щяр ан Али Баш Команданын ямри иля
торпаглары азад етмяйя щазырыг. Сяфярбярлик елан едился,
щамымыз бир няфяр кими ъябщяйя эедяъяйик.

турал,
«Халг Трибунасы» гязети, 21-28 май, 2005.
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дЦшМян арХасында дЮйЦш

Щеч кяс унудулмур, щеч ня йаддан чыхмыр

Бу йахынларда редаксийамыза ортайашлы бир киши эялди.
Додагларында инъя бир тябяссцм ъилвялянмишди. Чох аста
вя арамла данышан гонаг, неъя дейярляр, мцгяддимясиз
юзцнц тягдим етди: 

- Мян Исмайыл Нябийевям… Кечмиш Украйна парти-
заны… Юзцм дя Шяки районунданам. 

-Чох йахшы. Буйурун, сизи динляйирик.
Исмайыл киши динмяз-сюйлямяз ялини голтуг ъибиня

салыб, «Азярбайъан эянъляри» гязетинин сон нюмрялярин-
дян бирини чыхартды. Гязети ещмалъа столун цстцня сяриб,
саь ялинин шящадят бармаьыны цчцнъц сящифядя дяръ олун-
муш кичик бир рясми мялуматын цстцндя эяздиряряк деди:
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- Бурада дейилир ки, эуйа мян ъябщядя щялак олму-
шам. Щалбуки, эюрдцйцнцз кими саь-саламатам…

Йазыны диггятля охудуг. Бурада Украйна йазычысы
Анатоли Тутыкын йениъя чапдан чыхмыш «Онлар башга ъцр
щярякят едя билмяздиляр» адлы сянядли повести щагда
мялумат верилирди. Китабчада Бюйцк Вятян мцщарибяси
илляриндя дцшмян архасында фяалиййят эюстярян вя тярки-
биндя чохлу азярбайъанлы дюйцшчц олан партизан бирляшмя-
синин эюрдцйц бюйцк ишлярдян бящс едилирди. Щямин ъясур
партизанлардан бири дя комсомолун йетишдирмяси Исмайыл
Нябийев иди. 

Щазырда тягацдчц олан Исмайыл киши ганлы дюйцш илля-
риндян щяля дя йадиэар сахладыьы рянэи солмуш сянядляри
вярягляйиб данышдыгъа эюзляримин юнцндя…

…3 март 1944-ъц ил. Украйнанын Ново Бук шящяринин
мяркязиндя йерляшян забит евиндя тянтяняли зийафятдир.
Бюйцк салон алман забитляри иля долудур. Щамынын да диг-
гяти мяълисин йухары башында йан-йана яйляшмиш 14 няфяр
азярбайъанлы эянъя вя цч няфяр сарышын рус гызына зиллян-
мишдир. Онларын беля бюйцк вя мясул бир мяълисдя юзляри-
ни чох сярбяст апармалары щамыны тяяъъцбляндирир, щятта
тяшвишя салыр… Нящайят, тамаданын – алман эенералынын
гядящи ялиня эютцрцб, айаьа галхмасы тяшвишя, шцбщяли
пычылтылара сон гойур. Эенерал цзцнц мяълисдякиляря тутуб
дейир:

- Ъянаблар, бурада тяяъъцблц щеч ня йохдур…
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Эюрдцйцнцз бу адамлар бизим ян язиз вя щюрмятли гона-
гларымыздыр… Бах, алман эейимли бу азярбайъанлылар вя
руслар юз сящвлярини лап вахтында баша дцшцб, совет щаки-
миййятиндян щямишялик цз дюндярмишляр… Бяли, бу
ъаванларын щяр биринин гялби руслара гаршы интигам, алман-
лара ися мящяббят вя сядагятля хидмят эюстярмяк щисси
иля дюйцнцр. Бцтцн бу дедиклярими шяхсян фцрер тяряфиндян
имзаланан вя щазырда бу ъянабларын ифтихарла эяздирдикляри
сянядляр дя тясдиг едир… Бу эцнкц мяълисимиздя хцсуси
тапшырыгла йухарыдан эюндярилмиш консерт бригадасына
ъянаб забит Ханлар Бабанлы рящбярлик едир… Ичяк…

Эенералын сюзляри гуртаран кими, салонда эурултулу
алгышлар гопду. Йербяйердян вящши баьыртылар ешидилди:

- Щайл Щитлер!
- Йашасын консерт бригадамыз!
Гядящляр ъинэилдяди. Эенерал аь дясмалла аьзыны силиб,

фикрини тамамлады:
-Ъянаблар, йейин-ичин, шянлянин. Бир нечя дягигядян

сонра ися гонаглар сизи юз истедадлары иля таныш едяъякляр…
«Артистляр» бир-биринин цзцня бахыб, хяфифъя эцлцмся-

диляр. Бу о демяк иди ки, «ъянаблар, дарыхмайын, щягигя-
тян дя бир нечя дягигядян сонра башда эенерал олмагла
сизя гейри-ади програмла консерт веряъяйик…» 

Цмумиййятля, ясил консерт сарыдан да наращат олмаьа
дяймязди. Ахы, дястяйя щягигятян бядии истедады олан
оьлан вя гызлар топланмышды. Мясялян, Ханларын юзц кичик
йашларындан театра бюйцк щявяс эюстярмишди. Театр техни-
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кумуну битирдикдян сонра бир мцддят Нахчыван Драм
Театрында ишлямишди. Сонралар Азярбайъан Дювлят
Филармонийасынын бядии гираят устасы кими танынмышды.
Исмайыл Нябийев ися узун мцддят Шяки театрында артистлик
вя режиссорлуг етмишди. Надир Теймурзадя мусиги технику-
муну битирмиш, Кировабад филармонийасында тарзян ишля-
мишди.

… Эеъя йарыдан кечмишди. Мяълисдяки алман забитля-
ринин башлары думанланмышды. «Артистляр» кцчядя кешик
чякян алман автоматчыларына да чохдан янъам чякмишди-
ляр. Тезликля ясас мясяля дя щялл олунду: Надир
Теймурзадя, Исмайыл Нябийев, Ъябрайыл Ясэяров, Сурхай
Щясянов салонун бцтцн чыхыш йолларында 40 дягигядян
сонра ейни вахтда партлайаъаг миналар эизлятмишдиляр.
Вахт чатанда партизанлар мусиги алятлярини кюклядиляр,
лакин сонрадан щяря бир бящаня иля салондан чыхыб кцчядя
щазыр дайанмыш машынлара долушдулар.

… Ханлар Бабанлы щювлнак партизан бирляшмясинин
гярарэащына дахил олду вя ясэяри вязиййят алыб командиря
мялумат верди:

- Йолдаш командир, нювбяти тапшырыг мцвяффягиййятля
йериня йетирилмишдир!

- Билирям, язiзим - дейиб командир ъясур азяри оьлу-
ну баьрына басды. - Индиъя алман радиосу хябяр верди ки,
партизанлар Ново Бугда забит евини партладыблар. Партлайыш вахты
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бир алман эенералы, 680 няфяр забит вя ясэяр мящв олмуш-
дур… Чох саь олун, партизанларын адындан сизя тяшяккцр
едирям!..

Ханларын мещрибан сяси ешидилди:
- Совет Иттифагына хидмят едирик!..
Бяли, амансыз мцщарибя Ханларын, Исмайылын, Надирин,

Сурхайын, Ъябрайылын вя бир чох башга Азярбайъан балала-
рынын динъ гуруъулуг ишляриндяки хош арзуларыны йарымчыг
гоймуш, щяйат планларыны позмушду. Буна бахмайараг,
онлар биринъиляр сырасында ъябщяйя эетмишдиляр. Ханлар
аьыр йаралы икян щярби хястяханада йатаркян алманлар ону
ясир алмышдылар. Лакин о, тезликля имкан тапыб ясирликдян
гачмышды.

Исмайылын да ъябщя талейи Ханларынкы кими олмушду.
О, Крым ъябщясиндя йараланмыш вя сонра Ровно шящярин-
дяки щярби хястяханада дцшмяня ясир дцшмцшдц. Фашистляр
йарысаьалмыш Исмайыла йолдашлары иля бирликдя эащ атяш
хятти, эащ да бюйцк хяндяк газдырырдылар. Бир эцн о, фцрсят
тапыб ъялладлардан интигам алды. Башынын цстцнц кясдирмиш
алман йефрейторуну юлдцрцб, газдыьы хяндяйя атды.
Рягибинин палтарыны эейиб, автоматыны эютцрцб арадан
чыхыр. Вя Кривой Рога тяряф цз тутду. Орада Ханлар
Бабанлынын азярбайъанлылардан тяшкил етдийи партизан кон-
серт бригадасына гошулду.

Алман палтары эеймиш партизан артистляр фашист тяшкилат-
лары адындан мцхтялиф сахта сянядляр дцзялдиб, консерт
вермяк бящаняси иля Украйнанын шящяр вя гясябялярини,
кяндлярини, мешялярини эязиб-долашырдылар. Онларын «кон-
сертляри» ися щяр йердя ишьалчылара чох баща баша эялирди.

Вятянпярвярляр Кривой Рогда Украйнанын мярд
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гадын гящряманы Домна Самсоновна Конйеванын рящ-
бярлик етдийи эизли партизан бирляшмясиня гошулдулар.
Сонралар «Гафгаз варйетеси»  ады иля мяшщурлашараг
Днепропетровскда, Николайевдя, Одессада вя диэяр
шящярлярдя тяхрибат ямялиййатлары кечирмишдиляр. Бяли,
онларын айаг басдыглары йерлярдя дцшмянин ъанлы гцввяси-
ни вя щярби сурсатларыны апаран гатарлар, щабеля щярби обй-
ектляр эюйя соврулур, украйналы оьлан вя гызлар ясирликдян,
юлцм ъязасындан азад олунурдулар.

Ханлар Бабанлы гялябя эцнцнц эюрмямишдир – эизли
гясдин гурбаны олмушдур. Мярд партизанын ушагларыны
онун щяйат йолдашы Bюyцkxаным мятанятля бюйцдцб ярся-
йя чатдырмышдыр. Онлардан бирини – ССРИ идман устасы,
ямякдар мяшгчи Тофиг Бабанлыны республикамызда таны-
майан йохдур.

Кечмиш партизан Исмайыл Нябийев сон вахтларадяк
Сумгайытдакы мцяссисялярдян бириндя чалышмышдыр. Инди
доьма Шякидя йашайыр. Надир Теймурзадя Абшерон
Истещсалат Идарясиндя байтар щякимидир. Сурхай Щясянов,
Щябиб Мяммядов, Ъащанэир Щцсейнов вя бир чох башга-
лары доьма шящяр вя кяндляриндя гуруъулуг ишляри иля
мяшьулдурлар.

Бяли, биздя щеч кяс унудулмур, щеч ня йаддан чыхмыр!
Дюйцш хидмятляри щюкумятимиз тяряфиндян орден вя
медалларла гейд едилян кечмиш партизанларын мцщарибя
илляриндя кечдикляри чятин вя шяряфли щяйат йолу мцасир
эянъляримиз цчцн ясил нцмунядир!

Мцршцд дадашОВ,
«Азярбайъан эянъляри» гязети, 23 октйабр 1969-ъу ил.
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ПОСЛЕДНЯЯ  НОЧЬ  В  КЕРЧИ

Страшная боль не давала покоя. Исмаил метался
по койке и в момент, когда к нему возвращалось созна-
ние, старался пoнять что делается вокруг. Всем уже
было ясно – город нашим не удержать. Надеяться на
эвакуацию тоже не прихадилось. Всех ожадало страш-
ное: плен. Но у каждого теплилась еще маленькая
надежда. А когда ночью в госпитале появились
немцы, - ушла и она. Было это в январе 1942-го года.
Наши оставили Керчь…

В эту же ночь всех начали грузить в вагоны.
«Зачем мы нужны им, больные и искалеченные?»
думал Исмаил. Ну немцы куда то торопились.

Ехали долго, с большими остановками. Держались
все время вместе. Помагали друг другу, кто чем мог.
Рядом с Исмаилом были его земляки Алиаскер
Зульфугаров, Мамед Мамедов и Джебраил Алескеров.

Когда прибыли в Ровно, в лагерь военнопленных,
их четверых назначили на земляные работы. Раны
медленно заживали. Жили только одним: как бы про-
держаться, как бы выдержать…

Подготовка к побегу шла медленно. Каждый пони-
мал, чем может кончиться неудача. Но другого выхода
не было. Исмаил уже знал, что здесь, под Ровно, дей-
ствуюут партизаны. Надо было искать с ними связь…

Вскоре после побега из лагеря Исмаил был задер-
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жан немецким офицером, который приказал следовать
за ним. Отойдя на некоторое расстояние офицер вдруг
заговорил на азербайджанском языке. Он подробно
расспросил, из какой части Исмаил, откуда родом.

К вечеру Исмаил уже был в штабе партизанского
отряда, котором командовала украинская коммунистка
Домна Самсоновна Конева и знакомый уже Исмаилу
«немецкий офицер» - бакинец Ханлар Салман оглы
Бабанлы. Вскоре Исмаил получил и первое боевое
задание.

По данным разведки стало известно, что со стан-
ции Долгинцево вот-вот должны отправиться на
фронт два немецких эщелона с оружием и боеприпа-
сами. Взорвать эщелоны было поручено Исмаилу
Набиеву и отважной партизанке Зине Молчановой,
которая знала здесь все ходы и выходы. План опера-
ции был тщательно продуман. Две ночи выжидали
партизаны, когда эщелоны будут полностью загруже-
ны. На третью ночь над станцией засверкал необыч-
ный фейерверк.

Рвались снаряды всех калибров, горели цистерны
с горючим. Отходить пришлось под пулеметным
огнем… Утром раненых Исмаила и Зину подобрали
партизаны.

Богата бевыми эпизодами биография партизана
Исмаила Набиева. По сей день старожило Нового Буга
осталось в памяти осеняя ночь 1944 года, когда на воз-
дух взлетел фашистский офицерский клуб. Более
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пятисот оккупантов нашли себе могилу под его разва-
линами. Операцией руководил Ханлар Бабанлы, а
одной из групп подрывников командовал Исмаил
Набиев.

…Перед нами фотокопии протоколов собраний
партизанского отряда. Они получены, из партийного
архива Днепропетровского обкома КП Украины. В
этих документах часто упоминается имя нашего зем-
ляка – шекинца Исмаила Набиева, рассказывается и
его подвигах.

…Прошли годы. Но не забывает бывший партизан
своих боевых друзей – украинцев Зину Молчанову,
Василия Лозина, Лидию Тимко, а также земляков
азербайджанцев ветеринарного врача Надира Теймур-
заде, который возглавил отряд после гибелы Х.Бабан-
лы, Сурхая Гасанова из Степанакерта и многих других.

Исмаила Набиева хорошо знают в Шеки. Он много
лет проработал на шелкокомбинате, а сейчас ушел на
пенсию. Но немногим известно, что этот скромный,
немолодой человек в годы войны самоотверженно
сражался с гитлеровскими захватчиками на землях
Украины и Румынии, Югославии, Болгарии, Венгрии.
Не знают, что самой тяжелой ночью для него была
последняя ночь в Керчи…

Э.Микаилзаде – соб. Корр. «Вышки» 
Н.Набиев – сотрудник газеты «Шеки фахлеси»
«Вышка”, 5 апреля 1968 г.
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МУсИГИ  дЦшМянИ  дя  
ОВсУнлайырды…

Уъалыг щяр адама мцйяссяр олмур. Талейини инсанларын
хошбяхтлийиня, сяадятиня щяср едян адамлар бу ады газа-
нырлар. Надир Теймурзадя дя беляляриндяндир. 

Ону гядим Эянъядя чохлары таныйыр. Кичик йашларындан
мусигийя щявяс эюстярирди. Ибтидаи мусиги мяктябиндя
Фикрят Ямиров вя Гянбяр Щцсейнли иля бир синифдя охуйур-
ду. Н.Теймурзадя дя бялкя камил бир мусигичи кими таны-
наъагды, анъаг Гярбдян эялян амансыз туфан онун арзула-
рыны йарымчыг гойду. 

…1942-ъи илдя о, эярэин дюйцшлярин бириндя ясир
дцшдц. Чох кечмяди ки, фашист дцшярэясиндян гача билди.
Таманда кющня танышы, вахты иля актйор олан Х.Бабанлыйа
раст эялди. Эизли тяшкилат йарадыб алман формасында
дцшмянлярин ичиндя фяалиййят эюстярмяйя башладылар.
Онлар юз фяалиййятлярини Украйна партизан щярякаты тяшки-
латы иля бирляшдирдиляр. Н.Теймурзадя о эцнляри беля хатыр-
лайыр:

- Сахта мющцр, сянядляр дцзялтмякдя о гядяр усталаш-
мышдыг ки, щятта фашист эенераллары беля онлардан баш ача
билмирдиляр. Х.Бабанлынын рящбярлийи вя мяслящяти иля тез-
ликля консерт группу йаратдыг. Бу консерт группу «Гафгаз
варйетяси» ады алтында чыхыш едир, бир-бириндян чятин тапшы-
рыглары мцвяффяшгиййятля йериня йетирирди.
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«Гафгаз варйетяси»нин фяалиййятиндян бящс едян
сянядлярин бир нечясини нязярдян кечиряк:

…1943-ъц илин нойабр айы иди. «Гафгаз варйетяси»
Донбас вя Смоленск ъябщяляриня эедян ики мярми, бир
ярзаг гатарыны партлатмышдыр.

…1944-ъц илин феврал айында Новайа Буг районунда-
кы мяркязи клубда алман забитляри цчцн зийафят эеъяси
кечирилирди. «Гафгаз варйетяси» щямин клубу вя алманла-
рын Кривой Рогдакы Октйабр адына кюмцр мядяниндя йер-
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ляшян щярби базасыны даьытмышдыр.
Консерт групунун цзвляри «дашдан кечян» сянядляр

дцзялдиб ъябщябойу эязирдиляр. Онлардан щеч кяс шцбщя-
лянмирди. Чцнки Берлиндян «зати-алинин» эюстяриши иля орду-
йа мядяни хидмят эюстярирдиляр. 1944-ъц ил мартын 14-дя
Наталино кянди Совет гошунлары тяряфиндян азад едилди.
«Гафгаз варйетеси» групунун цзвляри Гызыл Ордуну бюйцк
севинъля гаршыладылар. Дястянин цзвляриндян чоху щялак
олмушду. 

Гардаш Украйна торпаьында Бюйцк Вятян мцщарибяси-
нин башга гящряманлары кими «Гафгаз варйетяси» груп
цзвляринин фяалиййяти йцксяк гиймятляндирилир, онларын
хатиряси язиз тутулур. Йазычы А.А.Тутыкын «Онлар башга ъцр
едя билмяздиляр» сянядли повестиндя щямйелиляримизин
иэидликляриндян, онларын дцшмян архасында эизли фяалийй-
ятиндян ятрафлы сющбят ачылыр.

Мцщарибядян сонракы иллярдя Н.Теймурзадя кянд
тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя чалышмыш, ямяксевяр-
лийи вя ишэцзарлыьы иля ону таныйанларын дярин щюрмятини
газанмышдыр. Партийа вя щюкумятимиз бу фядакар инсанын
зящмятини лайигинъя гиймятляндирмишляр. Инди онун синяси-
ни дюйцш мцкафатлары иля бярабяр Ленин йубилей медалы,
сосиализм йарышынын галиби дюш нишаны да бязяйир.

р.Мустафайев,
Абшерон району щейванларын хястяликляриня гаршы

мцбаризя стансийасынын щякими
«коммунист» гязети, 12 сентйабр 1984-ъц ил.
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анатоли тУтык

Анатоли Антонович Тутык дювлят тящлцкясизлийи хидмя-
тиндя чалышыр. О щямдя ССРИ Журналистляр Иттифагынын цзвц,
бир нечя сянядли повестин мцяллифидир. Йазычынын «Онлар
башга ъцр едя билмяздиляр» повестляр китабы
Днепропетровск няшриййаты тяряфиндян чапдан бурахылмыш-
дыр. Охуъуларымыза тягдим етдийимиз повестдян парчада
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя мятанят эюстярян
ъясур инсанлардан – дцшмянин ишьал зонасында горху бил-
мядян мцбаризя апаран, бюйцк гялябя эцнцнц йахынлаш-
дыран эизли тяшкилатын цзвляриндян, щабеля Одлар йурдунун
мярд оьулларындан данышылыр.

Повестдян  парча

ГафГаз  ВарйетесИ

Гусар aqroтехникумуна дахил оларкян Ханлар Салман
оьлу Бабанлы щисс етди ки, ондан мцяллим чыхмайаъаг.
Сящня ону юзцня чякирди. Тeатр мяктябиня кечяндя инан-
ды ки, юз йерини тапыб. Нахчыван Драм Театрында, сонра ися
Азярбайъан филармонийасында иши она бюйцк ляззят верир-
ди. Лакин актйорлуг сяняти ясэяр олмаг ещтимадыны азалт-
мырды. Гярбдя гара булудлар сыхлашырды. Ханлар билирди ки,
ола билсин тезликля консерт палтарыны боз ясэяр шинели явяз
едяъякдир. Анъаг бу сонралар баш верди…

1941-ъи илин сентйабрында о, Лцбенин ъянубунда аьыр
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йараланды. Щисся мцщасиряйя дцшдц. Алманларын щярби
ясiрляр хястяханасында ону мцалиъя етдиляр, бюйцк сяйля
«цзяриндя ишлядиляр». Ханлар кимиляриня тцрк эенералы Яли
Фузданын адамлары хцсуси «нявазиш» эюстярирдиляр. Онлар
Азярбайъан халгыны болшевик «зцлмцндян» хилас етмяк
истяйян «миллят атасы» Мяммяд Ямин Рясулзадя щаггын-
да данышырдылар. О, тяблиьата уймады. Алманийайа эетмяк-
дян бойун гачырды. Алман ордусунда гуллуг етмяйя разы
олду, силащ ялдя етмяк, гачмаг вя интигам алмаг истяйирди.

1942-ъи илин декабрында Краснодар алтында илк дюйцш
заманы чахнашмадан истифадя едяряк гачды. Ъябщя хятти-
ни кечмяйя сяй эюстярди, лакин щитлерчилярля цз-цзя эялди.
Таман ъийиллийиндя хейли далдаланды, нящайят юзцм-
цзцнкцляря тяряф кечмяйин мцмкцн олмадыьыны йягин
етдикдян сонра алман комендантынын йанына эяляряк щис-
сядян айры дцшдцйцнц елан етди. Забит она инанды вя каьыз
верди: «Гафгаз йефрейтору Бабанлы Славйанск истигамятин-
дя щярякят едир вя щиссяйя тяъили гайытмаг щаггында ямр
алмышдыр. Хцсуси гейд: йолцстц няглиййатла».

Алман дилини билмяси чох кюмяк етди. Еля бурада,
Таманда о, фашист дцшярэяляриндян гачан совет щярби ясир-
ляриня раст эялди. Онларын арасында кющня танышы –
Кировабад филармонийасынын солисти Надир Теймур оьлу
Теймурзадя дя вар иди. Ханлар езамиййят вярягясиня
ялавя етди: онунла даща сяккиз няфяр щярякят едир. Керчи
ашдылар. Крым йарымадасыны архада гойуб, Николайевя чат-
дылар. Комендантлыьын лейтенанты онлара беля бир сяняд
сатды. «Кунстгруппа (консерт бригадасы) йефрейтор Ханлар
Бабанлынын рящбярлийи алтында Днепропетровск, Никола-
йевск вя Кировоград вилайятляриня гастрол сяфяриня чыхыр».

Тядриъян палтар, силащ, ат, араба ялдя едилди. Сахта
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сянядляр, мющцр вя штамп дцзялтмяйи юйряндиляр.
Консертляр ися демяк олар ки… баш тутмурду. Консерт
фяалиййяти башга ишля явяз олунмушду: Ханлар Бабанлынын
«аристляри» ящали арасында вярягяляр йайыр, тяхрибат ишляри
апарыр, ишьалчылары вя йерли полисляри «овлайырдылар».

1943-ъц илин мартында консерт бригадасы Кривой Рога
эялди. Тясадцф еля эятирди ки, «мусигичиляр» Домна
Самсоновна Коневанын гоншулуьуна дцшдцляр. Таныш
олдулар, бир мцддят «бахышдылар»  вя бир дяфя Ханлар йол-
дашлары иля бярабяр онлара эялди. Домна Самсоновна
онлары йеркюкц чайына гонаг етди, сонра инъя мятлябя
кечди. «Совет щюкумяти, - деди, - хяръ чякиб, охудуб
адам едиб, сиз ися тяшяккцр явязиня дцшмян мундириндян
йапышмысыныз. Ня гядяр ки, эеъ дейил йахшы фикирляшин, ана-
ларынызы, доьма йурдунузу хатырлайын, вахт эяляъяк, щяр
кяс халг гаршысында щесабат вермяли олаъагдыр…»

Ханлар йерли эизли тяшкилатла ялагя йаратмаг цчцн чох-
дан йоллар ахтарырды. Анъаг алман формасы мане олурду.
Бу заман Домна Самсоновна бюйцк-эизли групп йарат-
мышды. Онлары баша дцшмяк чятин дейилди; неъя дейярляр,
балыгчы балыгчыны узагдан сечир, Кривой  Рог вятянпярвяр-
ляри «мусигичилярин» тимсалында дюйцш кюмяйи алдылар.
Азярбайъанлы Ханлар Бабанлынын рус ады «Костйа» иди.

Домна Самсоновна бцтцн эеъяни йата билмяди. Сцбщ
тездян Ханларын далынъа адам эюндярди. Бабанлы досту вя
групун сийаси комиссары Теймурзадя иля бирликдя эялди.
Теймурзадя орта бойлу, тюкмя бядянли иди, яйниндя
алман формасы варды. Мцщарибядян яввял кянд тясяррцфа-
ты институтуну битиряряк Кировабадда байтар щякими ишляйир-
ди. Сонра мусигийя олан щявяси она йени пешя газандырды.
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Гызыл Ордуда кичик лейтенант рцтбяси иля взвод командири
вязифясиндя гуллуг едирди.

Ханлар салам верди, ялини назик быьына чякяряк диггят-
ля Домна Самсоновнайа бахды:

- Хястя дейилсиниз ки, анаъан? – О вя достлары дярин
щюрмят яламяти олараг Домна Самсоновнаны беля адлан-
дырырдылар. – Бу эцн эюзцмя бир тящяр дяйирсиниз…

- Бунун цчцн ясас вар… Бяс сиз нийя беля язэинсиниз?
Бцтцн эеъяни карт ойнайан адама охшайырсыныз…
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Бабанлы вя Теймурзадя эцлцмсяйяряк бир-биринин
цзцня бахдылар:

- Бунун да сябяби вар, - дейя Ханлар ъаваб верди. –
Анъаг кеф чякмямишик… Гардашынызын мяслящятлярини
тяърцбядя йохлайырдыг.

- Щансы мяслящятлярини?
- Ялдягайырма мярмиляр щярякят едян гатарлара неъя

тясир эюстярир… Бир сюзля, ясил «атяшфяшанлыьа» тамаша
етмишик.

- Бяс бу барядя мяня нийя демямисиниз?
- Баьышлайын… Чатдыра билмядик…
- Бахын щаа. Бу чыльынлыг сизи бядбяхтлийя апарар. Бир

иши эюрмяздян яввял ъидди щазырлашмаг лазымдыр. Сиз ися
щяр шейи сцрщайлама gюрцрсцнцз… Йахшы, - о, яллярини
йорьун сифятиня чякди. – Цч эцн бундан яввял гардашым
гайытмалыйды. О, интизамлы вя дягиг адамдыр, яэяр вахтын-
да гайыда билмяйибся, демяли ня ися олуб.

- Ня етмяли?
- Днепропетровска эетмяк лазымдыр. 
- Орада ону неъя тапмаг олар?
- Иш дя еля бурасындадыр. Цнван гоймайыб. Дейирди ки,

Свердлов кцчясиндя олаъагдыр. Яэяр орада тапмасаныз,
Александрийайа эедин. Ону таныйан адамын цнваныны
верярям.

- Ня вахт чыхмалыйыг? – Ханлар сорушду.
- Тяхиря салмадан. Йериндя кими гойаъагсан,

Костйа?
- Владимири. Ханлар тясяррцфат ишляри цзря кюмякчиси
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Исмайыл Мясим оьлу Нябийеви беля адландырырды. Исмайыл
арыг вя уъабой иди, ири бурнунун алтында енсиз быь сахлайыр-
ды.

1942-ъи илин ийунунда Нябийев йараланараг ясир дцшдц.
Тящгирляр вя ишэянъяляр башлады. Украйнанын гярбиндя вя
Полша яразисиндя йерляшян алман щярби ясир дцшярэялярин-
дя олду. 1943-ъц илин йазында мцдафия истещкамлары тик-
мяк цчцн ясирляри Днепропетровска эюндярдиляр. Бир дяфя
Нябийев юз щямйерлиляри иля бирликдя шящярин кянарында
йералты сыьынаъаг тикирди. Фцрсят дцшян кими дямир линкля
эюзятчинин башыны язиб, силащыны эютцрдцляр вя гачдылар.
Долгинтсево стансийасында Нябийевин диггятини бир груп
алман ясэяри вя ъаван йефрейтор ъялб етди; онлар юз арала-
рында азярбайъанъа данышырдылар. Йахынлашды, таныш олдулар.

Ятрафлы йохландыгдан вя бир нечя мцщцм тапшырыьы
йериня йетирдикдян сонра Нябийев эизли тяшкилата гябул
едилди. Йолдашларынын вя Домна Самсоновнанын гаршысын-
да сядагят анды ичди. Йалныз бундан сонра Бабанлы она
сяняд тягдим етди. 5 ийун 1943-ъц ил. Шяхси вярягя йефрей-
тор Нябийев 41120 нюмряли сящра щярби щиссясиндя гуллуг
едир, консерт групуна дахил едилмишдир. Бу вярягя щярби
щиссянин ясэяр китабчасы верилянядяк етибарлыдыр. Вярягя
дяйишилдикдян сонра мящв едиляъякдир. Баш лейтенант
(имза)»

…Еля щямин эцн Бабанлы вя Теймурзадя щеч бир
манейяйя раст эялмядян Днепропетровска йолландылар.
Езамиййят вярягяси онлар цчцн «йашыл кцчя» ачмышды:
«Йефрейтор Бабанлы вя Азярбайъан пийада баталйонундан
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бир няфяр Николайевдян кечмякля Херсондан Днепро-
петровска эедирляр. Чатан кими «Азярбайъан» пийада
баталйонуна эетмяк ямри алмышлар. Бцтцн щакимиййят
органлары сюзсцз бурахмалы, лазым эялярся кюмяк эюстяр-
мялидирляр. Дямир йолу няглиййатындан истифадя етмяк
щцгуглары вар. Долгинтсево, 31.8.43-ъц ил. 41120 нюмряли
щярби щиссянин мющцрц. 11/264-ъц дямирйол комендантлы-
ьы. Комендант-капитан (имза)».

Бабанлы вя Теймурзадя беш эцн вилайят мяркязиндя
галдылар. Бцтцн шящяри яляк-вяляк елядиляр, эцндя бир нечя
дяфя Свердлов кцчясиндя эюрцндцляр, базарда олдулар –
щеч бир нятиъя щасил олмады. Кцчянин сакинляриндян сюз
алмаг истядиляр, анъаг еля бил адамлар онлары эюрмцрдцляр;
цзлярини дюндяриб евляриня чякилирдиляр. Алман формасы
манне олурду.

Тйаглыны тапмаг мцмкцн олмады. Бабанлы вя
Теймурзадя шящяр комендантынын йанына эялиб езамий-
йят вярягясини тягдим едяряк, Кировграда йол вярягяси
вермяйи тяляб етдиляр. Эуйа щярби щисся орайа эетмишди.
Комендант онларын сюзлярини йохламаг истямяди; йа чох
адам варды, она эюря, йахуд да ишини тез гуртарыб юз сары-
шын Излесинин йанына тялясдийиндян. Бялкя дя, алманъа
тямиз данышан бу гафгазлы йефрейтор хошуна эялмишди.
Комендант дярщал йол вярягяси тяртиб етмяйи тапшырды. Еля
щямин эцн – 1943-ъц ил сентйабрын 6-да Днепропетровск-
Лвов гатарында цчцнъц дяряъяли вагонда эизли тяшкилатын
цзвляри гярбя йолландылар.

Гатар йаваш-йаваш дартыныр, кющня вагонлар гярибя сяс
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чыхарырды. Дямирйол стансийаларында вя говшагларда тяр-
пянмяк мцмкцн дейилди; шяргя щярби сурсат вя ясэяр
апарырдылар, гярбя ися йаралылар вя ялдя едилмиш гянимятляр
дашынырды. Бу заман Днепр уьрунда дюйцшляр gеdирди.

Бабанлы вя Теймурзадя вагонун чиркли пянъярясин-
дян Украйнанын кяндляриня, вадиляр вя кичик чайларла
кясилян дцзянликляриня бахырдылар. Йан хятдян аьыр гатар
кечди. Ханлар бир анлыьа эюзлярини йумду, эцняшли Бакыны,
дянизкянары булварын ъярэя иля дцзцлян аьаъларыны вя
щяйат йолдашыны эюрдц…

Ханлар башы иля Теймурзадяйя ишаря етди:
- Эетдик!
Онлар вагондан-вагона кечдиляр, гатарын баш тяряфиня

доьру ирялилядиляр. Ясэярляр чяллякдя гахаъ балыьыны хатыр-
ладырдылар. Чохлары кечид йолунда отурмушду. Исти иди, тяр
вя дярман ийи вагонлары бцрцмцшдц. Йаралылар зарыйыр,
кюмяк истяйирдиляр, анъаг онлара йахынлашан йох иди.

Нящайят, биринъи вагона чатдылар. Бабанлы йолдашынын
ялиндяки кичик чамоданы алыб айагйолуна йолланды.
Теймурзадя онун ардынъа эетди.

- Бурада дайан. Щеч кяси бурахма. – дейя Ханлар
пычылдады вя айагйолунун гапысыны архасынъа юртдц.

Теймурзадя достунун фикрини анламышды. Кичик чамо-
данында саат механизми иля ишляйян мярми йерляшдирилмиш-
ди. Ханлар эюздян-ираг бир йеря бяркитмяли иди.

Тезликля айагйолунун гаршысында адамлар топлашды.
Щяр бири «ахырынъы кимдир» сорушуб нювбя тутурду.
Айагйолундакы адам ися чыхмаг билмирди. Топлашанлар
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щяйяъанланмаьа башладылар. Теймурзадя онлары сакитляш-
дирди:

- Ъянаблар, сябриниз олсун. Мян сиздян габаг эюзля-
йирям.

Сяс-кцй артды, вагон бялядчисинин архасынъа адам
эюндярдиляр. Он дягигя кечди, ичяридяки адам чыхмырды.
Бялкя о, щушуну итириб? Вагон бялядчиси бир дястя ачар
чыхарыб гапыйа тяряф йериди. Теймурзадя онун гаршысыны
кясди:

- Бахмаг йахшы дейил. Костйа, тез чыхырсан? 
Гапы ачылды, Бабанлы эюрцндц, башы иля ъибини эюстярди.

Теймурзадя йайлыьыны чыхарыб она верди. Бабанлы тялясмя-
дян цзцнц, яллярини силди, дящлизя доьру аддымлады.

- Щяр ишдя тялясирик, ъянаблар. Баьышлайын, щяр ъцр зибил
йемяли олурсан… Сиз ися ъянаб вагон бялядчиси, юз вязи-
фянизи билмялисиниз. Ня цчцн цз дясмалы йохдур?

Ийирми дягигядян сонра гатар йавашыды. Ваьзал бинасы-
нын фасадында алман вя украйна дилляриндя йазылмышды:
«Знаменка».

Эизли тяшкилатын цзвляри гатардан биринъи дцшдцляр вя
адамлара гарышдылар. Гясябяни сцрятля архада гойдулар,
дцзянлийя чыхдылар. Йалныз инди Теймурзадя сорушду:

- Щя, неъя олду?
- Эцъля бяркитдим. Ялцзйуйанын алтына баьладым. Су

чялляйинин ичиня гоймаг истяйирдим, анъаг онда йалныз
таваны даьыда билярди. Инди ися бцтцн гатар мящв едиля
биляр. Мянъя, мярми юз ишини саат йарымдан сонра эюрмя-
лидир, - дейя о, саатына бахды.
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Онлар гейри-ихтийари бахышдылар. Узагда паравоз тцстц
бураха-бураха йохушу чыхыр, архасынъа вагонлары дартырды.
О, дцшмян забит вя ясэярлярини апарырды. Онлардан чоху
мянзил башына чатмайаъагды; ня бу эцн, ня дя сонра…

Кянддя эеъялядиляр, сящяр йолда бир араба сахладылар,
тязя саманын цстцня узандылар, арабачы атлары тярпятди.
Ханлар архасы цзря узанараг дишляри арасында чюпц чейня-
йир памбыг кими адда-будда сяпялянмиш булудлара бахыр-
ды. Бирдян булуд тoпасынын арасындан бир тяййаря чыхды вя
дярщал онун ятрафында мярми партлайышлары эюрцндц.
Эюрцнцр, зенит топлары ону чохдан изляйирди. Тяййаря эащ
сцрятини артырараг йцксяйя галхыр, эащ да ашаьы шыьыйыр,
анъаг одлу щалгадан чыха билмирди. Бирдян о лянэяр вурду,
гуйруьундан гара тцстц чыхды. Еля бу анда тяййарядян
гара бир нюгтя айрылды, эет-эедя бюйцдц, цзяриндя аь
парашцт гцббяси пейда олду. Тяййарячи аста-аста йеря енир-
ди. Кцляк ону йолун кянарына салды. 

Бабанлы арабадан атылараг парашцтцн тяхминян еняъя-
йи йеря гачмаьа башлады. Теймурзадя онун ардынъа эцъля
чатырды. Ханлар гача-гача вар эцъц иля гышгырырды:

- Горхма, биз юзцнцнкцлярик!!!
Тяййарячи бу сюзляри ешитдими, йахуд онлара инандымы

– сюйлямяк чятиндир. Ханлар о заман чатды ки, пара-
шцтчцнцн айаглары йеря дяйди. Парашцтцн гцббяси онлары
эюрцнмяз етди. Теймурзадя парашцтц йыьаркян Бабан-
лынын тяййарячинин ялиндяки тапанчадан вя бычагдан бярк-
бярк йапышдыьыны эюрдц, торпагда ися ялбяйаха мцбаризя-
нин изляри галмышды.
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Мющкям бядянли, мави эюзлц тяййарячи йумругларыны
дцйяряк дишлярини гыъамыш щалда онларын гаршысында дайан-
мышды. Цзцндян ири тяр дамъылары йуварланырды.

- Яълафлар… - о, гязябля дейинди. – Сиз яълафсыныз!
Бу заман ичяриси ясэярля долу йцк машыны сцрятля

онлара йахынлашырды. Фашистляр ня ися гышгырыр, автоматларыны
щавада ойнадырдылар.

Бабанлы вя Теймурзадя тяййарячинин голундан йапы-
шараг автомашына доьру апардылар. Машынын кузовундан
ясэярляр тюкцлцшдцляр.

- Ону бизя верин! Тяййаряни биз вурмушуг!
- О, бизим ясиримиздир!
- Ясир ону тутанындыр. Сизин пайыныз ися бах, орада-
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дыр… - Бабанлы хейли аралыда торпаьа санъылан тяййаряни
эюстярди. Йол верин. – Щара лазымса юзцмцз апараъаьыг!
Биз 203-ъц зондеркомандаданыг.

Алманлар кюнцлсцз разылашдылар.
- Щеч олмаса, иъазя верин, хатиря цчцн бир шей эютцряк.

Беля гянимят щяр саат яля дцшмцр. 
Бабанлы щисс етди ки, алманлар асанлыгла ял чякмяйя-

ъякляр. О, ясирин папаьыны, командир чантасыны (ичярисиндя-
кини юзц эютцрдц), саатыны, компасыны вя бош гобуру сол-
датлара тяряф атды. Онлар аъ ит сцмцйя ъуман кими шейлярин
цстцня атылдылар. Бабанлы вя Теймурзадя бундан истифадя
едиб ясири арадан чыхартдылар, дцзянлийя доьру ирялилядиляр.
Ясэяр долу автомашын эюздян итян кими онлар тяййарячини
бурахдылар. Ханлар ямр шяклиндя деди:

- Эет!
Тяййарячи бир нечя аддым атыб дайанды, онлара тяряф

чеврилди:
- Мян коммунистям, кцряйимдян йох, синямдян

атын!
- Эет, бир дя ясир дцшмя. Раст эялдийин илк кянддя

мцлки палтар ялдя етмяйи унутма. Ал! – Бабанлы тапанчаны
тяййарячийя тяряф туллады. О, силащы эюйдя тутду.
«Сынайырлар яълафлар. Патронлары йягин чыхарыблар…»

Бабанлы вя Теймурзадя чевриляряк шящяря тяряф цз
тутдулар. Гурумуш отлар айагларынын алтында хышылдайырды.
Тяййарячи шашгын щалда онларын архасынъа бахырды. Бялкя
бу да бир кялякдир? Анъаг онлар бир дяфя дя архайа бах-
мадан юз йолларына давам едирдиляр. Тяййарячи тапанча-
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нын хязинясини чыхарды, патронлар парылдайырды. Юзцнц сах-
лайа билмяди, гышгырды. 

- Ей! Сиз кимсиниз?
Бабанлы чеврилди, ялини йелляди:
- Якил!
Бабанлы сахта сянядляр дцзялтмяк ишиндя там «ихтисас-

лашмышды». Бу сянядляр тякъя эизли тяшкилатын ещтийаъыны
юдямирди, щям дя йерли сакинляря верилирди. Сянядляр бязи-
ляриня йашамаг щцгугу верир, бязилярини Алманийайа
сцрэцн олунмагдан хилас едирди. Ейни заманда Ханлар
ярзаг карточкалары дцзялдирди. «Мусигичиляр» бунларла
чохлу ярзаг мящсуллары алыр, йерли ящалийя пайлайырдылар.
Маьазадан, йахуд анбардан мал эютцрмяк цчцн бир нечя
адам эедирди.

Бу дяфя ярзаг далынъа алманларын анбарына эетмяк
азярбайъанлы Ясябялинин пайына дцшдц. О, 150 адамлыг
ярзаг алмалы иди. Анбардар маллары чякянядяк эюзлямяси-
ни хащиш етди вя гапынын архасында эюздян итди. Чох кеч-
мядян анбара ики жандарм дахил олду. Онлар Ясябялини
тутдулар вя щеч ня изащ етмядян жандарм идарясиня эятир-
диляр.

Фашистляр юйрянмяк истядиляр ки, о, ярзаг карточкалары-
ны щарадан алмышдыр. Ясябяли рус дилини йахшы бился дя,
азярбайъанъа исрар едяряк карточкалары кцчядян тапдыьыны
билдирди. Жандарм няфярляринин вя тяръцмячинин данышыьын-
дан анлады ки, шящяря карточкаларда эюстярилдийиндян хейли
чох ярзаг бурахылмышдыр. Одур ки, бцтцн тяшкилатлара вя
мцяссисяляря елан едилмишди ки, карточкалар йалныз адам-
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башына, юзц дя ики эцн мцддятиня «хярълянмялидир».
Азярбайъанлылар бу эюстяришдян хябярсиз идиляр.

Ясябяли ня щямин эцн, ня дя сонра дястяйя гайытма-
ды. Ахтарышлар, сорьулар щеч бир файда вермяди, айдын олду
ки, ону щябс едибляр. Ханлар жандарм идарясиня эяляряк
билдирди ки, таныш бир азярбайъанлыны ахтарыр, лакин фамилй-
асыны билмир. Она дедиляр ки, дустаглар арасында бир азяр-
байъанлы вар вя дярщал эюрцш тяйин етдиляр.

Ясябяли аста аддымларла кабинетя дахил олду. Цзц
тцклянмишди, гаралмышды, эюзляри чухура дцшмцш, шишмиш
сифятиня ган саьылмышды. Ъырылмыш мундириндя гурумуш ган
лякяляри эюрцнцрдц. Анъаг о, юзцнц эцмращ тутмушду.
Бабанлы юз дилиндя хябярдарлыг етди:

- Биз бир-биримизи танымырыг.
- Айдындыр, - Ясябяли сакитъя ъаваб верди вя кцнъдяки

дустаг кятилиня доьру йериди.
- Сян она ня дедин? – дейя жандарм сорушду.

Саламлашдым, о да ъаваб верди. Баьышлайын, ъянаб жан-
дарм. Бу, мян ахтаран адам дейил. 

- Сян ондан соруш ярзаг карточкасыны щарадан алыб?
Бабанлы тялясмядян тяфсилаты иля Ясябялини тялиматлан-

дырды: диндирмя заманы юзцнц неъя апармалы, ня демяли
вя с. Ясябяли билдирди ки, жандармлар ондан щеч бир сюз
гопара билмяйяъякляр, о щеч заман сатгын олмайаъагдыр.

Бабанлы онун сюзлярини беля тяръцмя етди:
- Ярзаг карточкаларыны о, тясадцфян кцчядян тапыб.

Гярара алыб ки, онлары анбарда дяйишдириб юз щиссясиня
ярзаг апарсын. 
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- Бу наьылы гой нянясиня данышсын. Експерт эюстяриб
ки, карточкалар сахтадыр. Сонра да ки, беля бир щисся йох-
дур.

- Дустаг дейир ки, щисся бурадан йола дцшмцшдцр.
Бабанлы бахышлары иля Ясябялийя «ялвида» деди, гялбин-

дя аьыр йцк кцчяйя чыхды.
Дюйцш йолдашына кюмяк етмяк мцмкцн дейилди, бина

эцълц кешикчи дястяси иля горунурду.
Ясябяли сюзцнцн цстцндя дурду. Фашистляр ондан щеч

бир сюз гопара билмядиляр. Онун башына ня эялди – мялум
дейилди. Сонралар беля бир шайия йайылды ки, эуйа гачмаьа
сяй эюстяряркян юлдцрцлмцшдцр. Анъаг бу йалныз шaйия
иди. Бялкя…

Эцняшли щава иди, арабалар аста-аста щярякят едирди,
атлар фынхырыр, гуйруглары иля милчякляри говурдулар.
«Мусигичилярин» бир щиссяси арабаларда мцрэц дюйцр, бязи-
ляри сющбят едир, бязиляри ися ат белиндя ирялидя эедирдиляр.
Ханлар габагдакы арабада архасы цстя узанараг мави сон-
сузлуьа бахырды. Она еля эялирди ки, доьма Азярбайъан
торпаьы цзяриндя щярякят едир, анъаг нядянся сямада даь
гарталы сцзмцр…

Теймурзадя йцйяни чякди, атлар дайанды. Онлардан
йцз ялли метр аралыда ялляри тцфянэли ики полис няфяри голла-
ры сарынмыш ики киши апарырды. Ханлар ъялд йеря атылды, онла-
ры сясляди. Полисляр щеч бир тящлцкя щисс етмядян дайанды-
лар. Онлара тяряф эялян алман унтер забити иди.

- Бунлар кимдир? – Ханлар алманъа сорушду.
Полис юзцнц дартараг баьырды:
- Партизандырлар! – Сонра сюзляри сындырараг баша салды. –

Партизан, совет партизаны!
- Йахшы, Бабанлы тцпцрдц, тапанчасыны чыхардараг поли-
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ся атяш ачды. Сатгын кюксцнц тутараг торпаьа сярилди. Икинъи
полис мясялянин ня йердя олдуьуну щисс едяряк стансийа-
йа доьру эедян йолла гачмаьа цз гойду. Бабанлы онун
архасынъа бир нечя атяш ачды, анъаг сцрятля гачдыьындан
полиси нишан алмаг чятин иди. Бабанлы арабайа атылараг атла-
ры говду.

Онлар арасында мясафя эет-эедя гысалырды. Бирдян гар-
шысында ичяриси ясэярля долу йцк автомобили эюрцндц. Полис
онлары эюрян кими яллярини йеллядяряк ня ися гышгырды. Яэяр
о, алманлара биринъи чатса, демяли, щяр шей битди.

Ханлар тцфянэи гапды, атлары сахлады. Будур, полис нишан-
эащдадыр. Атяш… Бир даща атяш… Полис санки эюрцнмяз
дивара тохунду, голлары йанына дцшдц, даща ики аддым ата-
раг цзц цстя йола сярилди. Бабанлы вя алманлар мейидя ейни
вахтда чатдылар. Кабинядян уъабой есес забити дцшдц,
онун мундириндян оберштурмфурер рцтбяси айдын сечилирди.
«Сяни дя эябяртмяк бяд олмазды, эцмцш гырговул», -
дейя Бабанлы цряйиндян кечирди. Анъаг гцввяляр бярабяр
дейилди, автомобилдя он бешя гядяр ясэяр отурмушду.

Ханлар оберштурмфуреря йахынлашды, ким олдуьуну вя
ня цчцн силащ ишлятдийини лазыми гайдада изащ етди. Онун
дястясиня басгын едян совет партизанларынын бирини юлдцрцб,
цчцнц тутмушлар, тящвил вермяк цчцн Долqинtсevo станси-
йасына апараркян бири гачмаьа сяй эюстярмишдир…

Оберштурмфурер унтер забити сярраст атяш ачдыьы цчцн
тярифляди вя кабиняйя галхды. Автоматчылар эюздян итяркян
Бабанлы ясэярлярин голларыны ачараг:

- Щя, йягин бярк горхдунуз?
- Саь олун, гардашлар! Юмцр бойу унутмарыг!
- Инди ися йолунузда олун!
Партизанлар щамынын ялини сыхыб дцзянлийя доьру дюн-

дцляр, тезликля эюрцнмяз олдулар.
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***
Октйабр мядяни шахталарынын биринин ятрафына уъа

щасар, онун цзяриндя ися бир нечя ъярэя тиканлы мяфтил
чякилмишди. Шахта бюйцк сяйля мцщафизя олунурду, орайа
эялян вя эедян йцк машынларынын кузову даим юртцлц
олурду. Бабанлы бу барядя аз баш сындырмамышды: кечил-
мяз щасарын зиндан кими аьыр дямир дарвазанын архасында
ня кими сирр эизлянир? Эизли завод. Йяни силащларын сахлан-
дыьы анбар? Ади анбарлар беля горунмурду. Бялкя орада
ня ися бир гиймятли хаммал чыхарыр вя емал етмяк цчцн
Алманийайа дашыйырлар? Эизли тяшкилатын цзвляри шахтадан
чыхан бцтцн автомашынларын нюмрясини йаздылар вя еля
щямин эцн Долqинтсево Пйатихатка стансийаларында да
беля бир щесаб апардылар. Лакин автомашынларын нюмряляри
туш эялмирди.

Сирри ачмаг ваъиб иди. Бабанлы шахта йахынлыьында тез-
тез эюрцнцр, аьыр машынларын кечдийи йоллары юйрянир, лакин
щяр дяфя ялибош гайыдырды. О, эюзятчилярля ялагя йаратма-
ьы гярара алды. Ханлар онларын эюзял, гамятли забитлярини
йахшы хатырлайырды. Щяр шянбя эцнц ресторанда эюрцшцрдц-
ляр. Анъаг эюзятчиляр гуйруг яля вермирдиляр. 

Бу заман эизли тяшкилатын цзвляри Алексей Фйодорову
хатырладылар. О, алман щиссяляриндян бириндя гуллуг едирди.
Теймурзадя тясадцфян онунла таныш олмушду. Фйодоров
она юз щяйатындан – неъя ясир дцшдцйцндян, дцшярэядя
аъындан юлмямяк цчцн алманлара гуллуг етмяйя разылаш-
масындан вя фцрсят дцшян кими гачмаг истямясиндян
данышмышды. Эизли тяшкилат она щеч бир тапшырыг вермямишди.
Инdi ону ишдя йохламаг цчцн ясил мягам чатмышды.

Фйодоров эюзятчилярдян бир нечяси иля таныш иди, казар-
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майа, онларын йанына эедиш-эялиши варды. Бу, аз вахт ярзин-
дя эюзятчи постларынын йерляшдийи йерляри, эюзятчилярин нюв-
бяни дяйишмя вахтыны, паролу, сигнализасийа системини вя
телефон рабитясини юйрянмяйя имкан верди. Анъаг бцтцн
йахынлыьа вя достлуг мцнасибятиня бахмайараг, ясэярляр
бурада няйи горудугларыны эизлядирдиляр. Фйодоров ися
шцбщя йаратмамаг цчцн сорушмурду.

Бир дяфя о эюрдц ки, машынлара узун аьаъ гутулар
йцкляйирляр; бунларда адятян топ мярмиляри дашынырды.

- Сян «катйуша» щаггында ешитмисян? – дейя эюзятчи-
лярдян бири сорушду.

- Щятта охуйа да билярям – Фйодоров эцлдц.
- Йох, атылан «катйушаны» дейирям.
- Ялбяття, ешитмишям.
- Бяс, «ванйуша» неъя, ешитмисянми?
- О щагда ешитмямишям.
- Бяли, алманларын да юз «катйушасы» вя  - алты лцляли

минамйот…
Тясадцфян сюйлянилян бир нечя ифадя сирли олса да айдын

олду ки, шахтада алманларын йени вя горхулу дюйцш сурсаты
сахланыр.

Ики эцндян сонра Бабанлы юз дястяси иля автомашында
анбара йахынлашды, ики йолдашы иля бурахылыш мянтягясиня
дахил олду. Фйодоров паролу хябяр вермишди. – Эизли тяшки-
латын цзвляриндян бир нечяси эюзятчиляри сяссизъя арадан
эютцрдц, башгалары ися бу заман телефон вя сигнализасийа
хятлярини кясдиляр. Инди чардагдакы эюзятчиляри арадан
эютцрмяк галырды, анъаг онларын паролу башга иди.
Фйодоров буну юйряня билмямишди. Бабанлы ялиндя тапан-
ча голлары сарынмыш мцщафизя ряисиня йахынлашды.
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- Парол?
- Демяйяъяйям, - ряис кяскин ъаваб верди. Ханлар

тапанчаны онун эиъэащына диряди. – Цчядяк сайырам! Би-и-
р, и-и-ки-и!

Забитин алныны сойуг тяр бцрцдц. Эюзлярини гыйараг
Ханларын тятикдяки бармаьына бахды. Бармаг гатланды,
тядриъян тятийи басды. Даща бир санийя кечяъяк , атяш ачы-
лаъагды. Забит боьазына тыханан тцпцръяйи удараг гышгырды:

- Лазым дейил вя паролу деди.
Чардагдакы эюзятчиляр зярярсизляшдирилиб эюзятчи мян-

тягясиндя эизлядилдикдян сонра Бабанлы ямялиййаты баша
чатдырмаг цчцн тапшырыг верди. Он дягигядян сонра мяр-
миляр гойулан анбар вя эюзятчи мянтягяси миналанды,
щасар бензинля «суланды». Шахтаны тярк едяркян Бабанлы
йанар кибрити бензинля исладылмыш саман галаьына атды.
Алов дилляри гыврылараг щасара вя мярми гутуларына доьру
ирялиляди. Гуру аьаъ чыртлайараг тцстцсцз йанырды. Эеъя
санки эцндцзя чеврилмишди. Будур, эцълц партлайышдан йер
титряди, йеня… йеня… Бабанлынын дястяси ися артыг узаг-
да иди.

Эизли тяшкилатын цзвляри Долqинтсево дямирйол говша-
ьында тяхрибат щазырлайырды – онлар дюнэядя дайанан ичя-
риси сурсатла долу вагонлары партлатмалы идиляр. Бу вязифяни
йалныз орада ишляйян вя шяраити йахшы билян адамын кюмя-
йи иля щяйата кечирмяк оларды. Беля бир адам Ткаченко
иди. Ханлар бу барядя она ишаря едяркян дямирйолчу хейли
ещтийатланды.

- Горхурсан? – Ханлар ъидди тярздя сорушду, -
Алманлар дямирйолчу Иван Овсйанйуку йалныз она эюря
эцллялядиляр ки, о, тормоз шлангларыны кясмишди.
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- Юлцмдян горхан щяйатда йашамаз.  – дейя
Ткаченко эцлцмсяди. – Эюрцрям сян ябяс йеря мянимля
достлашмамысан…
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1943-ъц ил декабрын 2-дя сцбщ чаьы дямирйолунун
кянары иля башдан-айаьадяк силащланмыш ики алман ясэяри
вя гарайаныз унтер – забит аддымлайырды. Онлар сурсат долу
вагонлары «мцщафизя» етмяйя эедирдиляр. Бабанлы билдирди
ки, гатар хцсуси мцщафизя дястяси тяряфиндян горунмур.

Будур, дюнэяйя чатдылар. Гара-йашыл вагонлар алман
дилиндя йазыларла «щашийялянмиш», гапылар сурьуъланмышды.
Бунлар мин километрдян чох йол кечяряк Алманийадан
эятирилмишди.

Ханлар там мянасында низамнамя гайдасынъа
«эюзятчиляри» сахлады вя ишэцзар бир сясля ямр верди:

- Нязярдян кечирин!
Теймурзадя вя Нябийев гатарын башына доландылар вя

хябяр эятирдиляр ки, щяр шей юз гайдасындадыр, ятрафда
адам эюрцнмцр.

Бабанлы щяр ещтимала гаршы Теймурзадяйя гатарын
башында, Нябийевя ися гуртараъаьында дайанмаьы ямр
етди.

Сящяр думанындан бир паравоз чыхды. О юзц иля бухар
эятирирди. Бабанлы машинист кабинясиндян бойланан
Ткаченкону эюрдц, паровоза тяряф гачды. Паровоз уьул-
дайараг щавайа далбадал бухар бурахды. Йахынлыгдакы
вагон аь булуда бцрцндц.

Бухар ятрафa йайыларкян Бабанлы аьаъ гутуну ачды.
Ткаченко йенидян дястяйи чякди, гаты думан йенидян
вагонларла бирликдя Бабанлыны вя йолдашларыны эюрцнмяз
етди. Щеч он дягигя чякмяди ки, вагонлар миналанды.

Теймурзадя вя Нябийев машинист будкасына галхан
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кими Бабанлы сясляди:
- Инди гов, Фйодор Николайевич!
Паровоз аьыр няфяс алды, гара тцстц бурахараг йериндян

тярпянди. Бабанлы машинистля йанашы дайаныб пянъярядян
ятрафа бахырды; шцбщяли бир из гоймайыблар ки? Теймурзадя
бир уъдан оъаьа кюмцр атырды.

Ваьзала чатмамыш Ткаченко сцряти азалтды. Эизли фяа-
лиййятчиляр онунла видалашыб йеря атылдылар.

Перрон бош олса да, эюзлямя салону аьзынаъан адамла
долу иди. Йатмыш алманларын няфясиндян щава аьырлашмышды,
ичяридя дайанмаг мцмкцн дейилди, баш эиъяллянирди.
Бабанлы саата бахды. Сон санийяляр ютцрдц. Будур, инди-
ъя…

Йер титряди, шцшяляр чилик-чилик олду, бцтцн ваьзал бина-
сыны бир-биринин ардынъа цч шиддятли партлайыш сарсытды.
Алманлар щювлнак галхдылар. Чыхыш йолунда дярщал «тыхаъ»
ямяля эялди. Архадан басырдылар, йыхыланлары тапдалайырды-
лар, гышгырты, инилти вя атяш сяси ятрафы бцрцмцшдц.

Щитлерчиляр партизанларын изиня дцшмяк цмиди иля бир
нечя эцн Долгинтсевону алт-цст етдиляр, анъаг бир нятиъя
щасил олмады. Бабанлынын группу шцбщядян кянарда галды.
Ики щяфтя сонра груп Курганкайа, орадан ися Кривой Рога
йола дцшдц.

Декабр эцнляринин бириндя Бабанлы вя Теймурзадя
Домна Самсоновнайа ики мяктуб вердиляр.

- Бу нядир? – дейя Конева достларын тянтяняли
эюрцшцндян тяяъъцбляняряк сорушду:

-Щялялик эизлядин. Азярбайъан Коммунист Партийасы
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Мяркязи Комитясиня эюндярярсиниз.
- Мян эизлядярям, эюндярмяк ися сизин бойнунуза.
- Яэяр саь галсаг…
Ханлар Бабанлы мяктубунда йазмышды: «Биз – чичяк-

лянян орденли Азярбайъанын оьуллары юзцмцздян асылы
олмайан сябябляря эюря дцшмянин ишьал зонасында галмы-
шыг…» Сонра мяктубда украйналылар вя русларла бирляшя-
ряк алман-фашист ишьалчыларына гаршы мцбаризя апармаларын-
дан данышылыр, щитлерчиляря гаршы апарылан тяхрибат ишляриня
даир конкрет фактлар эюстярилирди. Мяктуб бу сюзлярля битир-
ди: «Биз дцшмян архасында щяйатымызын сон дягигясиня-
дяк Вятян уьрунда мцбаризя апараъаьыг… Яэяр мцщари-
бя гуртарандан сонра биз эюрцшмясяк, билин ки,
Азярбайъан оьуллары дцшмян тяряфиндян мящв едилмиш-
дир…».

Эизли фяалиййят цзвляри бу мяктубларда бир мягсяд
эцдцрдцляр: дцшмян ичярисиндяки ишляри барядя партийа
гаршысында щесабат вермяк. О заман Ханлар Бабанлы
эцман едярдими ки, онун мяктубу тарихи бир тцтйя – тябяр-
рук кими музейдя шцшя алтында сахланылаъагдыр?!

Груп Михайловкадан Николайев вилайятинин
Березновогорйе гясябясиня эялди. Йерли командантлыг-
дан иъазя алараг евляря даьылышдылар. Ахшам ики жандарм
эялди. «Артистлярин» сянядлярини дюня-дюня диггятля йох-
ладылар, эедяркян дедиляр:

- Бурада дайанан щярби щиссянин командир щейяти
сящяр консертинизи динлямяк истяйир.

Бабанлы истилянди, лакин юзцнц о йеря гоймайыб, сакит
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вя инамла деди:
-Консерт олаъаг.
Жандармлар эедяндян сонра щамы Ханларын цстцня

дцшдц. Ахы, онлар щеч вахт консерт вермямишдиляр.
Адятян, щамынын явязиня Теймурзадя, Нябийев вя
Радионов чалырды. Анъаг бцтцн «артистлярин» бир йердя чыхы-
шы – щяля беля шей олмамышды. Фикирляр шахялянди. Бязиляри
мяслящят эюрдцляр ки, алманларын йанына эедиб «артистля-
рин» хястяляндийини бящаня эятирсинляр вя беляликля кон-
сертдян имтина етсинляр. Анъаг алманлары алдатмаг о гядяр
дя асан дейилди; щяким эюндяриб йохлатдыра билярдиляр.
Бязиляри ися тяклиф етдиляр ки, тяъили йыьышыб бурадан гачсын-
лар. Лакин беля щярякят етмяк, шцбщя цчцн ясас йаратмаг
демяк иди. Бабанлы щамыны динлядикдян сонра ялини галдыр-
ды, онлары сакитляшдирди.

- Вахты итирмяйяк. Сабащ консерт веряъяйик. 
Сабащкы консертин програмыны тяртиб етдиляр, мяшг

етмяйя башладылар. Яввялъя щеч ня алынмады, гадынлардан
бязиси юзцнц сахлайа билмяйиб аьлады. Алманлара лянят
йаьдырыб, йенидян мяшг етдиляр. Щяр бир нюмря щазыр ола-
надяк чалышдылар, сящяря йахын ися чятин сынаг гаршысында
динъялмяк цчцн евляря даьылышдылар.

Консерт тяйин олунмуш вахтда башлады. Йерли клубун
салону аьзынадяк долу иди. Габагда забитляр вя ишьалчылар
щюкумятинин мясул нцмайяндяляри яйляшмишдиляр.
Архада ися алман вермахтынын кичик рцтбяли гуллугчулары
отурмушдулар. Артистляр охуйур, ойнайыр, чалырдылар.
Тамашачылар арасында Азярбайъан дилини билян йох иди;
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бундан истифадя едяряк Бабанлы Сямяд Вурьунун,
Пушкинин вя Сцлейман Рцстямин шеирляриндян парчалар
охуду.

Щяр бир чыхыш эур алгыш сядалары иля гаршыланырды. Бязи
нюмряляр бир нечя дяфя тякрар олунурду. Нябийев арада
Бабанлыйа йахынлашды, пычылты иля деди:

- Бир бах, сящня архасында няляр баш верир…
Нювбяти нюмряни елан етдикдян сонра Бабанлы сящня-

нин архасына кечди, анъаг шцбщяли бир шей эюрмяди.
Нябийев няйи нязярдя тутур? О, палтар сойунулан отаьа
нязяр саларкян шейляри алт-цст едян жандармлары эюрдц.
«Онлар ня ахтарырлар?» - Ханлар щяйяъанла дцшцндц.
«Бялкя ня ися дуйублар?»

Консерт гуртардыгдан
сонра Бабанлы щамыдан
ахырда эетди. О, йолдашла-
рына тапшырмышды ки, айыг
олсунлар вя щеч бир щийля-
йя уймасынлар. Клубдан
чыхаркян цстцюртцлц йцк
машыныны эюрдц. Машынын
йанында дцнян сянядляри
йохлайан цч жандарм
дайанмышды. «Йягин
мяним цчцндцр – дейя
Бабанлы дцшцндц. –
Сойугганлылыг вя мята-
нят…»
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Ряван аддымларла ютцб кечяркян ону сяслядиляр.
Бабанлы айаг сахлады…

- Нядир, ня олуб?
Жандармлар она йахынлашдылар, дювряйя алдылар.
- Бизимля эетмялисиниз. Силащы тящвил верин.
Ханлар йол бойу юзцнц неъя апармасы барядя

дцшцнцр, цряйиндя ян мякрли суаллара ъаваблар хатырлайыр-
ды. Цмумиййятля, о, юзцнц тящгир олунмуш, эцнащсыз забит
кими апармаьы гярара алды. Онун индики вязиййятиндя ян
йахшы мцдафия щцъум етмяк иди.

Автомобил кярпиъ евя йахынлашды. Бабанлы ятрафа бах-
маьа маъал тапмамыш жандармлар онун голундан тутуб
эениш бир отаьа эятирдиляр. Бюйцк столун архасында мющ-
кям бядянли, гырмызысифят щайптман отурмушду. Жандарм
рапорт вермяк истяди, забит ися ялинин ишаряси иля онун
сюзцнц кясиб, гапыны эюстярди. Сонра Ханлара отурмаг
цчцн йер эюстярди, ачыг портсигары она тяряф тутду.

- Буйурун!
- Мян етираз едирям! – Ханлар алманъа диллянди. – Сиз

мяним ишимя мане олурсунуз. Мян шикайят едяъяйям!
- Ооо, чох эюзял! Сиз бизим дилимиздя беля йахшы

данышмаьы щарада юйрянмисиниз?
-Мян лап ушаглыгдан алманъа билирям, - дейя Ханлар

кяскин ъаваб верди. – Тяърцбяни ися фцрерин мяьлубедил-
мяз ордусунда кечмишям. Изащ един, мян ня цчцн бура-
дайам?

- Сизин сянядляриниз! – Щайптман цз-эюзцнц гырышдыр-
ды.
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Бабанлы шинелинин йахасыны ачды, ясэяр дяфтярчясини,
арха цзцндя чохлу гейдляр, даиряви вя дцзбуъаг мющцр
олан йол вярягясини, щабеля «щярби вя мцлки щакимиййят
органлары йухарыда эюстярилян группа максимум кюмяк
эюстярмялидир» сюзляри иля гуртаран, групп цзвляринин
фамилийалары йазылмыш арайышы столун цстцня гойду.

Забит сянядляря хейли нязяр салды, бюйцдцъц шцшя
архасындан мющцр вя штамплара бахды. Бабанлы эцлцмся-
ди, папиросун тцстцсцндян щавайа щалгалар бурахды… Ики ил
ярзиндя о, сахта мющцр дцзялтмяк сянятиня еля мящарят-
ля йийялянмишди ки, ян тяърцбяли дяфтярхана ишчиси беля она
гибтя едя билярди.

Щайптман сянядляри столун бир кцнъцня атды, айаьа
галхыб кабинетдя вар-эял етди, дустаьын гаршысында дайан-
ды:

- Сизин щисся щарададыр?
- Гафгазда иди, сонра Донбаса эялди, индися щарадаса

буралардадыр. Нязяря алын ки, мяним групум йалныз
Азярбайъан баталйонуна мяхсусдур. Биз сярбяст щярякят
едирик. 

- Щиссяни ня вахт тярк етмисиниз?
- Днепропетровск йахынлыьында. Бизи эюндярдиляр ки,

щярби щиссяляря мядяни хидмят эюстяряк.
- Сиз вермахтын ордусуна неъя дцшмцсцнцз?
Бабанлы еля буну эюзляйирди. Артистлик баъарыьындан

истифадя едяряк, «ъябщя хяттини неъя кечмясиндян», бир
нечя гырмызы комиссар вя командир юлдцрмясиндян, ъяб-
щядя неъя иэидлик эюстярмясиндян вя бунун цчцн алман
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команданлыьы тяряфиндян яввялъя йефрейтор, сонра ися
унтер-забит рцтбяси алдыьындан» мящарятля данышды.

Щайптман бармаьы иля столу дюйя-дюйя диггятля она
гулаг асды.

- Мян бунларын щамысыны йохламалыйам. Сянядляр
мяндя галаъагдыр. – О, дцймяни басыб жандарм чаьырды.
Унтер-забити йахшы-йахшы йедиздирин, галанларынын да гайьы-
сына галын!

Бабанлы кцчядя сойуг тямиз щаваны синясиня чякди.
Бейниндя гырыг-гырыг фикирляр долашырды: - о, ня истяйир? Ня
цчцн щябс етмяди? Йягин сцбуту аздыр… Эеъя ярзиндя
ялавя сцбутлар йыьмаьа чалышаъагдыр. Сянядляри юзцндя
сахлады, гачмаг лазымдыр. Юзц дя тяхиря салмадан. Бяс
йолдашларым? Беля фикир бейниня неъя эялди? Ахы, гачмаг
юзцнц мцгяссир саймаг демякдир. Йолдашларын щяйатыны
тящлцкядя гоймараммы? Йох! Щеч вяъщля гачмаг
олмаз…»

Габагда жандарм эедирди, тез-тез эери дюнцр, тялясди-
рирди.

- Шнел, шнела…
Гаранлыг эеъя иди. Ахшамтяряфи дцшян гар тез дя яри-

йиб эетмишди. Йердя цзяри буз баьламыш хырда эюлмячяляр
галмышды. Онлары тапдаладыгъа бузлар хырылты иля язилирди.
Ханлар бцзцшмцшдц. Сазаг илийиня ишляйирди. Кцчяляр бош
иди, комендант сааты башламышды.

Ийирми дягигядян сонра онлар сакит бир дюнэяйя бурул-
дулар. Щяйятин ортасында тянща учулан евя сары эетдиляр.
Жандарм гапыны дюймядян ачды, эур ишыглы бир отаьа эирди-
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ляр. Онлары орта бойлу, гашлары алынмыш, галын додаглары олан
ъаван бир гадын гаршылады. Кясилмиш гыса сачлары ону чох
ъаван эюстярирди, йашыны мцяййян етмяк ися чятин иди.
Белясиня щям 25, щям дя 40 йаш вермяк оларды. Гадын
зювгля эейинмиш, даранмышды, санки кими ися эюзляйирди.

Жандарм Ханлары габаьа бурахыб гадына ишаря етди.
- Щайптман ямр етди ки, бюйцкляря лайиг олсун.
Ев сащибяси Ханлара эцлцмсяди, йанагларында чюкяк-

ляр эюрцндц.
- Ня дурмусан? Яйляш, инди нащар эятирярям. 
Онун сяси йоьун иди, киши сясиня охшайырды. Тезликля

Ханлар онун сифятиндя, аьзынын кянарларында гырышлар сезди
вя щисс етди ки, гадын о гядяр дя гяшянэ дейил… Ня ися.
Инди Ханлар гарныны дойурмалы вя йахшы-йахшы фикирляшмяли
иди.

О, сакитъя йеди. Ев сащибяси онун гаршысында отурараг
суаллар йаьдырырды: кимдир, щарадандыр, алман ордусунда
чохданмы хидмят едир? Ханлар санки щеч ня ешитмир, юз
тяяссцратыны жандармын щярякятлярини тящлил едирди. «Таныш
адам кими дахил олду… Саламлашмады… Видалашмады…
Демяли мяндян яввял бурада олуб… Бу гушъуьаз да
щайптманын вердийи суаллары тякрар едир. Бялкя, мянзил
жандармларындыр, гадын да ъасусдур…».

О, эеъяни наращат баша вурду, сящяр ися далынъа щямин
жандарм эялди. Ханлар ъялд эейиняряк деди:

- Мян щазыр. Неъя буйурурсунуз, сизинля йанашы
эедим, йохса яллярим архада ирялидя аддымлайым?

- Зарафатъылсыныз, унтер! – Жандарм уъадан эцлдц.
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- Бяс сящяр йемяйи? – Ев сащибяси дил-аьыз етди.
- Гонагпярвярлик цчцн саь олун, - Ханлар аъы ъаваб

верди. – Пайымы орада да ала билярям.
Щайптман ону мещрибан гаршылады. Эеъяни неъя кечир-

дийи иля марагланды, цзцнц гырхмаьы тяклиф етди, табелийин-
дя оланлара тапшырды ки, ики няфярлик сцфря дцзялтсинляр.

Сящяр йемяйиндян сонра Ханлар тяяъъцбля сорушду:
- Мяним виъданлы олдуьума инандыныз?
Щайптман сусурду.
- Мяним щиссями тапдынызмы? – дейя Ханлар ял чяк-

мяди.
- Аллащ юзц дя баш ачмаз ки, бурада няляр олур,  -

щайптман щараса йухарыйа ишаря етди. Консертинизя бахан
эенерал сизи бярк тярифляди вя азад етмяйи тапшырды.

«Ящсян, ушаглар кимя мцраъият етмяйи баъарырлар», -
дейя Бабанлы дцшцндц вя йцнэцлъя тязим етди.

- Саь олун. Анъаг билмяк истярдим, мяни ня цчцн тут-
мушдунуз?

- Бунун цчцн сябяб варды.
- Бу, айдындыр, анъаг йеня дя?
- Бурада йалныз биз сорушуруг.
Щайптман сейфдян Ханларын сянядлярини чыхарды, бир

даща вярягляди вя сащибиня гайтарды. 
- Сиз азадсыныз. Эедя билярсиниз.
Ханлар йериндян тярпянмяди. Забит она тяряф чеврилди,

тяяъъцбля гашларыны чатды.
- Сиз азадсыныз.
- Бяс мяня сяняди ким веряъяк? – Ханлар сакитъя
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сорушду.
- Даща щансы сяняд?
- Мяним йохламадан кечмяйим барядя сяняди дейи-

рям.
- Биз щеч бир сяняд вермирик.
- Мян фцрер ордусунун щярби гуллугчусуйам. Дцнян

щансы бир ахмаьынса хябярчилийи уъундан сиз тутмусунуз,
сабащ ися мяни щябс етмяк башга бирисинин аьлына эяля-
ъяк. Иъазя верин, сорушум, щер, щайптман, бяс мян фцре-
рин ямрлярини ня вахт йериня йетирмялийям?

- Щя, сиз щаглысыныз, - дейя щайптман онунла разылашды
вя еля бурадаъа юз ялляри иля макинада беля бир вярягя чап
етди.

шящадятнамя: «Азярбайъан пийада баталйонундан
олан кичик лейтенант Бабанлы 198 нюмряли сящра комен-
дантлыьынын сящра жандарм мянтягясиндя йохламадан
кечмишдир. Йохлама заманы айдын олмушдур ки, онун
сянядляри гайдасындадыр. 5 йанвар 1944-ъц ил».

Новы Бугда олдуглары бир нечя эцн ярзиндя Бабанлы
бурадакы бцтцн йениликляри юйрянди, щаким даирялярин
нцмайяндяляри иля таныш олду. Эизли тяшкилатын цзвляри дя
вахт итирмядиляр, вярягяляр чап едиб гясябядя вя ятраф
кяндлярдя йайдылар. 

Новы Буг фашист ордусунун щиссяляри иля долмушду.
Хцсусян забитляр чох иди. Онлар щярби хястяханаларда
мцалиъя олундугдан сонра гыса мцддятли мязуниййят
дюврцнц бурадакы салонда кечирмяйи цстцн тутмушдулар.

Эениш, ишыглы салонда ахшамлар бош йер тапмаг олмур-
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ду. Эеъикянляр пянъяря гаршысында, диварларын дибиндя вя
буфетин габаьында дцзцлцрдцляр. Даща гядящлярдя йох,
стяканларда ичирдиляр. Лакин шянлик яламятли сезилмирди.
Шималдан эетдикъя даща эцълц топ атяшляри ешидилирди,
ъябщя хятти йцз ийирми километрликдя иди. Казинойа эялян-
лярин щяр бири Алманийанын талейи барядя баш сындырыр,
сабащкы эцнцн ня эятиряъяйини юйрянмяк истяйирди.

Бабанлы щяр дяфя казинойа эяляндя дцшцнцрдц:
«Алманлар цчцн атяшфяшанлыг дцзялтмяк пис олмазды». О,
бинаны миналамаг, бензин тюкцб йандырмаг, гачанлара ися
тяля гурмаг щаггында фикирляширди. Планы щаггында достла-
рына данышаркян онун фикрини тягдир етдиляр.

Щазырлыг башланды. Щазыр олан силащлар ялдя едилди,
щярякят планы мцзакиря олунду, гаршыдакы ямялиййатда
щяр кясин йери мцяййян едилди. Групун цзвляри гаранлыгда
дайанараг Бабанлынын ишарясини эюзляйирдиляр, анъаг о, чох
эеъикирди. Йягин гясдян эюзляйирди ки, казинойа даща чох
фашист топлашсын.

Лакин вязиййят ъидди иди. Яввялляр щеч горунмайан
казинонун эиряъяйиндя бу эцн алманлар кешик чякир,
эялянлярин сянядлярини, ял йцклярини – чанта, зянбил вя
баьламалары диггятля йохлайырдылар.

Казинода Ханлары таныш лейтенант Лео Шейнлайке гар-
шылады.

- Дост, ахыр ки, эялиб чыхдын, - дейя о, Ханлары юз сто-
лунун архасына чякди. Бабанлынын сябри чатмырды; юйрян-
мяк истяйирди ки, ня щадися баш вериб, ня цчцн казино беля
мцщафизя едилир. Шцбщя йаратмамаг цчцн сцни бир щяйя-
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ъанла сорушду:
- Бу сайыглыг ня мцнасибятлядир? 
- Ещ, гой ъящянням олсунлар. Дейирляр эуйа казинону

партлатмаг истяйирляр. 
- Тямсилдир.
- Ола биляр. Анъаг сяндян габаг бизя беля изащ етди-

ляр. Бурада бцтцн дешик-дцшцйц эюздян кечирдиляр.
Ханлар юзцнц пис щисс етдийини бящаня эятиряряк зийа-

фятдян имтина етди, нязакятля айрылды вя достларынын йанына
тялясди. Щамы йериндя иди, Мяммядовдан башга.

- Щаны Ящмяд?
Эизли тяшкилат цзвляри бир-бириня бахды, кимся деди:
- Йягин йеня дя ичиб йатыр.
Бабанлы Мяммядовун йашадыьы мянзиля тялясди,

галанлары да онун ардынъа эетдиляр. Будур, нящайят, таныш
ев эюрцнцр. Гапы архадан баьлыдыр. Кечилкяни гырыб ичяри
эирдиляр. Отагда ъеъя araьынын ийи ятрафа йайылмышды.
Мяммядов палтарлы сарпайынын цстцня сярилмишди. Бабанлы
онун йахасындан тутуб силкяляди:

- Яълаф, донуз кими йеня тыхмысан?
Мяммядов фысылдайараг бир эюзцнц азъа аралады,

эцъля мызылданды:
- Щя, сизсиниз…
Кимся стякандан сойуг суйу онун цзцня чырпды.

Мяммядов башыны силкяляди, биртящяр дикялди, отурду.
- Ня истяйирсиниз? Йатмаьа да гоймурлар…
- Казино барядя сян сарсагламысан? - дейя Бабанлы

гязябля сорушду.
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- Сян кимсян? Сяня щесабат вермяйя борълу дейилям.
Мян юзцм юзцмцн ряисийям.

- Ахмаг-ахмаг данышма, Ящмяд – дейя Нябийев
ону дцртмяляди.

- Гой онлар биздян горхсунлар, - Мяммядов дейинди.
– Гой онларын довшан цряйи бизим горхумуздан титрясин…

- Щеч билирсянми нейнямисян, йарамаз? – Бабанлы гыш-
гырды. – Сян щамымызы мящв едя билярсян.

О, ири аддымларла
отагда вар-эял етди,
сонра Теймурзадя-
нин гаршысында дайа-
ныб Мяммядова
ишаря иля:

- Ону эюздян
гойма! Бир дя беля
шей олса, мцщакимя
едяъяйик.

Сящяр ачылан
кими дястя шящяри
тярк етди, изи итирмяк
цчцн йашайыш мянтя-
гялярини долашмаьа
башлады. Щяр ещтима-
ла гаршы Бабанлы йени сяняд дцзялтди. 

Орада эюстярилирди ки, консерт бригадасы Первомайск,
Тираспол, Знаменка, Николайев, Херсон вя башга шящяр-
ляря йола дцшмцшдцр.

Беш эцн кечди. Дястя Кочубайевка кяндиндя эеъяля-
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ди. Йанварын 24-дя сцбщ тездян Теймурзадя Ханларын
йанына эялди. О, бярк щяйяъанлы иди, яллярини юлчя-юлчя
киминся цнванына сюйцрдц:

- Ахмаг! Сяфещ! Алчаг! Еля бил щеч мярдляр йувасыn-
dan чыхмайыб!

- Бир де эюряк ня олуб? – дейя Бабанлы ону сакитляш-
дирмяйя чалышды. Билирди ки, Теймурзадя щяр «хырда» шей-
дян щирслянир; досту гайдайа ямял етмяйи, сялигялилийи вя
интизамы чох севирди, одур ки, гайданы бир балаъа позмаг
щаллары ону юзцндян чыхарырды.

- O, йеня дя боьазынаъан ичиб , саггыз кими йапышыб ев
сащибясиня! Гадынын алт палтарыны ъырыб, арвад эцъля гачыб
ъаныны гуртарыб… Ушаглары горхузуб… Ял-айаьыны сарыдыг.
Аман Аллащ, бизя няляр демяди!

- Нийя мяни чаьырмадыныз?
- Юзцмцз ющдясиндян эялдик. Сянин башга гайьыларын

бяс едир.
Ханлар ъялд эейинди, кцчяйя чыхды. Арабалар сяфяря

щазыр дайанмышды. Йолдашларынын саламына ъаваб веряряк
ъярэянин ахырына йахынлашды. Мяммядов архадакы араба-
да отурмушду, язэин эюрцнцрдц, цзц ъырылмышды. О, эцъля
командиря салам верди, бахышлары йеря дикилди. Ханлар кяс-
кин бахышларыны онун цзцня зилляйяряк деди:

- Eyy, сян бизим сябримизи чох сынадын. Инди ися даща
бясдир. Ахшам бизим мящкямя гаршысында дайанаъагсан.

Деди вя дабанлары цстя эетди. Кцряйиндя
Мяммядовун бычаг кими ити бахышларыны эюрмяди, щисс
етмяди.

ê

ä ä
Ъамал Зейналоьлу

128

ó



Азъа шахталы, эцняшли бир сящяр иди, сямада булуд
эюрцнмцрдц, гар эюз гамашдырырды. Кяндин ахырынъы евини
архада гойдулар, онларын гаршысында эениш аь дцзянлик ачыл-
ды. Бу айдын йанвар сящяриндя Ханлар Бабанлы юзцнцн
гыса щяйатында ахырынъы дяфя олараг цфцгя йапышан эцняши
вя йолун кянары иля сцрцнян узун кюлэяляри эюрдц.

Дястянин юнцндя эедян арабаны Теймурзадя сцрцрдц.
Ханлар архада отуруб гашларыны чатараг ня ися дцшцнцрдц.
Бирдян кцряйиндя аьыр зярбя щисс етди. Эюзляри гаршысында
рянэарянэ даиряляр эюрцндц, инилти иля арабанын ичярисиня
дюшянди. Теймурзадя атяш сясиня эери дюндц. Адамлар
архадан арабайа доьру гачырлар, кими ися ящатяйя алырлар,
ня ися гышгырырлар… «Бяс Ханлар щаны?» - дейя ани олараг
дцшцндц вя гаршысында сифяти аьармыш, додаглары эюйярмиш
щалда архасы цстя узанан Ханлары эюрдц.

Теймурзадя достуна тяряф атылды, шинелин йахасыны ачды,
ган эюрдц. Ханлар хырылдайырды, галхмаьа чалышараг эцъля
пычылдады:

- Арвадымы… Ушаглары… унутма…
Ичярисиндя ня ися гырылды, башы салланды, аьзынын кяна-

рында ган шырымы эюрцндц. Эениш ачылмыш гара эюзляри щяра-
рятсиз эцняшя зиллянмишди…

Ханлары еля орадаъа, Украйнанын эениш чюлцндя дяфн
етдиляр. Ъяназяни гября саллайаркян йайлым атяши, сонра
ися «Бейнялмилял» сяслянди. Чюлдя йаш торпагдан кичик бир
tяпя йаранды.

Бащарда эцняш бу йерляри гыздырды, тяпя кичилди. Якинчи
эялди, бу йерляри шумлады, чюряк беъярди. Торпаг азадлыг
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уьрунда вурушан вя щялак олан гящряманы аьушуна алды.
Даща щеч кяс о гябри тапа билмяз. Мцщарибянин кечдийи
йерлярдя бу ъцр изсиз гябирляр чохдур…

Эизли тяшкилатын цзвляри еля чюлдяъя гатили мцщакимя
етдиляр. О, кечмиш йолдашларындан аман дилямяди. Щюкм
дярщал йериня йетирилди.

***
Теймурзадяни консерт групунун йени рящбяри сечди-

ляр, она унтер-забит рцтбяси «вердиляр». Инди щяр кяс Новы
Бугдакы казинону партлатмаьы юзцня шяряф щесаб едирди.
Ахы, бу щялак олмуш командирин арзусу иди.

Бу дяфя хош тясадцф юз айаьы иля эялди.
Комендантлыгда тяклиф етдиляр ки, байрам мцнасибяти иля
забитляр гаршысында консерт версинляр. 

Консертя ъидди щазырлашдылар. Артистляр мяшг едир.
Теймурзадя ися эцндя бир нечя дяфя казинойa эялир,
шяраб ичмяк бящаняси иля шяраити юйрянирди. Бина бцтцн
эцн ярзиндя мцщафизя едилирди; эцндцз йерли полис, эеъя
ися жандармлар тяряфиндян. Ян чятин мясяля партладыъы
маддяни ичяри кечирмяк иди. Эюзятчиляр ичяри дахил оланла-
ры диггятля йохлайырдылар, щятта бу мясялядя забитляр беля
истисна олунмурду. Чыхыш йолу тапдылар: реквизит чамадан-
ларынын дибини икигат дцзялтдиляр. Бундан башга, партладыъы
маддялярин бир щиссясини гадынлар апармалы идиляр.

Консерт башламасына йарым саат галмыш дястя артыг
сящня архасында иди. Казино щяля бош иди: алманлар чох
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дягигдирляр, ня эеъикмяйи, ня дя вахтындан яввял эялмя-
йи севирляр. Теймурзадя, Нябийев вя Ясэяров он беш
дягигя ярзиндя партладыъы маддяляри сящнянин алтында,
гыздырыъы батарейаларын архасында «йерляшдирдиляр».

Сяккизя аз галмыш салон долу иди. Дцз саат 8-дя алман
эенералы юз rяиййяти иля эялди. Онун гыса чыхышындан сонра
бюйцк Алманийанын шяряфиня, фцрерин саьлыьына, мяьлубе-
дилмяз алман ордусунун, йухары рцтбяли забитлярин саьлыьы-
на, щабеля салонда яйляшянлярин шяряфиня бадяляр галдырыл-
ды. Сонра артистлярин чыхышы башлады.

Консерт мцвяффягиййятля кечди. Бязи нюмряляр бир
нечя дяфя тякрар олунду, тамашачыларын бцтцн истяйи йериня
йетирилди. Тезликля ябяди динълийя говушаъаг бу адамларын
хащишини неъя йеря салмаг оларды…

Онлары алман артистляри явяз етдиляр. Эетмяк вахты иди
– Йарым саатдан сонра партладыъы механизм ишя дцшяъяк-
ди. Онлар щисс олунмадан казинону тярк етдиляр, байырдакы
кешикчилярин йанындан сакитъя ютцб кечдиляр. Лап ахырда
Теймурзадя чыхды. Бир гядяр аралыда щазыр арабалар дайан-
мышды. Ийирми дягигядян сонра дястя бцтцнлцкля шящяри
тярк етди. Эялдикляри кичик гясябя йатмышды, ишыг
эюрцнмцрдц. Теймурзадя наращатлыгла саатына бахды: ахы-
рынъы дягигяляр ютцрдц. Санийяляр неъя дя узун
эюрцнцрдц, щамы эярэин вязиййятдя эюзляйирди. Будур,
нящайят, сямайа алов сцтуну уъалды, боьуг партлайыш сяси
ятрафа йайылды. Казино «юмрцнц» баша вурду.

Эизли тяшкилатын цзвляри Кривоy Рог истигамятиндя
щярякят етмяйи гярара алдылар. Лакин Зеградовка кяндин-
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дя онлар эери чякилян алманларла гаршылашдылар. Мялум
олду ки, Кривой Рог 22 феврал 1944-ъц илдя Гызыл Орду
тяряфиндян «ишьал едилиб». Табе олмаг мяъбуриййятиндя
галдылар. Наталино кяндиндя евляря даьылышыб эюзлядиляр.
Теймурзадядя совет щярби команданлыьыны марагландыра
билян чохлу гиймятли мялумат варды. О, яллярини гойнуна
гойуб эюзляйян адамлардан дейилди. Йерли ящали иля ялагя-
йя эиряряк щярякят етмяйи гярара алды, ялдя олан мялу-
матлары гоъа Феодосийа иля ъябщянин о тайына эюндярмя-
ли, юзляри ися Ингулеш чайы цзяриндяки кюрпцнц партлатмалы,
юн ъябщя хятти иля алман команданлыьыны говушдуран теле-
граф хятлярини сырадан чыхармалы идиляр. Кюрпцнц партлатма-
ьы Теймурзадя, Нябийев вя Ясэяров юз цзярляриня
эютцрдцляр. Телефон хятлярини доьрамаг вязифяси Мираьа
Ъяфярова, Ящяд Абдуллайевя вя кянддян олан ики гадына
тапшырылды.

Щяр ики ямялиййаты чятинлик чякмядян щяйата кечирди-
ляр; эюзятчиляри сакитъя арадан эютцрдцляр, партладыъы мад-
дяни гойдулар вя… Кюрпц нярилдяйяряк бир анда суйа
тюкцлдц. Ейни вахтда рабитя дя позулду. Алманлар арасын-
да чахнашма дцшдц, еля эцман етдиляр ки, Гызыл Орду
онлары щаглайыб…

1944-ъц ил мартын 14-дя Наталино кянди 6-ъы Гызыл
Ордунун 907-ъи атыъы полку тяряфиндян азад едилди. Ики
эцндян сонра Теймурзадянин групу гоншуларын тяяъъцблц
бахышлары алтында Домна Самсоновнанын мянзилиня эялди.

Эюрцш чох шяфгятли олду. Домна Самсоновна ана
нявазиши иля щамыны бир-бир баьрына басыб юпдц, сонра
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щюнкцряряк аьлады. Биринъи дяфя иди ки, ону беля аьлайан
эюрцрдцляр. Цч ил йарымлыг эярэинликдян сонра онун да
ясябляри позулмушду, инди ушаг кими щюнкцрмяси, бялкя
дя бундан иди.

Домна Самсоновна Ханлар Бабанлынын юлцм хябяри-
ни чох аьыр гаршылады. О бу уъуз юлцмля барышмаг истямир,
беля аьыр иткийя инана билмирди.

Бир нечя эцндян сонра эизли тяшкилатын бцтцн цзвляри-
нин эюрцшц олду. Бязиляри илк дяфя бурада бир-бирилярини
эюрцб таныш олдулар. Онларын арасында Иван Самсонович
Тйаглы да вар иди. Йалныз инди билдиляр ки, о, совет кяшфий-
йатчысыдыр. Бабанлы вя Теймурзадя щяр бир ишдя онун мяс-
лящятляриня ямял едирдиляр.

Сонра щамы бирликдя кишиляри йола салды…
Мцяллифдян: Сизя данышдыьым бу щекайядяки щадися-

ляр щягигятян олмушдур. Щеч бир шей уйдурулмамыш, щеч
ня шиширдилмямишдир. Повестин гящряманларындан чоху
щазырда саьдыр вя Вятянин рифащы наминя ямяк ъябщясин-
дя чалышыр.

Азярбайъан групундан йалныз дюрд няфярини тапа бил-
мишям. Надир Теймур оьлу Теймурзадя Абшерон рай-
онунда Хырдалан гясябясиндя йашайыр, Алтыаьаъ совхо-
зунда баш байтар щякимдир (Абшерон совхозлар трестиндя
ишляйир - РЕД.), Исмайыл Мясим оьлу Нябийев Сумгайыт
кимйа комбинатында апаратчы ишляйир (щазырда И.Нябийев
пенсийайа чыхараг Шякийя кючмцшдцр - РЕД.), Ъябрайыл
Мяммяд оьлу Ясэяров Кировабадда тиъарят шябякясиндя
чалышыр (бу йахынларда вяфат етмишдир - РЕД.), Сурхай

ä ä

ê

Ъясур кяшфиййатчы, иэид партизан

133

ó



Нясир оьлу Щясянов ися Степанакерт районундакы
Ъямщясян кяндиндя пенсийачыдыр.

Бакыдан - Ханлар Бабанлынын аилясиндян мяктуб алмы-
шам. Ъаван икян дул галан Бюйцкханым сящиййя систе-
миндя ишляйир. О, ики бала кюрпясини бюйцдцб тярбийялян-
дирмиш, али тящсил вермишдир. Ханлар саь олсайды, ушаглары
иля фяхр едярди. Оьлу Тофиг Бабанлы ССРИ идман устасы вя
Азярбайъан ССР-ин ямякдар мяшгчисидир, бокс цзря
дяфялярля Цмумиттифаг вя Бейнялхалг йарышларын иштиракчы-
сы олмушдур. С.М.Киров адына Бядян Тярбийяси
Институтуну битирян Тофигин ики оьлу вар: бюйцк оьлунун
адыны бабасынын шяряфиня Ханлар гоймушлар.

Русъадан чевиряни: Йусиф КЯРИМОВ

РЕДАКСИЙАДАН: Повестин мцяллифи Анатоли Тутык
бу йахынларда Азярбайъанын гонаьы олмушдур. О, ясярин
саь галмыш гящряманлары иля, щабеля Ханлар Бабанлынын
аиля цзвляри иля эюрцшмцшдцр. Йазычы ясярини йени сянядляр
ясасында эенишляндириб тязядян няшр етдирмяк фикриндядир.

Язиз охуъу! Ханлар Бабанлынын дястясиндя фяалиййят
эюстяриб, бу ясярдя адлары чякилмяйян ъясур дюйцшчцляр-
дян таныйырсынызса, редаксийамыза хябяр верин. Сизин мяк-
тубунуз намялум галмыш гящряманлыг китабынын даща бир
сящифясини айдынлашдырмаьа кюмяк едяр.

«Улдуз», № 9, Сентйабр, 1974-ъц ил
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FAŞİST  ALMANİYASI  ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏMİZİN 
30  İLLİYİ  QARŞISINDA

ŞərQ  KOnSErtİ

Çoxmillətli sovet xalqı faşist Almaniyası üzərində ta-
rixi qələbənin 30 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır. Bu sanlı
qələbədən xeyli keçsə də, qanlı-qadalı illər, müharibənin
törətdiyi müsibətlər heç kəsin yadından çıxmır, vətənin
azadlığı uğrunda canından keçənləri heç kəs unutmur...

Filoloji elmlər namizədi, Böyük Vətən mühribəsinin
iştirakçısı, Taqanroq şəhərinin fəxri vətəndaşı“Nəcəf
Nərimanov”, “Oğullar”, “Azərbaycanlı balası”, “Yoldaşı-
mın ordenləri”, “Bu, Kursk altında olmuşdur”, “İkinci
vətənim”, “Müəllim vətən keşiyində” hərbi oçerklərinin
müəllifi Mürsəl Mürsəlov da cəbhə yoldaşlarının
xatirəsini həmişə əziz tutur, onları yaddan çıxarmır.

M.Mürsəlov Ağsu rayonunun Qəşənd kəndində
müharibədə həlak olmuş 131 nəfər həmyerlisinə öz vəsaiti
hesabına qara qranitdən və ağ mərmərdən 5 metr
hündürlüyündə abidə ucaltdırmışdır. Abidənin üstünə
“İgid ölər, adı qalar” atalar sözü həkk olunmuşdur.

M.Mürsəlovun Böyük Vətən mühribəsinin iştirakçısı
Xanlar Babanlıya həsr etdiyi yazını dərc edirik.

ä ä

ê

Ъясур кяшфиййатчы, иэид партизан

135

ó



ŞərQ  KOnSErtİ

Ölüm sevinməsin qoy... O, cəmi 26 il yaşadı. Öz hə-
yatını vətən uğrunda qurban verdi. Bu gənc almanlar
tərəfindən zəbt edilmiş ərazidə şərq konserti ilə, “Qafqaz
varyetesi” adı altında çıxış edən dəstənin rəhbəri Xanlar
Salman oğlu Babanlı idi.
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Bağlı-bağatlı gözəl Qarabağda hər dərə, hər daş, hər
yarpaq musiqi ilə səslənir. Salman kişi əkinçiliklə məşğul
olardı. Onun öz musiqisi - əkinçi əməyini tərənnüm edən
zümzümələri vardı. Lakin onun şikəstəsi, bayatısı, yəqin
ki, yoxsulluq üzündən qəmli səslənirdi.

1918-ci il. İşdən yorğun qayıdan Salman kişiyə şad bir
xəbər verdilər: “Oğlun olub!” Həmin gün onun sevincinin
həddi-hüdudu yox idi. Adını Xanlar qoydular. Bəlkə
bolşevik Xanlar Səfərəliyevin adına layiq oldu...

Xanlar Şuşada, dağlar qoynunda, yaşıl yamaclarda
kəpənək dalınca qaçdığı, qayğısız günlərini keçirdiyi bir
zamanda atası vəfat etdi. Yoxsulluq, çətin şərait onun
anasının da vaxtsız ölümünə səbəb oldu. Xanları uşaq
evinə qoydular. Lakin o, məktəbi buraxmadı. Həyat onu
Qusar Pedaqoji Məktəbinə gətirib çıxardı. Quba-Qusar
bağları, Kiçik Qafqaz sıra dağları, - gözəlliklər məskəni
Azərbaycan onun gözlərində tam füsunkarlığı ilə
canlanırdı.

Təbiət aşiqi olan Xanlar gənc yaşlarından həm də
musiqinin, səhnənin vurğunu idi. Belə olmasaydı, o, 4 il
teatr texnikumunda oxumaz, Naxçıvan Dövlət Dram
Teatrında işləməyə getməzdi.

1936-1937-ci illərdəki çıxışı ilə tamaşaçıları heyran
qoyan gənc aktyor, C.Cabbarlının “Od gəlini” pyesini
tamaşaya qoyaraq Elxan rolunu özü ifa edir. “1905-ci
ildə” əsərində isə Aram surətini özünəməxsus bir ustalıqla
tamaşaçılara çatdırır.

Çox keçmir ki, o, Bakıya qayıdır. Paytaxtın teatr
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afişalarında Xanların adı tez-tez görünür. Onun
rejissorluğu ilə Şkvarkinin “Özgə uşağı”, Süleyman
Rüstəmin “Yanğın”əsərləri müvəffəqiyyətlə tamaşaya
qoyulur, teatrsevərlərin rəğbətini qazanır.

O, Azərbaycan Dövlət Estrada ansamblının artistləri
ilə doğma Azərbaycanın hər yerini gəzib dolaşır, Elmira
Axundova, Cahan Talışinskaya kimi tanınmış aktyorlarla
birlikdə çıxış edir. Nəhayət, Xanlar Salman oğlu
Babanlının ayrıca konserti təşkil olunur, onun istedadı
daha da parlayır.

...1939-cu ildə Xanlar Qızıl Ordu sıralarına çağırıldı.
O, sərhəd yaxınlığındakı hərbi hissədə 2 il idi ki qulluq
edirdi. Ordudan tərxis edilmə müddətinə lap az qalırdı... –
Həmin gecə Xanlar şirin yuxu görürdü. Görürdü ki, -
qəflətən  atılan  toplar, partlayan bombalar, nərildəyən
tanklar, arası kəsilməyən pulemyot atəşləri onun şirin
yuxularına nöqtə qoydu. Əvvəlcə o, elə bildi ki,
zəlzələdir, lakin sel kimi axan qan, həlak olmuş əsgər
yoldaşları, yaralılar, geriyə çəkilən qoşun... Bütün bu
dəhşətlər onun gözünün qabağında idi. Yox, bu nə zəlzələ
idi, nə də yuxu. Birdən onun gözləri sevimli batalyon
komissarının cəsə-dinə sataşdı. Bu həmin komissar idi ki,
onun əlindən Xanlar partiya bileti almışdı. Xanların
damarlarında axan qan sanki buza döndü. Lakin bu, bir an
çəkdi. Onun ürəyi qəzəbdən yanıb alovlandı. O, heç kimə
heç nə demədi. Heç nə soruşmadı.Yalnız qəlbinin səsiylə
danışdı.Vətən uğrunda həlak olan yoldaşlarının qanı
uğrunda son nəfə-sinədək vuruşacağına and içdi.
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Qoşunlarımız Droqobıçda, Ananyevdə, Qrodnoda
geriyə çəkilə-çəkilə Kiyev ətrafındakı Sula çayı
yaxınlığında vuruşurdu. Çayın bir tərəfində almanlar,
digər sahilində isə Xanlargil ölüm-dirim müharibəsi
aparırdılar.

Bu vaxt “bədii rəhbər” – Xanlar geriyə çəkilmək
haqqında əmr aldı. O, Kiyevə çəkildi. Bu döyüşlərin
birində - 1941-ci ilin sentyabr ayında ağır yara-
landı.Gözlərini açanda özünü almanların səhiyyə
düşərgəsində gördü. Buradakı hərbi əsirlərlə çox amansız
rəftar edirdilər...

Bu cəhənnəmdən necə xilas olmaq barədə çox
fikirləşdi. Nəhayət, qərara gəldi ki, alman ordusunda
“xidmət” etməsə, qaça bilməyəcəkdir. Alman dilini
bilməsi kömə-yinə çatdı. “Yefreytor qafqazlı Xanlar
Babanlı Slavyanskiyə göndərilir” məzmununda bir sənəd
ala bildi. Bu sənədə Xanlar heç bir şübhə oyatmadan
onunla daha 8 nəfərin göndərildiyini də əlavə etdi. Bu
dəstə çətinlik çəkmədən Krım yarımadasından keçərək
Kerçə, oradan da Krasnodar şəhərinə gəldilər. Lakin
cəbhənin ön xəttini keçə bilmədilər. Onların cəhdi baş
tutmadı.Yenə də geriyə - Kerçə qayıtdılar. Burada Xanlar
pulla alman komenda-turasının zabitindən sənəd aldı.
Həmin sənəddə yazılırdı ki, “Kunst qruppa (konsert
dəstəsi) Xanlar Babanlının rəhbərliyi altında
Dnepropetrovsk, Nikolayev və Krivoy Roq yaşayış
məntəqələrində çıxış edəcəkdir”.

Beləliklə, dəstədəkilər silahla, paltarla, araba və
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atlarla təmin olundular. Onlar sənəd əldə etməyin
yollarını da artıq öyrənmişdilər.

“Qafqaz varyetesi”nin üzvləri yefreytor Xanlar
Babanlının rəhbərliyi altında işə başladılar. Xanları
“Kostya” deyə çağırırdılar, bu onun Krivoy Roqda gizli
adı idi.

Alman paltarı geymiş azərbaycanlılar öz “işlərini”
davam etdirirdilər. Onlar almanların əsgər və zabitlərini
öldürür, anbar və hərbi sursatlarını partladır, lazım olan
məxfi sənədləri əldə edirdilər. Tezliklə Xanlar Krivoy
Poqda gizli iş aparan partizan dəstəsilə əlaqə yarada bildi. 

Xanların dəstəsi özünü lazımi musiqi alətləri ilə təmin
etmişdi. Onlar “Qafqaz varyetesi” adı ilə almanların
qarşısında müxtəlif proqramla çıxış edir, əsgər və zabitləri
əyləndirirdilər. Hər dəfə bu “keyf” almanlara çox baha
başa gəlirdi.

Almanlar Krivoy Roq partizan dəstələrinin izinə
düşərək onun qərargahına yol tapdılar. Bunu hiss edən
Xanlar dəstəsi ilə birlikdə Odessa, Nikolayev və başqa
şəhərlərə “qastrol” səfərinə çıxdı.

Bir dəfə Dnepropetrovskda zabitlər evində “Qafqaz
varyetesi” Şərq konserti verirdi. Konsertin şirin yerində
artistlər binanı yerlə yeksan edib, aradan salamat çıxa
bildilər. Bundan sonra onlar şübhə altına alındılar.

Nikolayev şəhərinin hərbi komendaturasının ətrafında
Xanlar bir neçə gün gəzib-dolaşdı. Cavan alman zabiti ilə
tanış olub, bir gün onu restorana dəvət etdi. Xeyli
içirtdikdən sonra ona pul təklif etdi. Ertəsi günü zabitdən
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özünə və iki nəfər yoldaşının adına sənəd aldı. Həmin
sənəddə göstərilirdi ki, bu iki nəfər hərbi eşelondan geci-
kib qalmışdır.Sonra isə 2-ni 12 rəqəmi ilə əvəz etdi.

Daha onların burada qalması qorxulu idi. O, görüş
evinə gedib partizanların yaxın köməkçisi Domna
Samsonovna ilə xeyli söhbət etdi. Axırda ona bir qalaq
vərəqə verib şəhərdə gizli surətdə yaymasını xahiş etdi.
Vərəqələrdə yalnız bu sözlər yazılmışdı: “Yoldaşlar!
Bizim tam qələbəmiz yaxınlaşır”.

Vərəqələr Xanların dəstəsində olan makinalarda rus
və alman şriftləri ilə yazılmışdı.

Domna Samsonovna yaxındakı evdə qalan alman
zabitindən bir blank əldə edə bildi.Həmin blankda yazdı
ki, Xanlar Babanlı və onun dəstəsi Dnepropetrovsk
vilayətinə yem toplamağa göndərilir. Xanlar rezindən
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möhür və ştamp düzəldərək qaralama bir qol çəkib
səhərisi gün dəstəsiylə yola düşdü. 2 aydan çox idi ki,
təxribatı, hücumları, partlayışları hərəkətdə olan fəal
partizanların adına çıxırdılar. Lakin, ağıllarına belə
gətirmirdilər ki, bunlar Xanların əməlləridir.

Bir gün Xanlar yoldaşları ilə arabada gedirdi. Bu vaxt
səmada bir təyyarə göründü. Faşistlər hər tərəfdən onu
atəşə tutdular. Təyyarə gah enir, gah sürətlə qalxır, lakin
atəş dairəsindən çıxa bilmirdi. Birdən təyyarə alışdı.
Alovlanan təyyarədən bir paraşütçü ayrıldı.Bu, Xanların
gözündən yayınmadı.

Xanlargil arabadan düşüb paraşütçü enən tərəfə
qaçdılar. Paraşütçü Xanları və onun dəstəsini alman
paltarında görüb təslim olmaq istəmirdi. Əlbəyaxadan
sonra onu tərksilah edə bildilər. Xanlar kim olduğunu desə
də, təyyarəçi onlara inanmırdı. Bu vaxt uzaqdan sürətlə
onlara tərəf gələn yük maşını göründü. Faşistlər cəld yerə
tökülüşərək hər tərəfdən qışqırırdılar:

- Onu biz vurmuşuq. Əsir bizimdir.
- Əsiri kim tutubsa onundur. Sizin əsiriniz isə o

tərəfdədir, - deyərək Xanlar yanan təyyarəni göstərdi.
Lakin əsgərlər əl çəkmirdilər. Odur ki, Xanlar
təyyarəçinin papağını, çantasını, saatını, kompasını və boş
qoburunu onlara tərəf tullayıb, əsirin qolundan yapışaraq
səhraya tərəf addımladı.

Almanların maşını gedəndən sonra onlar əsiri
buraxdılar. Xanlar dedi:

- Get, yaxşı yol.
Təyyarəçi bir neçə addım atıb, onlara tərəf çevrildi:
- Mən kommunistəm, sinəmdən vurun.
- Get və bir də əsir düşmə. – deyə Xanlar onun
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tapançasını da qaytardı. Lakin təyyarəçi hələ də
inanmırdı. Öz-özünə “Yəqin yoxlayırlar. Patronları da
çıxardıblar.”– dedi.

Lakin Babanlı və yoldaşları artıq şəhərə tərəf
addımlayırdılar. Təyyarəçi patronları yerində görəndə
özünü saxlaya bilməyib qışqırdı:

- Ey, siz kimsiniz?
Lakin onlar artıq xeyli uzaqlaşmışdılar...

1943-cü ilin oktyabrında II Ukrayna cəbhəsinin
qoşunları almanların müdafiə xəttini yardılar. Hücumların
arası kəsilmirdi. Belqrad şəhərinin adını daşıyan 223-cü
Qırmızı Bayraqlı Azərbaycan atıcı diviziyası Pyatixatka
şəhərini azad edib, Krivoy Roq şəhərinə tərəf irəliləyir,
Xanların dəstəsinə yaxınlaşırdı. Azərbaycan diviziyası ilə
Xanların dəstəsi arasında cəmi 10 kilometr məsafə var idi.
Krivoy Roq vətənpərvərləri Xanlara xəbər verdilər ki,
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Dolqintsevaya almanlar vaqonlarla hərbi silah və sursat
gətiriblər. O, gecəynən 5 kiloqram ağırlığında partlayıcı
maddəni stansiyaya apardı. Bir azdan partlayış şəhəri
lərzəyə saldı. Almanlar bütün gecəni çalışdılarsa da,
yanğını söndürə bilmədilər.

223-cü Qırmızı Bayraqlı Azərbaycan atıcı diviziyası
və 18-ci tank korpusu 24 oktyabr 1943-cü ildə birlikdə
şəhərə daxil oldular. Xanlar öz ellilərinə yol aça-aça
almanların əlində olan əraziyə girərək, yeni-yeni
basqınlar, təxribatlar təşkil edirdi.

Azərbaycan SSR tarix muzeyində bir məktub var. Bu
məktubu 14 il bundan əvvəl Aleksandriya şəhərində
yaşayan D.S.Koneva göndərib. Xanlar haqqında son
məlumatı da həmin məktubdan oxuyuruq:

“...Xanlar Babanlı tələbkar komandir, bacarıqlı və
inadcıl siyasi rəhbər idi. Yoldaşlarından partizan ürəyi,
partizan dəyanəti tələb edirdi. Dəstəsindəki adamlardan
biri xain - agent idi. 1944-cü ilin yanvarında Sovet
Ordusunun Dnepropetrovska gəlişinə az qalmış xain
Xanları kürəyindən vurub öldürdü. Partizanlar Xanların
qanını alaraq xaini güllələdilər...”

...Uzaqlarda vaxtı ilə düşmən tərəfindən zəbt edilmiş
Ukrayna torpağında “Qafqaz varyetesi”nin bədii rəhbəri,
bacarıqlı artist, cəsur partizan, ölməz qəhrəman Xanlar
Salman oğlu Babanlının məzarı həmişə gül-çiçəyə qərq
olur. O, burada rahat uyuyur.

mürsəl mürsəlov
“Mədəni Maarif işi” jurnalı, 3(28) 1974.
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“QAFQAZ  VAryEtESİ”nİn    
müHArİBə “QAStrOllArı”

1943-cü ilin dekabrı idi. Xanlar Babanlı və Nadir
Teymurzadə yerli partizan dəstəsinin rəhbəri Domna
Samsonovnaya iki məktub verdilər:

- Bu nədir?
- Hələlik gizlədin. Azərbaycan Kommunist Partiyası

Mərkəzi Komitəsinə göndərərsiniz.
- Gizlətməyinə gizlədərəm, ancaq özünüz göndə-

rərsiniz.
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- O vaxtacan yaşayacaq...
Məktub belə başlanırdı: “Biz çiçəklənən, ordenli

Azərbaycanın oğulları, özümüzdən asılı olmayaraq,
düşmən tərəfdən işğal olunmuş əraziyə düşmüşük...”
Daha sonra məktubda onların ukraynalı və rus qardaşları
ilə necə əl-ələ verib alman faşist işğalçılarına qarşı ümumi
mübarizə apardıqları, təxribatçılıq fəaliyyətlərinin
konkret faktları sadalanırdı. Məktub bu sözlərlə
qurtarırdı: “...Biz həyatımızın sonunadək düşmən
arxasında vətənimizin azadlığı uğrunda mübarizə
aparacağımıza and içirik... Əgər müharibə qurtarandan
sonra görüşməsək, yəqin edin ki, Azərbaycan oğulları
düşmən tərəfindən məğlub ediliblər...”

Xanlar Salman oğlu Babanlı Qusar Pedaqoji Tex-
nikumunda oxuyan vaxtlar səhnə onu bütün varlığı ilə
özünə cəlb edirdi. O, teatr məktəbinə keçdikdən sonra
inandı ki, həyatda yerini tapmışdır. Əvvəlcə Naxçıvan
Dram Teatrında, sonra isə Azərbaycan Filarmoniyasında
işindən tükənməz zövq alırdı.

Qərbdə qara buludlar sıxlaşanda Xanlar başa düşürdü
ki, tezliklə onun aktyor qiyafəsini əsgər şineli əvəz
edəcək.

...O, 1941-ci ilin sentyabrında Luberk şəhərinin
cənubunda ağır yaralandı. Xidmət etdiyi hissə mühasirəyə
düşdü. Almanların hərbi əsirlər lazaretində onu müalicə
edə-edə faşist ordusunda xidmət etmək üçün möhkəm dilə
tutdular. Xanlar silah əldə edib qaçmaq və qisas almaq
üçün alman ordusunda xidmət etməyə razılıq verdi. 
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1942-ci ilin dekabrında Krasnodar altındakı ilk
döyüşdə faşist əsgərləri arasında çaxnaşmadan istifadə
edərək qaçdı. Lakin cəbhə xəttini keçib sovet ordusuna
qoşulmaq istəyəndə hitlerçilərə tuş gəldi. Taman
yarımadasındakı qamışlıqlarda gizləndi, özününkülərə
qovuşmaq ümidi tamam kəsiləndən sonra isə alman
komenda-turasına gəlib, öz hissələrindən geri qaldığını
bildirdi. Alman zabiti ona inanıb belə bir sənəd verdi:
“Qafqaz yefreytoru Xanlar Babanlı Slavyanena gələn
kimi öz hissəsinə qoşulmaq əmrini alıb.

Xüsusi qeyd: hissəyə yol maşını ilə getmişdir”.
Alman dilini bilməsi onun karına gəldi. O, Tamanda

faşist düşərgələrindən qaçan sovet hərbi əsgərlərinə və
onların arasında Gəncə Filarmoniyasının artisti, köhnə
tanışı Nadir Teymur oğlu Teymurzadəyə rast gəldi. Xanlar
səkkiz nəfərin də guya onunla gəldiyini ezamiyyət
vərəqinə yazdı. Kerçi, Krım yarımadasını keçib Nikola-
yev şəhərinə gəldilər. Burada şəhər komendaturasında
işləyən leytenantdan yefreytor Xanlar Babanlının
rəhbərliyi altında “Qafqaz varyetesi” adlı konsert
qrupunun Dnepropetrovsk, Nikolayev və Kirovoqrad
vilayətlərinin yaşayış məntəqələrinə qastrola çıxdığını
təsdiq edən sənədi satın aldılar. Tədricən pal-paltar, silah,
at və araba əldə etdilər. Saxta sənədlər, arayışlar, möhür və
ştamplar düzəltməyi öyrəndilər. Konsertlər isə... Demək
olar ki, konsert vermirdilər. Onların artistlik fəaliyyəti
əhali arasında vərəqələr yaymaq, təxribat, yanğınlar
törətmək, işğalçıları və polisayları izləyib öldürməkdən
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ibarət idi.
“Qafqaz varyetesi”1943-cü ilin martında Krivoy Roq

şəhərinə gəldi. İş elə gətirdi ki, onlar gizli təşkilat
qrupunun rəhbəri Domna Samsonovnanın
qonşuluğundakı evə düşdülər. Xanlar yerli gizli fəaliyyət
təşkilatına yol axtarırdı, burada da belə xoşbəxt təsadüf
nəticəsində onlar bir-birlərini asanlıqla başa düşdülər və
Krivoy Roq vətənpərvərləri öz sıralarını sanballı bir
döyüş bölməsi ilə möhkəmləndirdilər, bölmənin rəhbəri
isə azərbaycanlı Xanlar Babanlı – Kostya oldu.

Babanlı müxtəlif saxta sənədlərin hazırlanması
üsulundan geniş istifadə edirdi. Sənədlər elə ustalıqla
hazırlanırdı ki, onlardan faşist generalları belə baş aça
bilmirdilər. Bu sənədlər təkcə gizli təşkilatın ehtiyacını
ödəmək üçün deyildi, onlar həmçinin yerli əhaliyə də
verilirdi. Sənədlər birinə burda yaşamaq hüququ verir, bir
başqasını isə Almaniyadakı katorqa işlərindən azad edirdi.
Xanlar eyni zamanda ərzaq kartoçkaları da düzəldirdi.
“Artistlər” bu kartoçkalar ilə ərzaq alıb yerli əhaliyə
paylayırdılar.“Qafqaz varyetesi” daşdan keçən sənədlər
düzəldib, cəbhə boyu gəzirdilər və...

... “Qafqaz varyetesi” 1943-cü ilin noyabr ayında
Donbas və Smolensk cəbhələrinə gedən iki mərmi, bir
ərzaq qatarını partlatdı.

1944-cü ilin fevral ayında Novaya Buq rayonundakı
mərkəzi klubda alman zabitləri üçün ziyafət gecəsi keçi-
rilirdi. “Qafqaz varyetesi” həmin klubu və almanların
Krivoy Roqdakı “Oktyabr” kömür mədənində yerləşən
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hərbi bazasını dağıtdı.
“Artistlər” komendantların, polisayların, starostların

evlərini yandırır, alman təsərrüfatlarına od vururdular.
Kəndlərdə starostlar, polisaylar və başqa faşist nökərləri
yoxa çıxırdılar. Nikolayev şəhəri yaxınlığında isə onlar,
qarovulun olmamasından istifadə edib, dəmiryol xəttini
sökdülər və bir neçə kilometr uzunluğunda basdırılmış
telefon dirəklərini mişarlayıb kəsdilər.

“Qafqaz varyetesi”nin üzvləri yerli əhali arasında
vərəqələr paylayır, onları hasarlara, dirəklərə, ağaclara və
hətta sahə polis binasına yapışdırırdılar. Bütün bunların
alman ordusunun unter-zabiti Xanlar Babanlının başçılığı
altında yerinə yetirildiyi almanların ağıllarına belə gəlmirdi...

Xanlar mehriban adam idi. Həmsöhbətini ələ almağı
bacarırdı. Xoşa gələn xarici görkəmi, davranışı, almanca
təmiz danışması həmişə onun karına gəlirdi. Alman
zabitləri ilə tez dil tapırdı. Lazımi məlumatları və
sənədləri onlardan ala bilirdi. Almanların içində də
faşizmə qarşı çıxanlar vardı. Sovet ordusuna qoşulmaq və
nasizmin sonuna çıxmaq istəyənlərdən biri Dolqintsevo
stansiyasının depo rəisinin müavini Vilhelm Lütter idi.
Lütter cəbhədəki məlumatları onlara ötürür, hətta hərbi
sirləri belə Xanlargildən gizlətmirdi. Onun partizanlarla
əlaqəsi üzə çıxanda Lütteri gestapo həbs etdi, işgəncələr
verdi. Sovet ordusu Krivoy Roqu azad edəndə Lütter
partizanlara qoşuldu.

Həyat paradokslarla doludur. Düşmən tərəfindən
kömək alırsan, özünkündən isə...

Xanların dəstəsində bir nəfər satqın da tapıldı. Qayda-
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qanunu pozmasına baxmayaraq, Xanlar ona qarşı
humanist hərəkət edirdi, “Cəza vermək asandır”, deyirdi.
Ancaq satqınlıq, pozğunluq ara verməyəndə Babanlı
“Yox, daha tədbir görülməlidir” qəti qərarına gəlirdi...

Günəşli, ayazlı bir səhər idi, ağappaq qar göz
qamaşdırırdı. Aydın yanvar səhəri idi. Bu, 26 yaşlı Xanlar
Babanlının son səhəri idi. Dostu Nadir Teymurzadə
birinci arabanı sürürdü, Xanlar isə arxadakı arabada idi.
Fikrə getmiş, gözlərini qıyaraq uzaqlara baxırdı. Birdən
kürəyini odladılar elə bil. Xanlar inilti ilə arabaya yıxıldı.
Güllə səsinə qaçıb gələn dostu Nadirə tək bu sözləri
pıçıldadı.

- Arvadımı, uşaqlarımı... unutma.
Onu elə oradaca, ucsuz-bucaqsız, geniş Ukrayna

çölündə dəfn etdilər. Xanlar Babanlının qatilini isə
cinayət yerindəcə mühakimə etdilər. Güllələndi.

Xanların həyat yoldaşı Xanım ondan sonra ailə
qurmadı. Övladları Aida və Tofiqi böyütdü. Tofiq Babanlı
idman ustası, əməkdar məşqçi və beynəlxalq yarışların
iştirakçısı oldu. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi
İnstitutunu bitirdi. Dörd oğlu var, böyüyünün adını
atasının şərəfinə Xanlar qoyub. Bu gün nəvə Xanlar
Babanlı SQBİ-də xidmət edir, mayordur.

Beləcə, hər şey öz axarıyla gedir. Dünya dəyişir.
Xanların nəvələri, nəticələri dünyaya gəlir. Tək Xanlar
cavan, gülərüz qalır – fotolarda, yaddaşlarda. Onun
məktubları, fotoları, haqqında yazıları isə ən əziz varidat
kimi nəsildən-nəsilə ötürülür.

pakizə Bəşirova
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nəSİllərə  nümunə

Xanlar Babanlı hərbi xidmətinin bitəcəyi günü
gözləyirdi. Doğma vətənə, üzünü doyunca görə bilmədiyi
iki körpəsini görməyə tələsirdi. Amma Almaniyanın
SSRİ sərhədlərini pozaraq, ölkə ərazisinə soxulması
Xanların arzusunu ürəyində qoydu.

“QAFQAZ VAryEtESİ”nİn FAŞİZm 
CəBHəSİnə QAStrOllArı

Elə o dəhşətli müharibənin ilk aylarında ondan gələn
məktubların da arası kəsildi. İtkin düşməsi barədə xəbər,
nə qədər kədərli olsa da, gözü yolunda olanların ümidini
tam qırmırdı.

Müharibə başa çatdıqdan 14 il sonra, 1959-cu  ilin
yanvar ayında Ukraynadan Babanlının ailəsinə göndərilən
bir məktub çox mətləbləri açıqladı. Bu məktubdan sonra
hətta Xanların azərbaycanlı döyüş dostları da üzə çıxdılar.
Artıq Ali məktəb tələbəsi olan oğlu Tofiq atasının
qəhrəmancasına həlak olması xəbərini eşidəndə və onun
afsanəvi Mehdi Hüseynzadə kimi cəsur bir partizan
olduğunu biləndə sinəsi qurur hissi ilə doldu: “Mən
bilirdim, mənim atam itkin düşə bilməzdi”.
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Xanlar Salman oğlu Babanlı 1918-ci ildə Şuşa
şəhərində anadan olub. Kiçik yaşlarından valideynlərini
itirdiyi üçün uşaq evində böyüyüb. Pedaqoji məktəbi,
sonra isə teatr məktəbini bitirib. Naxçıvan teatrında ak-
tyor və rejissor işləyib. Sonra,  Bakıya qayıdıb, aktyorluq
fəaliyyətini burada davam etdirib. Fəqət müharibə
Xanların sənət, səhnə yaradıcılığı arzularının üstündən
xətt çəkib.

1941-ci ilin sentyabrında, ağır döyüşlərin birində
yaralanıb huşunu itirir. Gözlərini açanda özünü faşistlərin
arasında görür. Bir müddət alman hospitalında müalicə
aldıqdan sonra X.Babanlını sovet qoşunlarına qarşı
döyüşlərdə iştirak etmək üçün formalaşdırılan xüsusi
legionların tərkibinə daxil edirlər. Krasnodar yaxınlığında
ilk döyüşdəcə o, fürsət tapan kimi qaçır, amma nə qədər
axtarırsa, Sovet hərbi hissələri ilə əlaqə yarada bilmir.

Hər tərəf hitlerçilərlə əhatə olunmuşdu. Məcbur olub
Alman komendatlığına müraciət etdi. Alman dilini bilməsi
işini bir qədər də yüngülləşdirmişdi.Komendantı inandırdı
ki, hərbi hissədən aralı düşüb, özünkülərə çatmaq üçün
ona arayış lazımdır. İstəyinə nail olur. Komendantlıqdan
çıxanda onun cibində belə bir arayış vardı:

“Qafqaz legionunun yefreytoru Babanlı Slavyansk
istiqamətində hərəkət edir və əmr almışdır. Xüsusi qeyd:
yolüstü nəqliyyatla”.

Arayışda tarix göstərilməmişdi. Bu Xanlara daha bir
neçə gün öz axtarışlarını davam etdirmək imkanı
vermişdi. O bu arayışla Sovet hərbi hissələrini və ya
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partizan dəstələrini axtardı. Yolda Taman əsir
düşərgələrindən qaçan sovet əsirləri ilə rastlaşdı.
Aralarında azərbaycanlılar da var idi. Onlardan birini –
Gəncə filarmoniyasının solisti Nadir Teymurzadəni
tanıyırdı. Aralarında başqa musiqiçilər də var idi. Belə
qərara gəlirlər ki, sərbəst hərəkət edə bilmək üçün bir
konsert briqadasını yaratsınlar.Xanların dili yaxşı bilməsi,
alman zabitləri ilə ünsiyyət yaratmaq bacarığı, əynindəki
unter-zabit forması dəstənin fəaliyyətini xeyli
asanlaşdırmışdı. Beləliklə, onların Kerçdən Krıma qədər
verdikləri “konsertlər” faşistləri bərk çaxnaşmaya saldı.
X.Babanlı saxta ərzaq kartoçkaları ilə alman
anbarlarınadn ərzaq alıb, əhali arasında paylayır, gizli
partizan dəstələrinə göndərirdi. Rəhbərlik etdiyi dəstə ilə
müxtəlif təxribatlar törədirdi. Almanları Ukrayna
cəbhəsində silah-sursatla təmin edən Oktyabr şaxtasını,
Dolqintsevo  dəmir yolu stansiyasında silahla dolu
qatarın, almanların qaynaşdığı Novıy Buqda zabitlər
evinin və daha neçə belə obyektin külünü göyə sovuran
“Qafqaz varyetesi” öz “qastrol” səfərlərini genişləndirdi.
Lakin 1944-cü ilin yanvar ayında Xanlar Babanlı öz
dəstəsindən olan bir satqının xəyanətinin qurbanı oldu.

Xalqımızın bu mərd oğlunun məzarı Ukraynanın
Xerson vilayətindəki Visokopolski rayonunun Zaqradov-
ka kəndindədir. Məzarın üstündə memorial kompleksi
ucalır. Onun qəhrəmanlığı haqqında neçə-neçə məqalə,
sənədli publisistik və bədii əsərlər yazılıb. Xanlar Babanlı
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haqqında ən geniş məlumat ukraynalı yazıçı A.Tutıkin
“Onlar başqa cür edə bilməzdi” (Dnepropetrovsk-1969-cu
il), P.Dorenkonun “Toplar guruldayanda” (Moskva-1973-
cü il) kitablarında verilib. Azərbaycan mətbuatında onun
haqqında son 30-35 ildə xeyli yazılar dərc olunub.
“Qəhrəmanlığın əbədidir sənin” adlı sənədli film çəkilib.

Leytenant Qabil mehdiyev
“Azərbaycan Ordusu”.
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“QAFQAZ VAryEtESİ”nİn  düŞmən
ArXASınA “QAStrOllArı”

Bugünkü yaşlı nəslin elə bir nümayəndəsi  tapılmaz
ki, müharibə onun taleyinə toxunmamış olsun, həyatında
öz izini qoymasın. Böyük savaşın soyuq nəfəsi çox evlərin
isti ocağını tam hərarəti ilə alovlanmağa qoymayıb.
Amma, bu elə ailələrdə cəmmiyyət üçün faydalı insanlar,
böyük şəxsiyyətlər, elm və mədəniyyət xadimləri,
idmançılar yetişməsinə  mane də ola bilməyib.

Azərbaycan Boks Federasiyasının baş katibi, əməkdar
məşqçi, beynəlxalq dərəcəli hakim Tofiq Babanlı da belə
insanlardandır. Atası hərbi  xidmətə yola düşəndə onun 3
yaşı təzəcə tamam olmuşdur. Onda hələ müharibə
başlamamışdır.

Xanlar Babanlı hərbi xidmətinin bitirəcəyi günü
səbirsizliklə gözləyirdi. Doğma vətənə üzünü doyunca
görə bilmədiyi iki körpəsilə görüşə tələsirdi.

Amma Almaniyanın SSRİ sərhədlərini pozaraq, ölkə
ərazisinə soxulması Xanların arzusunu ürəyində qoydu.

Elə o dəhşətli müharibəninn ilk aylarında Xanlardan
gələn məktubların da arası kəsildi. Itkin düşməsi  barədə
xəbər, nə qədər kədərli olsa da, gözü  yolda olanların
ümidini tam qırmadı.
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Müharibə başa çatdıqdan 14 il sonra, 1959-cu ilin
yanvar ayında Ukraynadan Babanlının ailəsinə göndərilən
bir məktub çox mətləbləri açıqladı. Bu məktubdan sonra
hətta Xanların azərbaycanlı döyüş dostları da üzə cıxdılar.
Artıq Ali məktəb tələbəsi olan oğlu Tofiq atasının
qəhrəmancasına həlak olması xəbərini eşidəndə və onun
əfsanəvi Mehdi Hüseynzadə kimi cəsur bir partizan
olduğunu biləndə sinəsi qurur hissi ilə doldu: “Mən
bilirdim, mənim atam itkin düşə bilməzdi”.

Xanlar Salman oğlu Babanlı 1918-ci ildə Şuşa
şəhərində anadan olub. Kiçik yaşlarından valideynlərini
itirdiyi üçün uşaq evində böyüyüb. Pedaqoji məktəbi,
sonra isə teatr məktəbini bitirib. Naxçıvan teatrında ak-
tyor və rejissor işləyib. Sonra,  Bakıya qayıdıb, aktyorluq
fəaliyyətini burada davam etdirib. Fəqət müharibə
Xanların sənət, səhnə yaradıcılığı arzularının üstündən
xətt çəkib.

1941-ci ilin sentyabrında, ağır döyüşlərin birində
yaralanıb huşunu itirir. Gözlərini açanda özünü faşistlərin
arasında görür. Bir müddət alman hospitalında müalicə
aldıqdan sonra X.Babanlını sovet qoşunlarına qarşı
döyüşlərdə iştirak etmək üçün formalaşdırılan xüsusi
legionların tərkibinə daxil edirlər. Krasnodar yaxınlığında
ilk döyüşdəcə o, fürsət tapan kimi qaçır, amma nə qədər
axtarırsa, Sovet hərbi hissələri ilə əlaqə yarada bilmir.

Hər tərəf hitlerçilərlə əhatə olunmuşdu. Məcbur olub
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Alman komendatlığına müraciət etdi. Alman dilini bilməsi
işini bir qədər də yüngülləşdirmişdi. Komendantı
inandırdı ki, hərbi hissədən aralı düşüb, özünkülərə
çatmaq üçün ona arayış lazımdır. İstəyinə nail olur.
Komendantlıqdan çıxanda onun cibində belə bir arayış
vardı:

“Qafqaz legionunun yefreytoru Babanlı Slavyansk
istiqamətində hərəkət edir və əmr almışdır. Xüsusi qeyd:
yolüstü nəqliyyatla”.

Arayışda tarix göstərilməmişdi. Bu Xanlara daha bir
neçə gün öz axtarışlarını davam etdirmək imkanı
vermişdi. O bu arayışla Sovet hərbi hissələrini və ya
partizan dəstələrini axtardı. Yolda Taman əsir
düşərgələrindən qaçan sovet əsirləri ilə rastlaşdı.
Aralarında azərbaycanlılar da var idi. Onlardan birini –
Gəncə filarmoniyasının solisti Nadir Teymurzadəni
tanıyırdı. Aralarında başqa musiqiçilər də var idi. Belə
qərara gəlirlər ki, sərbəst hərəkət edə bilmək üçün bir
konsert briqadasını yaratsınlar. Xanların dili yaxşı
bilməsi, alman zabitləri ilə ünsiyyət yaratmaq bacarığı,
əynindəki unter-zabit forması dəstənin fəaliyyətini xeyli
asanlaşdırmışdı. Beləliklə, onların Kerçdən Krıma qədər
verdikləri “konsertlər” faşistləri bərk çaxnaşmaya saldı.
X.Babanlı saxta ərzaq kartoçkaları ilə alman
anbarlarından ərzaq alıb, əhali arasında paylayır, gizli
partizan dəstələrinə göndərirdi. Rəhbərlik etdiyi dəstə ilə
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müxtəlif təxribatlar törədirdi. Almanları Ukrayna
cəbhəsində silah-sursatla təmin edən Oktyabr şaxtasını,
Dolqentsevo  dəmir yolu stansiyasında silahla dolu
qatarın, almanların qaynaşdığı Novıy Buqda zabitlər
evinin və daha neçə belə obyektin külünü göyə sovuran
“Qafqaz varyetesi” öz “qastrol” səfərlərini genişləndirdi.
Lakin 1944-ci ilin yanvar ayında Xanlar Babanlı öz
dəstəsindən olan bir satqının xəyanətinin qurbanı oldu.

əlİ FərəCOV
“İDMAN” qəzeti, 3 may 2005
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“QAFQAZ  VAryEtESİ”

Atası  hərbi  xidmətə yola düşəndə Tofiq  üç yaşına
təzəcə keçmişdi. Odur ki, atalı günlərini olduğu kimi
xatırlaya bilmirdi.Hər gün neçə dəfə bacısı Aida ilə anası
Böyükxanımdan soruşurdular. Ana da onlara təsəlli verib
deyirdi: “Darıxmayın, bax, bir gün də keçdi, atanızın
gəlməyinə bir gün də az qaldı”. Və  bir gün atalarından
məktub aldılar ki, yaxın günlərdə evə dönəcək. Hamı
sevinc içindəydi, gözlər yoldaydı. Ancaq necə deyərlər,
sən saydığını say, görək fələk nə sayır. Xanlar Babanlının
hərbi xidmətini başa vurub, evinə, ailəsinə dönməyə
hazırlaşdığı günlər alman ordusu SSRİ-yə hücuma
keçdi.Bu  dəhşətli xəbərdən sonra körpələrin hüznlü
baxışları ananın üzündən çəkilmirdi. Ana bu gözlərdəki
sualları oxuyurdu, cavab verə bilmirdi. Nə desin, axı?

Xanlar Babanlının məktubları tez kəsildi. Elə 1941-ci
ilin sentyabrında. Evdən isə cəbhəyə göndərilən
məktubların arası kəsilmirdi. Axırda belə bir cavab gəldi:
itkin düşüb. Gözlər yollardan yığılmadı. Doğmaları onu
hər gələndən soruşdular. Gördüm deyən olmadı.Müharibə
də bitdi. Yenə soraq çıxmadı. Ancaq ümid yaşayırdı.

Beləcə, illər bir-birini arxada qoyurdu. Tofiqin də
atasına qovuşmaq ümidi öləziyirdi. Bir gün – mühari-
bədən 14 il sonra, 1959-cu ilin yanvar günlərinin birində

ä ä
Ъясур кяшфиййатчы, иэид партизан

159

ó

ê



institutdan evlərinə dönəndə anası onu qapıda qarşıladı.
Əlləri titrəyə-titrəyə ona bir məktub uzatdı. Məktub
Domna Samsonovna Konevadan idi. Tofiq əvvəl heç nə
başa düşmədi. Anasının çox həyəcanlı olması onu biraz da
çaşqın vəziyyətə saldı. Böyükxanım ananın həyəcanlı səsi
sanki onu yuxudan oyatdı. Məktubu oxumağa başladı.
Boğazını qəhər yandıran gəncin gözləri sətirlər arasında
qalmışdı. Məktub müəllifi müharibədən sonra müntəzəm
olaraq onları axtardığını, ünvanlarını bu yaxınlarda
Azərbaycan KP MK vasitəsilə tapdığını yazırdı. Xanlar
Babanlının qeyri-adi qəhrəmanlıqlarından, igid partizan
olmasından, kəşfiyyatçılıq bacarığından söhbət açırdı.
Hər söz, hər cümlə illərdən bəri Tofiqin ata həsrəti ilə
qovrulan sinəsinə sanki sərin su çiləyirdi. Sonda bircə
bunu deyə bildi: “Bilirdim ki, mənim atam elə-belə itkin
düşə bilməz..”

Dərhal D.S.Konevaya cavab məktubu yazıldı.
Yazışmalar başlandı. Bu yazışmaya partizan dəstəsinin
digər fəal üzvü Sofiya Qriqoryevna Palaquta da qoşuldu.
Xanlar Babanlının dəstəsində fəaliyyət göstərən
azərbaycanlılar “tapıldı”. Demə, 18 ildən çox itkin kimi
“sirli ömür” yaşayan Xanlar Babanlı həmin müharibənin
əfsanəvi qəhrəmanlıqları ilə müqayisə olunan igidliklər
göstərib. Həmyerlisi Mixaylo-Mehdi Hüseynzadəyə
bənzər qorxmaz bir partizan imiş.
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Xanlar Babanlı 1918-ci ildə Şuşada doğulub. Hələ
körpə ikən atası, az sonra anası dünyasını dəyişib. Onu
uşaq evinə verirlər. Beləcə, hələ uşaqkən taleyin bütün
məşəqqətini görüb. Ancaq, çalışqanlıq, zəhmətə bağlılıq
Xanların əlindən tuturdu. Əvvəlcə Qusar Pedaqoji
Məktəbinə daxil olur. Lakin, musiqiyə, teatra maraq onu
rahat buraxmır. Dörd il Teatr Texnikumunda oxuyur.
Təyinatla Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına işləməyə gedir.
Bir müddət sonra Bakıya qayıdır. Rejissor aktyor kimi
fəaliyyət göstərir.

Xanlar erkən yaşda ailə qurur, 1939-ci ildə hərbi
xidmətə çağırılanda iki övladı vardı. Artıq hərbi xidmətini
başa vurmuşdu, bir-iki günə doğma Vətəninə
qayıdacaqdı, ailəsinə, uşaqlarına qovuşmalıydı.

Yuxusunu yaman qarışdırmışdı. Görürdü ki, hər
yandan top-tüfəng səsi gəlir, hər yer od tutub yanır.
Yuxudan hövlanak qalxdı. Yox, deyəsən, bu yuxu deyildi.
Gurultudan yer tutrəyirdi. Elə bildi zəlzələdir. Ancaq,
gördüklərindən dəhşətə gəldi. Öndə yerləşən (sərhəddə)
əsgərlər geri çəkilirdilər. Çoxu al-qan içində idi. Bir az
aralıda komandirinin meyitiini görəndə nələr baş
verdiyini anladı. Demə, bir az əvvəl yuxuda diksindirib
ayıldan hərbi hissənin yaxınlığında partlayan mərmi imiş.

Almanların güclü hücumuna tab gətirməyən sovet
qoşunları döyüşə-döyüşə geri çəkirdilər. Artıq Kiyevə
çatmışdılar. 1941-ci ilin sentyabrında döyüşlərin birində
Xanlar ağır yaralandı. Gözlərini açanda isə özünü
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almanların səhra hospitalında gördü.
Yaralı əsirlərə tibbi yardım göstərib onları sovet

ordusuna qarşı hazırlayırdılar. Xanlar öyrəndi ki, onları
təlim keçmək adı ilə Almaniyaya aparacaqlar. Orada isə
əsirləri ağır, alçaldıcı işlər gözləyirdi. Odur ki, götür-qoy
edib, “qərar”ını verdi: mən alman ordusunun tərkibində
sovetlərə qarşı döyüşmək istəyirəm.

Alman dilini bilməsi ona kömək etdi. Alman
zabitlərini inandırdı, razılıqlarını aldı. Bundan sonra onu
yalnız bir məsələ düşündürdü: necə qaçmaq. Belə bir
imkan 1942-ci ilin dekabrında Krasnodar altında ilk
döyüşdə yaranan çaxnaşma zamanı baş verdi. Xanlar
qaçdı. Ancaq hara üz tutdusa, hitlerçilərlə üz-üzə gəldi.
Bir müddət Taman yaxınlığında gizləndi. Ancaq yenə
sovet qoşunları tərəfə keçməyə imkan yaranmadı. Çox
götür-qoydan sonra alman komendantlığına üz tutdu.
İnandırdı ki, hərbi hissələrindən ayrı düşüb, ona kömək
etsin. Xanların özünün könüllü müraciəti komendantı
inandırdı.  Ona belə bir sənəd verdi: “Qafqaz yefreytoru
Babanlı Slavyansk istiqamətində hərərkət edir və hissəyə
təcili qayıtmaq haqqında əmr almışdır. Xüsusi qeyd:
yolüstü nəqliyyatla”. Arayışda tarix göstərilməmişdi. Bu
da Xanlara imkan verdi ki, axtarışlarını rahat davam
etdirsin.

O yolda Tamanda faşist əsir düşərgələrindən qaçan
sovet əsgərləri ilə rastlaşdı. Onların arasında köhnə
tanışını – Gəncə filarmoniyasının solisti Nadir
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Teymurzadəni tapdı. Çox götür-qoydan sonra belə qərara
gəldilər ki, konsert briqadası yaratsınlar, bu ad altında
sərbəst hərəkət edə bilərlər.

Xanlar seçdikləri adamların sayını arayışa əlavə etdi.
Guya onunla daha 8 nəfər hərəkət edir. Onlar Kerçdə,
Krım yarımadasında oldular. Sonra Nikolayevə gəldilər.
By müddətdə onlar faşistlərə qarşı bacardıqları
təxribatları törədir, ehtiyatla hərəkət edirdilər.
Nikolayevdə onlar komendantlığın zabitindən belə bir
sənəd satın aldılar: “Kunstqrupa (konsert qrupru)
yefreytor Xanlar Baban-lının rəhbərliyi altında
Dnepropetrovsk, Nikolayevsk və Kirovoqrad
vilayətlərinə qastrol səfərlərinə çıxır”. 

Tədricən silah, at, araba əldə edildi. Saxta möhürlər
düzəltməyi öyrəndilər. İlk növbədə, əhali arasında gizli
təbliğata başladılar, imkan düşən kimi haranısa partladır,
təxribat törədir, almanlar arasında çaşqınlıq yaradırdılar.

1943-cü ilin martında Krivoy Roqa gələn konsert
briqadasının üzvləri Domna Samsonovna Koneva adlı
qadının qonşuluğuna düşdülər. Deyilənə görə, X.Babanlı
Qərbi Ukraynadakı partizan hərəkatının rəhbərlərinin
məsləhəti ilə bu mənzili seçibmiş. Ancaq nədənsə, sovet
kəşfiyyatçılarının və partizanlarının əsas əlaqələndiricisi,
buradakı əsas nümayəndəsi D.S.Koneva Xanların
kimliyindən bir az gec xəbər tutur. 

Alman əsgərlərinin paltarını geymiş bu qonaqlar
D.S.Konevanı çox narahat edirdi: Ancaq “alman zabitinin
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(X.Babanlının) mehribanlığı, kimsəyə dəyib-dolaşmaması
onu təəccübləndirirdi. Bu yaraşıqlı zabit onu çox
maraqlandırırdı. Nəhayət, bir gün hər şey aydın oldu.
Demə, X.Babanlı bu qadını özləri tərəfə çəkmək üçün
yollar axtarırımış. Əldəqayırma mərmilərlə hərərkət edən
qatarın külünü göyə sovurandan sonra D.S.Koneva
rəhbərlik etdiyi gizli qrup haqqında ona hər şeyi dedi. Və
sonaralar da hamısı etiraf edəcək ki, X.Babanlının
“musiqiçilər qrupunun” timsalında Krivoy Roq
vətənpərvərləri çox böyük kömək qazandılar.

Xanlar Babanlının gizli adı “Kostya” idi. Kostya bu
ərazidə almanlar arasında elə bir çaxnaşma salmışdı ki,
gəl görəsən. O,  dəstəsinə yeni-yeni adamlar cəlb edir,
fəaliyyətini genişləndirdi. Ismayıl Nəbiyev də
belələrindən idi. 1942-ci ildə ağır yaralanan İ.Nəbiyev
1943-cü ildə istehkam qazarkən alman əsgərinin başını
linglə əzib qaça bilmişdi.

X.Babanlı “ezamiyyətə” gedəndə alman komen-
dantlığından arayış alır,  sərbəst hərəkət edirdi. Hərbi sur-
sat, alman əsgər və zabitlərilə dolu qatarları partladırdılar.

Bir dəfə yol gedərkən X.Babanlı görür ki, vurulmuş
sovet təyyarəsi onlara yaxın əraziyə düşür. O dərhal
paraşütlə yerə tullanan təyyarəçiyə tərəf qaçır. Ona biz
“özününkülərik” desə də, təyyarəçi inanmır. Xanlar zor
gücü ilə onu tərksilah edir. Bu zaman hadisə yerinə gələn
almanlar nə qədər çalışsalarsa da, Xanlar təyyarəçini özü
aparıb, təhvil verəcəyini bildirir. Deyir ki, biz 203-cü
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zonderkomandadanıq. Almanlar gedəndən sonra onu
buraxır.

X.Babanlı saxta ərzaq kartoçkaları düzəldir,
almanların anbarından ərzaq götürür, həm gizli təşkilatın
ehti-yacını ödəyir, həm də yerli əhaliyə kömək edirdi.
Almanlar bundan xəbər tutan kimi ciddi nəzarət
yaradırlar. 150 adamlıq ərzaq almağa gələn Əsəbəlini
(azərbaycanlı) yaxalayırlar. Bundan xəbər tutan
X.Babanlı dərhal jandarm idarəsinə yollanır. Görüş alır.
Azərbaycan dilində ona xəbərdarlıq edir: “Biz bir-birimizi
tanımırıq”. Jandarma isə deyir: “Bu mən axtardığım adam
deyil”. Xanlara deyirlər ki, öyrənsin, o kartoçkaları
kimdən alıb. O da əvəzində Əsəbəlini təlimatlandırır.
Əsəbəlinin ca-vabı belə olur: mən heç zaman satqın
olmayacağam. Əsəbəli bütün işgənclərə dözdü, almanlara
heç bir sirr vermədi.

“Kostya” – X.Babanlı alman unter-zabiti formasında
çox mühüm əməliyyatları yerinə yetirirdi. Bir dəfə xəbər
tutur ki, Oktyabr mədən şaxtalarının biri çox ciddi
qorunur, ətrafına mühüm hündür hasar çəkilib. Çox
çətinliklə öyrənə bilirlər ki, burada almanların sovet
“katyuşa”sına bənzər “vanyuşa”sı – altılüləli
minamyotları saxlanılır. Ukrayna cəbhəsini buradan təmin
edirlər. X.Babanlı çox çətinliklə birinci mühafizə
zolağının parolunu öyrənib, yoldaşları ilə ora gedir. İlk
gözətçi məntəqələr asanlıqla ləğv olunub. Növbəti
mühafizə postlarının parollarını isə ələ keçirdikləri
zabitdən öyrənirlər. Anbar başdan-başa minalanır.
Xanlargil mədəndən xeyli uzaqlaşandan sonra partlayışlar
başlanır. Almanlar  ağla-gəlməz silah-sursat itkisi ilə
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üzləşirlər.
1943-cü il dekabrın 2-də Dolqintsevo dəmir yolu

stansiyasında Babanlı, Teymurzadə və Nəbiyev
almanların sursatla dolu bir qatarını partladırlar. Partlayış
elə güclü olur ki, yararlı hec nə qalmır. Partlayış qatar
stansiyaya daxil olarkən baş verdiyindən xeyli alman
əsgər və zabiti də həlak olur.
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Partizanların izinə düşə bilərlər. Ancaq “artistlər” də
şübhə doğururdular. Bir dəfə Nikolayev vilayətində alman
generalı onların konsertini dinləmək istədiyini bildirir.
X.Babanlı razılıq verir. Başqa çıxış yolu yox idi. Ancaq
dəstə üzvləri narazi idilər. Axı, onlar  almanlara başqa
“konsertlər” verirdilər. Bu sahədə isə heç məşq də
etmirdilər.

Bütün gecəni hazırlaşırlar. Konsert pis alınmır. Ancaq
sonda onları jandarm idarəsində  ciddi yoxlamalardan
sonra buraxırdılar. X.Babanlı bundan istifadə edib, sənəd
tələb edir: “mən fürer ordusunun hərbi qulluqçusuyam.
Dünən hansı bir axmağınsa xəbərçiliyi ucbatından siz
tutmusunuz, sabah isə məni həbs etmək bir başqasının
ağlına gələcək. İcazə verin, soruşum: Bəs, mən fürrerin
əmrlərini nə vaxt yerinə yetirməliyəm?”.
Komendanturaının rəisi onunla razılaşır və belə bir
şəhadətnamə verir: “...Kiçik leytinant Babanlı 198
nömrəli səhra komandanlığının səhra jandarm
məntəqəsində yoxlamadan keçmişdir. Yoxlama zamanı
aydın olmuşdur ki, onun sənədləri qaydasındadır. 5
yanvar  1944-cü il.

Novıy Buq alman zabitləri ilə doluydu. Onlar hərbi
hospitalda müalicə olunandan sonra qısa məzuniyyətlərini
burada keçirməyə üstünlük verirlər. Zabitlər evi
ağzınacan dolu olurdu.1944-cü ilin martın üçündə burada
keçirilən böyük ziyafətə X.Babanlının “Qafqaz varteyesi”
də dəvət olunmuşdu. Generalın çıxışından sonra hamının
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diqqəti 14 azərbaycanlı gəncə, 3 nəfər sarışın rus qızına
zillənmişdi. Çıxışlar çox uğurlu alındı. Onları alman
musiqiçiləri əvəz etdilər. Bundan istifadə edən
“musiqiçi”lərimiz zabitlər evini tərk etdilər. Az sonra
dəhşətli partlayış baş verdi. Alman generalı və 680 zabit
həlak oldu.1943-cü ilin dekabr ayı idi.Xanlar Babanlının
ürəyinə nəsə dammışdı. Odur ki, D.S.Ko-nevaya bir
məktub verdi. Xahiş etdi ki, onu müharibədən sonra
Azərbaycan KP MK-ya göndərsin. Həmin məktubda
deyilirdi: “Biz çiçəklənən ordenli Azərbaycan oğulları
özümüzdən asılı olmayan səbəblərə görə düşmən tərəfdən
işğal olunmuş əraziyə düşmüşük. Biz həyatımızın
sonunadək düşmən arxasında vətənimizin azadlığı
uğrunda mübarizə aparacağımıza and içmişik. Əgər
müharibə qutardıqdan sonra görüşməsək, yəqin edin ki,
Azərbaycan oğulları düşmən tərəfindən məhv ediliblər”.
X.Babanlı xain gülləsindən həlak olandan çox sonra
D.S.Koneva həmin məktubu Azərbaycan KP MK-ya
göndərdi.

Kazinonu partlamaq üçün X.Babanlının böyük
ustalıqla hazırladığı plan isə baş tuturdu. Amma qrupa
gizlicə daxil olmuş agentin satqınlığı hər şeyi alt-üst elədi.
Yaxşı ki, Babanlı bundan son anda xəbər tuta bildi. Dərhal
şəhəri tərk etdilər. Ancaq agentin sonrakı hərəkəti
X.Babanlını məcbur etdi ki, onu “mühakimə” etsinlər.
Buna isə vaxt çatmadı. Xain onu arxadan güllələdi. Güllə
səsinə geri dönən Teymurzadə onu al-qan içində gördü.
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X.Babanlı üç kəlmə söz deyə bildi: “Arvadımı...
uşaqları... unutma...” X.Babanlını elə orada, Ukrayna
çöllərində dəfn etdilər. Xaini dərhal cəzalandırdılar. Bir
neçə gün sonra Xanları əvəz edən unter zabit Teymurzadə
dostları ilə həmin kazinonun altını üstünə çevirdi.
Yüzlərlə alman zabiti məhv edildi.

Bu o vaxt idi ki, 223-cü Qırmızı Bayraqlı Azərbaycan
Atıcı diviziyası Krivoy Roqa daxil olurdu. Xanlargil
körpüləri partladıb almanları mühasirədə qoymuşdu.
Almanlar elə bilirdilər ki,  Sovet ordusu arxaya keçib.

Azərbaycan Dövlət Tarix Muzeyində D.S.Konevanın
belə bir məktubu var: “... Xanlar Babanlı tələbkar
komandir, bacarıqlı və inadcıl siyasi rəhbər idi.
...Dəstəsinin adamlarından birinin Xanlarla arası yox idi,
o, dəstəyə soxulmuş agent idi. 1944-cü ilin yanvarında
Sovet Ordusunun Dnepropetrovska gəlişinə az qalmış
xain Xanları kürəyindən vurub öldürdü. Partizanlar
Xanların qanını alaraq xaini güllələdilər…”

Dövlət təhlükəslik xidmətinin “Onlar başqa cür  edə
bilməzdilər” oçerklər kitabı Qərbi Ukraynada fəaliyyət
göstərən partizanların həyatına həsr edilib. “Qafqaz
varyetesi” sənədli povesti isə X.Babanlının rəhbərlik
etdiyi qrupun fəaliyyətini əks etdirir. Burada sırf sənədlər
əsasında yazılmış faktlar, əhvalatlar təsdiq edir ki,
X.Babanlı və onun igid dostları dəfələrlə Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adına layiq olan qəhrəmanlardır. Yoxsa,
D.S.Koneva kimi mətin bir qadın xəbər tutanda (deyirlər
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o heç vaxt ağlamazmış) hönkür-hönkür ağlamazdı. İllərlə
onun ailəsini axtarıb, tapan kimi Bakıya gəlib. O,
cümlədən Sofiya Qriqoryevna Palaquta da. Yazıçı Anatoli
Tutık da bu məqsədlə Bakıya gəlib, povesti
genişləndirmək üçün yeni faktlar toplayıb.

Bu yazıda Xanlar Babanlının qeyri-adi
qəhrəmanlıqlarının hələ məlum olanın heç onda birini,
bəlkə də yüzdə birini sadalaya bilmədik. 26 yaşında
əbədiyyətə qovuşan bu azərbaycanlı igidi indi də
Ukraynada hörmət və məhəbbətlə yad edirlər.

Mehdi Hüseynzadənin də cəbhə həyatı belə sirli
qalmışdı. O illər DTK-də çalışan ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev onun sənədlərini toplatdırırb Moskvaya
göndərdi. Onun məsləhəti ilə haqqında kitab yazıldı, kino
çəkildi. “Sovet İttifaqı Qəhrəmanı” adına layiq görüldü.
Mehdilərimiz çox olub,  “Adsız” qalıb. Onlardan biri də
Xanlar Babanlıdır.

Vahid İmAnOV,
“Xalq qəzeti”, 28 iyul 2004-cü il
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ölüm yAXın durA BılməZ 
QəHrəmAnА!

mikayıl xatirəli yollarda ukraynalılar məni başqa
həmyerlilərimizin hünərinə aid maraqlı bir məlumatla
da tanış etdilər...

Sadovaya, 15. Krivoy roq şəhərindəki bu evin
keçmiş sirri  indi çoxlarına məlumdur. Hazırda
dnepropetrovskda yaşayan Anatoli tutıkın böyük
tirajla yayılmış “Onlar başqa cür hərəkət  edə
bilməzdilər” kitabı da bu evdə yaşayıb fəaliyyət
göstərən  Azərbaycan partizan qrupuna həsr edilib.

Mübaribənin  qızğın vaxtında Domna Samsonovna
Konyevanın  evinə bir dəstə adam gəldi. Onlar faşist
forması  geysələr də, əslində faşistlərə qarşı mübarizə
aparırdılar. Domna Samsonovna onların fəaliyyətini
Ukrayna partizan hərəkatı qərargahı ilə əlaqələndirirdi.
Onun qardaşı İvan Tyaqlı qərargahda kadr üzrə rəis
işləyirdi. Azərbaycan qrupuna Xanlar Babanlı rəhbərlik
edirdi. O, yaralı halda faşistlərin əlinə keçmişdi. Onları öz
sədaqətinə inandırıb zabit rütbəsi  qazanmışdı. Xanların
alman dilini bilməsi və ən çətin vəziyyətdən dərhal  çıxış
yolu tapması qrupa müvəffəqiyyət qazandırırdı.

Cəsarətli döyüşçülərin iştirak etdiyi qrup pusqu qurub,

ê

ä ä
Ъамал Зейналоьлу

172

ó



sursat daşıyan maşınları, mərmi yüklü eşelonları məhv
edir, müxtəlif  sənədlərlə əhalinin ərzaq almasına,
sürgündən yaxa qutarmasına köməklik göstərir, faşistlərin
əlinə keçmiş sovet döyüşçülərini xilas edirdilər. Yerli əhali
Xanlar Babanlı və onun dostlarının igidliyi, cəsarəti
barədə həvəslə danışır. Vilayət partiya komitəsində,
Krivoy Roqda onların fəaliyyətinə aid maraqlı sənədlər
saxlanılır.

Domna Samsonovnanın  oğlu Vyaçeslav Konyevin o
vaxt 14 yaşı vardı. İndi Dnepropetrovsk şəhərindəki
Oktyabr rayon Partiya Komitəsinin katibi işləyir. Qrup
üzvləri öz əməliyyatlarında arabir kiçik Vyaskadan  da
istifadə edirdilər. Konyev həmin günləri xatırlayaraq deyir:

-  Azərbaycan partizan qrupu öz üzərinə böyük, şərəfli
bir vəzifə götürmüşdü və bu vəzifəni Vətən qarşısında
namusla yerinə yetirirdi.

Xanlar Babanlı 1944-cü ildə həlak oldu. Lakin onun
döyüş dostları Nadir Teymurzadə Bakının Xırdalan
qəsəbəsində, İsmayıl Nəbiyev Şəkidə, Surxay Həsənov
Qarabağda, Domna Samsonovna  Kirovoqad vilayətinin
Aleksandriya şəhərində, İvan Tyaqlı Krivoy Roqda
yaşayırlar. Dostlar məktublaşır, tez-tez bir - birinə qonaq
gedirlər...

Ukraynadan ayrılmağa hazırlaşırdım. İstəyirdim
müharibə qəhrəmanlarının qardaşlıq türbəsindən Vətənə
ovuc-ovuc torpaq nümunəsi gətirim. Qardaş diyarında
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ehtiramla saxlanılan Azərbaycan övladlarının məzarları
bizim üçün əzizdir. Fikirləşdim ki, bu torpaqda uyuyan,
ancaq hələ yeri bilinməyən igidlərimiz çoxdur.
Ukraynanın elə bir yeri varmı ki, oraya Azərbaycan
oğullarının nəfəsi dəyməmiş olsun?! Məgər bu torpağın
hamısını daşıyıb aparmaq olar? Bu torpaq bütövlüklə
bizim üçün əzizdir, müqəddəsdir!

məmməd Kazım,
«Óëäóç» æóðíàëû, №5 маy 1971
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Секретарю ЦК (б) АЗЕРБАЙДЖАНА 
Тов. БАГИРОВУ
От Ханлара Бабанлы Салман оглы, 
бывшего aртиста Аз. Гос. Естрады, 
члена КПСС 
проживающего  Азерб. ССР г. Баку ул, 
Первомайская, дом № 144.

СВЕДЕНИЯ

Тов. Багиров! Я бывший артист Аз. Гос.
Естрады участник артистов гос. Естрады
Всесоюзного конкурса. В 1939 году Ворошилов-
ским Райвоенкоматом г. Баку  призван в очеред-
ную Военную службу.

То время я был кондидатом КПСС.  После  пребы-
вания в Войсковой части которая находиласъ в запад-
ной Украние 13 с.к корпус Артилеристкого полка в
резултате своей положителъной работы при
Войсковых частях меня приняли в члены КПСС в
1941 году, партийный билет № 4-08-ll-95. Примерно в
августе или сентябре месяце 1941 году (во время
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войны) в районе «Высокий» в боях с немцами наша
войсковая частъ была разбита, в етом деле повинностъ
можно было вполне возложит главно командующим
которые командовали нащими войсками.В это время я
был ранен и был брошен безсознания.

Спустя после 13 дней как я пришел в сознание,
заметил что нахожусъ на станционарном лечении в
глубоком тылу врага. После моего выздоровления т.е.
спустя 8 месяцев это было 18.ll - 1942 г. из болницы.
Нахално меня взяли в ряд немецкой армии - чтобы
после прохождения 9-месячной военной учебы меня
направили на фронт для участия в боях против своего
народа и войск. Несмотря на это молодой коммунист
получивщий Коммунистическое воспитание Ханлар
Бабанлы принял решителные меры.

Уговорив 2-х товаришей мы дезиртировали из
рядов вражеского войска и таким образом некоторое
время себя спасали от врага.

В 1942 году в декабре месяце мы встретили тари-
ста «музыканта» Кировабадской гос. Филармоний
Теймурзаде Надир Теймур оглы проживайушего г.
Кировобаде кл. Трудовая дом № 6. Так как мы оба
являлисъ работниками исскуства Азебайджана кроме
того ранее (до войны) билы знакомы  я решил его как
своего брата выручитъ из плена.

Теймур-заде находился среди пленных их было
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около 500 человек, которых немцы гнали в тыл,  мне
удалосъ его выручитъ так как я был одет в немецкую
форму с того времени по настояший  момент он нахо-
дился со мной, он мой самый верный друг. В резулта-
те молненосного удара Героической Красной Армии и
Военно-Морского флота над врагом. 

С I.I.1943 г. враг сталъ  отступатъ как по  всей
линии фронта так и с кавкаского фронта. Такая создав-
щаяся паническое отступление  врага для нас создала
более благоприятную атмосферу, состав нашей груп-
пы увеличивался и отсюда же стали вести агитацион-
ную работу среди населения и по  настоящее время о
деятелъности нашей  группы все материалы  храни-
лисъ,  наша группа в  течении  одного года в тылу
врага в городах Крыма и Украины такого как
Днепропет-ровск, Пятихатка, Знаменка, Долинская,
Кривой Рог. ст. Долгинцева вели политагитационную
работу и плотно ознакомилисъ с народом.

Несколько месяцев тому назад я связался с одним
крупнейшим политработником, его зовуть «Тяглы».
Тов. Тяглы в 1943 году был высаден с самолета пара-
шутом в тыл врага ст. Кривого Рога 18 км. Он имел
правительственное поручение, которое было поруче-
но в г. Росове на Дону.  В это время наша группа имела
возможность ему оказать содействие связаться с
Красными партизанами. 

В настоящее время наш главный штаб находиться
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в г. Кривом Роге ул. Садовая, дом 15, где проживает
руководительница подьполных тыловых организации
т. Конева Домна Самсоновна, и она же является
сестрой т. Тяглы.

Тов. Багиров! Мною получено театральное обра-
зование в г. Баку. В настоящее время для меня дала
большую пользу, что благодаря этого я имею возмож-
ность в тылу врага вести против них работу.

Моя группа под маской как театральная группа
проводит большую работу. Наша группа, чтобы не
имела подозрение врагов приобрела 4 музыкальных
инструмента и вербовали в группу  4-х женщин, жен-
щины были вербованные из указанных городов.

В 1943 году 24 октября наша группа решила
перейти линии фронта в сторону Красной Армии, что
в это время линия фронта находилась вокруг г.
Кривого Рога, но нам не удалось. В это время в гор.
Кривом Роге шел сильный бой и в результате этого
немцами был уничтожен наш Советский танк, а тан-
кист лейтенант тов. Дронов и несколько солдат были
раненные. Наши группы их смогли спасти и размести-
ли их в квартиры жителей. Еще подобных случаев
можно фиксировать. Группы наши 1 декабря 1943
года в 5 часов утра произвели взрыв снарядов в двух
вагонах на станции Дольгинцева,  котором и участво-
вал работник железной дороги, что ранее он был зна-
ком с нашей группой. По этой произведонной работе
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имеется протокол и подтвердающие материалы.
Тов. Багиров! Наша группа нашла возможность

достать пишущую машинку на немецком шрифте и
печать городского комиссариата и тем самым группа
имеет большие шансы продолжать свою работу.

Например, с помощью всего этого выдаем разные
справки от имени немецкой организации, освобожда-
ем народ от эвакуации с немцами, оформляем разные
документы на право получение от немецких складов
разных товаров, продуктов и тем самым оказываем
помощь населению.

Для оправдания перед нашим правительством
наши группы в составе азербайджанцев и Украинцев
имеют основательные и соответствующие материалы.

Тов. Багиров! Вы нас не считайте, что действи-
тельно сыновья Азербайджана изменники Родины,
нет.

Сыновья Азербайджана в течение 25 лет воспитан-
ные воспитанием Маркса, Эньгелса, Ленина, Сталина.
Мы являемся сыновьями цветущего орденоносного
Азербайджана. Мы дали клятву, что до последной
минуты своей жизни за Родину, за Сталина будем
вести борьбу в тылу против врага и дождемся такого
момента, что соединимся с Красной Армией и уничто-
жим врага так, что он в дальнейшем как правитель-
ство не существовало в мире. Нашу работу все в пись-
ме не можем писать.
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Тов. Багиров! Если по окончании войны мы не
встретимся тогда считайте, что сыновья Азербай-
джана уничтожены врагом.

Тов. Багиров! Настоящее письмо Вам высылает
руководительница тыловой подпольной организации,
которая прожывает в гор. Кривом Роге. Кроме этого
письма мы Вам еще писали несколько писем и остав-
ляли их в местах уже ранее освобожденных от окупа-
ции.

Да здравствует Маршал Советского Союза,
Нарком обороны, Секретарь ЦК КПСС, Великий
вождь мирового пролетариата тов. Сталин!

Да здравствует Героическая Красная Армия,
Военно-Морской флот, которая беспощадно ведут бои
и освобождают наши города и села от захватчиков.

Да здравствует счастливый Советский народ.
Привет орденоносному Азербайджану. Прошу Вас
сообщить моей уважаемой матери, что я жив и здоров
и в тылу врага работаю за честь, за любимую Родину.

До свидания. Большевиkский привет.

Бабанлы Ханлар 
(18.12.1943 г.)

ê

ä ä
Ъамал Зейналоьлу

180

ó



Vətən  nAmİnə

Ölüm sevinməsin qoy.... O, 26 yaşında ikən canını
vətən yolunda qurban vermişdir. Bu gənc almanlar
tərəfindən zəbt edilmiş ərazidə “Qafqaz varyetesi” adı
altında çıxış edən dəstənin rəhbəri Xanlar Babanlı idi.

Xanlar gənc yaşlarından musiqi və teatr həvəskarı idi.
Teatr texnikumunda  oxumuş, Naxçıvan Dövlət Dram
Teatrında işləmişdi.1939-cu ildə Xanları Qızıl Ordu
sıralarına çağırdılar. İki ilə qədər hərbi xidmətdə qaldı.
Ordudan buraxılma vaxtı yaxınlaşırdı. O, sərhəd
yaxınlığındakı hərbi düşərgədə idi. 1941-ci ilin iyunun 22-
də alman faşistləri Vətənimizin  üzərinə qəfildən hücuma
keçdilər. Sərhəddə top  atəşinin səsinə oyanan Xanlar elə
bildi ki, zəlzələdir. Birdən onun gözləri düşmən
gülləsindən həlak olmuş  batalyon komissarının cəsədinə
di-kildi, həmin komissar idi ki, Xanlar onun əlindən
partiya bileti almışdı. Kommunist Xanlar bu təsadüfdən
sarsılsa da dinmədi, düşməndən qisas alacağına ürəyində
and içdi.

Xanlargil Kiyev ətrafında  Suma çayı yaxınlığında
vuruşurdular. Döyüşlərin birində 1941-ci ilin sentyabr
ayında o, ağır yaralandı. Ayılanda özünü düşmən
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düşərgəsində gördü. Burada hərbi əsirlərlə vəhşicəsinə
rəftar edirdilər. Xanlar xeyli düşündü və qərara gəldi ki,
imkan tapıb qaçmaq üçün alman ordusuna xidmətə girsin.
Alman dilini bilməsi ona cox kömək etdi. O, yefreytor
Xanlar Babanlını Slavyanskaya göndərdi. Məzmunlu bir
sənəd ala bildi. Verilmiş əmrə görə özünü hərbi hissəyə
təqdim etməli idi. Bu vəsiqəyə Xanlar həmin iş üçün 8
nəfərin göndərildiyini özü əlavə etdi. Dəstə Krım
yarımadasından keçərək Kerçə, oradan da Nikolayev
şəhərinə gəldi. Burada Xanlar ikinci bir sənəd ələ keçirdi.
Orada yazılmışdı ki, “Konsert dəstəsi Xanlar Babanlının
rəhbərliyi altında Dnepropetrovsk, Nikolayev, Krivoy
Roq yaşayış məntəqələrində çıxış edəcəkdir.”

Xanları “Kostya” deyə çağırırdılar. Bu onun Krivoy
Roqda gizli adı idi. Alman paltarı  geymiş azərbaycanlılar
düşmənin əsgər və zabitlərini öldürür, anbar və hərbi
sursatlarını dağıdır, məxfi sənədləri ələ keçirirdilər.

Xanların dəstəsində olan “artistlər” özlərini musiqi
alətləri ilə də təmin etmişdilər. Onlar “Qafqaz varyetesi”
adı ilə almanların qarşısında müxtəlif proqramla çıxış
edir, əsgər və zabitləri əyləndirirdilər. Lakin bu hər dəfə
almanlara baha başa gəlirdi.

Almanlar “Krivoy Roq” partizan dəstəsinin izinə
düşərək onun qərargahına yol tapdılar. Bunu hiss edən
Xanlar dəstəsi ilə birlikdə başqa şəhərlərə “qastrol”
səfərinə çıxdı.

Bir dəfə zabitlər evində “Qafqaz varyetesi” konsert
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verirdi. Konsertə gedərkən özləri ilə qumbara aparan
“artistlər” binanı yerlə yeksan etdilər. Bu hadisədən sonra
onları şübhə altına aldılar.

1943-cu ilin oktyabr ayında İkinci Ukrayna
cəbhəsinin qoşunları almanların müdafiə xəttini yardılar.
223-cü Azərbaycan atıcı diviziyası Pyatixatka şəhərini
azad edib Krivoy Roqa üz tutdu, Xanların dəstəsi ilə
diviziya  arasında 10 kilometr məsafə vardı. Krivoy  Roq
vətənpərvərləri Xanlara xəbər verdilər ki, almanlar
vaqonlarla silah və hərbi sursat gətiriblər... Xanlar oraya
tələsdi. Bir azdan partlayış oldu, alov aləmi bürüdü,
almanlar bütün gecəni çalışdılarsa da yenə yanğını
söndürə bilmədilər.

Azərbaycan tarixi muzeyində bir məktub var. Bu
məktubu 24 il bundan əvvəl Aleksandriya şəhərində
yaşayan  D.Koneva göndərib. Burada deyilir. “Xanlar
tələbkar komandir, bacarıqlı və inadçıl siyasi rəhbər idi.
1994-cü ilin yanvarında Sovet Ordusunun Dnepro-
petrovsk şəhərinə gəlməsinə az qalmış dəstəyə soxulmuş
agent Xanlar Babanlını kürəyindən vurub öldürdü.
Yoldaşları Xanların qanını yerdə qoymadılar.”

Xanlar Salman oğlu Babanlının məzarı həmişə gül-
çiçəyə qərq olur. Qəhrəmanın xatirəsi əbədi yaşıyır.

m.mürsəlov,
Müharibə veteranı

Bakı, 8may 1982
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BöyüK  ŞərQ  KOnSErt!

Bunları Xanlar Babanlının vuruş dostu, Gəncədəki
həmin konsertdə onu tarla müşaiyət edən nadir
teymurzadə söyləyir...

Xanlar Babanlının özünün Azərbaycanın şair və
yazıçılarının  əsərlərindən ibarət olan daimi repertuarı
olub. Evində qorunan sənədlərdən birində oxuyuruq.

Hazır əsərlər:
A.S.puşkin. “Baxçasaray fantanı” (musiqisi

Asafyevindir.)
S.Vurğun. “Komandan” (musiqisi Felmanındır.)
S.Vurğun. “Komsomol poeması”, “Anamın dərdi”,

“26 Komissar”, “Sənət ustasına”, “Sevirəm” və başqa
şeirləri...

1939-cu ildə Xanları əsgərliyə çağırdılar...
“Biz qorxumuzdan əsir düşməmişik, əvvəl-axır

almanların əllərindən yaxamızı qurtaracağımıza
inanırdıq. Ona görə də mən də dostum Teymur adını hələ
öyrənə  bilmədiyimiz bir stansiyanın tanında alman
gözətçisini öldürüb qaçdıq. Yolda Azərbaycandan olan
əsgərlərlə görüşdük. Olduq altı nəfər. Rəhbərlik mənə
tapşırıldı. Uzun götür-qoydan sonra Krivoy Roqdakı
partizan  dəstələrinə qoşulmağı qət etdik.Yoldaşlarım da
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mənimlə razılaşdı.”
Bunu Xanlar Babanlı Krivoy Roqdakı partizan

dəstəsinin rəhbəri Domna Samsonovaya söyləyib. Axı
onları inandırmaq lazım idi. Nə yaxşı ki, alman geyimli
azərbaycanlılara inandılar.

“...onlar çox igidliklər göstərdilər. Düşmənə qarşı son
nəfəslərinədək mübarizə apardılar. Xanlar Babanlının
dəstəsinə vərəqə verilmişdi. Bu gənclər - Azərbaycan
artistləri istədikləri yerə gedər və çıxış edə bilərdilər. Biz
bu  “artistləri” lazımi musiqi alətləri ilə təmin etdik.
Xanlar Babanlı və onun dəstəsinin qarşısında çətin
sınaqlar vardı. Onlar “Qafqaz varyetesi” adı ilə almanların
qarşısında müxtəlif proqramla çıxış edir, əsgərləri
əyləndirirdilər. Bu əyləndirmə,  bu “kef” almanlara baha
başa gəlirdi.

Bu dəfə Azərbaycanlılardan ibarət “Qafqaz
varyetesi”ni zabitlər evində konsertə dəvət edirlər. Özləri
ilə qumbara aparan artistlər binanı yerlə yeksan edirlər.

Uzun axtarışlardan sonra almanlar Krivoy Roqdakı
partizan qrupunun yerini öyrəndilər. Artıq burada qalmaq
olmazdı. “Qafqaz varyetesi” musiqi alətlərini götürüb
Nikolayev və Odessa vilayətlərinə “qostrola” çıxdılar...”

Bunu da Xanlar Babanlı söyləyir:
“Mən Azərbaycan  Dövlət  Estradasının artisti idim.

Estrada artistlərinin umumittifaq konkursunun iştirakçısı
olmuşam. 1939-cu ildə Bakı şəhərinin Voroşilov rayonun
hərbi komissarlığının  çağırışı ilə müharibəyə göndə-
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rilmişəm. 1941-ci ildə qərbi Ukrayna döyüş hissəsindəki
yaxşı işimə görə məni Sov.İ.K.P  üzvlüyünə qəbul etdilər.
Həmn ilin sentyabrında ağır yaralanıb, huşumu itirmişəm
və əsir düşmüşəm.”

“..Biz qorxumuzdan əsir düşməmişik...”
“...əgər müharibə qurtarandan sonra biz görüşə

bilməsək, onda Azərbaycanın  oğullarının döyüşlərdə
həlak olduğuna şübhə etməyin...”

Bu sətirlər Xanlar Babanlının 18 dekabr 1943-cü ildə
Bakıya göndərdiyi məktubdan götürülmüşdü.

Xanlar Babanlı davaya gedəndə 21 yaşında idi. Yenicə
ailə qurmuşdu. Həyat yoldaşı Böyükxanım onu davaya
yola salanda 2 uşaqla qaldı. Onları boya-başa çatdırmaq,
necə deyərlər, gəlinlik duvağını hələ üzündən götürməmiş
Böyükxanıma nəsib oldu. O iki uşaq böyütdü.

Xanların qızı Aida Babanlı müəllimə işləyir. Oğlu
Tofiq Babanlı boksçudur. O, SSRİ-nin idman ustasıdır.
Dava qurtarandan sonra salamat qalanlar qayıtdılar.
Onlardan biri də Xanlar Babanlının döyüş dostu Nadir
Teymurzadə oldu. Nadir yaxın yoldaşlarının ailəsi ilə
görüşdü. Xanlar Babanlının həyatı haqqındakı bütün
bilgiləri öyrənmək üçün ailəsinə kömək etdi. Keçmiş
partizan dəstəsinin üzvləri  ilə məktublaşdılar. Gec də
olsa, ağır da olsa gözləri yolda qalan bir ailə soraq aldı,
Xanlar Babanlı qəhrəmancasına həlak olub.

mayıl Alıcanov
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Bİr  ArtİSt  VuruŞurdu

Onun ömürlüyü qısadır. Buna ömürlük də demək
olmaz. Doğulub 1918-ci ildə Şuşada. Ölüb 1944-cü ildə.
Doğulduğu, boya - başa çatdığı torpaq da yox, dost elində,
qardaş diyarında. Krivoy Roqda.Ölüb dedim. Belə demək
bir o qədər də doğru deyil. Onu öldürüblər. Harda? Nə
vaxt? Bunları dedik. Kim öldürüb?

Saralmış bir sənədə baxırıq. Həmin vərəqdəki yazı
parçasının azərbaycanca tərcüməsini verirdik. Bu sətirləri
diqqətlə oxuyun: “Azərbaycan SSR Tarix muzeyinin
direktor əvəzi D.Hacınski yoldaşa.”

Xanlar Babanlı tələbkar komandir, bacarıqlı və inadçıl
siyasi işçi idi. Yoldaşlarından partizan sər-səhmanı,
partizan dəyanəti tələb edərdi. Dəstəsindəki adamlardan
birinin Xanlarla arası yox idi və bütün bunları onun gözü
götürmürdü. 1944-cü ilin yanvarında  Sovet Ordusunun
Dnepropetrovska gəlişinə az qalmış həmin adam Xanlar
Babanlını kürəyindən vurur. Dostları Xanların qanını
yerdə qoymurlar. Onlar xaini güllələyirlər...”

Bu məlumatı Aleksandriya şəhərində yaşayan
D.Koneva 1961-cı ildə Bakıya göndərib. Uzaq eldəki
başdaşına yazılıb. Xanlar Salman oğlu Babanlı...

O, uşaqlıqdan səhnəni sevib. Belə olmasaydı, 1935-ci
ildə Şuşadan Bakıya gəlməzdi.Sənədlərini Bakı teatr
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texnikumuna verməzdi. Texnikumu bitirəndən sonra
işləmək üçün Bakıdan çox-çox uzaqda olan Naxçıvan
Dövlət Teatrına getməzdi.

Onda hələ müharibə haqda səs-soraq yox idi.
Naxçıvanda Xanlar Babanlını pis qarşılamadılar.

1936-37-ci il teatr mövsümündə gənc aktyor bir neçə
rolda çıxış etdi. Onlardan sevilən Cəfər Cabbarlının
“1905-ci ildə” pyesində Aram obrazı olmuşdur. Bir
müddət Naxçıvan Dövlət Teatrında işləyən Xanlar
yenidən Bakıya dönür. Naxçıvan teatr afişlərində
Xanların adına tez-tez rast gəlinir. Onun rejissorluğu ilə
ADU-nun tələbə teatrı V.Şkvarkinin “Özgə uşağı”
tamaşasını hazırlayıb. Sonra Azərbaycan Sənaye
Politexnikumunun türk birliyi Süleyman Rüstəmin “
Yanğın” əsərini göstərir. Həmin pyesin də rejissorluğu
X.Babanlıya tapşırılır. Gənçlərin qüvvəsi ilə yaranan
tamaşa baxanların xoşuna gəlir.

Xanlar Babanlının kiçik bükümlü sənədləri arasında o
vaxtki afişlərə rast gəlirik. Gənçlər bir əsərin tamaşasını
hazlırlayıb, o birini başlayır. 

Bu illərdə onun daimi iş yeri Azərbaycan Dövlət
estradası olmuşdur. O, estradanın artistləri ilə birgə
şəhərbəşəhər, kəndbəkənd gəzir, müxtəlif yerlərdə çıxış
edir. Azərbaycan Dövlət estradasında işləyərkən
X.Babanlı Elmira Axundova, Cahan Talışinskaya kimi
sevilən aktyorlarla birgə konsertlər verir. Günlər ötdükcə
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gənc aktyorun səriştəsi artır, onu tanıyırlar, sevirlər.
Nəhayət, Xanlar Babanlının ayrıca konsertini təşkil
edirlər. Toplumuzun bu nömrəsində həmin konsertin
afişini veririk.

O, vaxtlar belə konsertlərə nə deyirdilər? Bilmirəm.
Indi buna bir aktyorun teatrı deyirlər. İttifaqın müxtəlif
şəhərlərində bu gün belə teatrlara tez-tez rast gəlmək olur.

“...bir dəfə Xanlargil qastrol səfərinə getmişdilər. Mən
də onlarla idim. Aktyorlar bir-birini əvəz edirdi. Söz
Xanlara verildi. O, Cəfər Cabbarlının “Ana” şeirini
söylədi. Həzin musiqinin sədalarında  C.Cabbarlı şeiri elə
qüvvətlə, elə məharətlə söylənildi ki...”

“Qobustan”  jurnalı. 
№4 (8) 1970
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düŞmən  ArХASındA 
(povestdən bir parça)

“Dayı” və “Bacıoğlu” bir aya yaxın idi ki, Tamanda
məskən salmışdılar. Almanlarla üzləşəndə həmin sənədi
göstərirdilər. Vəziyyət elə gətirmişdi ki, ona inanmamaq
mümkün deyildi. Bir də arayışda tarix yox idi. Belə
çıxırdı ki, döyüşçülər ola bilsin ki, arayışı dünən almışlar
və öz hissələrini axtarırlar. Həmin hissələrin də
əksəriyyəti “yaşıl xətt” boyunca Krıma tərəf
irəliləyirdilər. Odur ki, deyirdilər:

- Axtarın, elə bu həndəvərdə olarlar.
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Onlar da axtarırdılar, ancaq almanlara məxsus hissələr
yox, buradan – Tamandan bir üsulla çıxıb  ya partizanlara,
ya da nizami sovet qoşunlarına qoşulmaq üçün. Lakin
mümkün deyildi.  Elə hey burada vurnuxur, çıxış yolu
tapmırdılar. Bekarçılıq və fəaliyyətsizlik hər ikisini
üzmüşdü. Sovet əsgərlərinin hər addım başında zəfər
qazandıqları bir anda onlara bekarçılıq yaraşmazdı.
Bunları özləri də yaxşı başa düşürdülər və o qədər də
fəaliyyətsiz deyildilər. Rastlarına düşən tək-tək faşist
əsgər və zabitlərini ovlayır, paltarını və sənədlərini
götürüb cəsədlərini  bataqlıqda batırırdılar. Bəzən xırda
təxribat işləri də görürdülər. Lakin bütün bunlar az idi.
Xanlar daha geniş miqyasda intiqam almaq istəyirdi.
Bunun üçün hələlik  məqam və imkan yox idi. Ara  sakit
olanda gizləndikləri yerin yaxınlığındakı təpəyə çıxır və
uzaqlara baxırdılar. Buradan Taman yarımadasının çox
böyük bir sahəsi  ovuc içi  kimi görünürdü. Çılpaq qayalar,
yaşıl qamışlıqlar, qar altında qalmış boz çöl, Taman
körfəzinin bir hissəsi və nəhayət,  Qara dəniz və onun ağ
qanadlı sahilləri... dalğaların səsi eşidilirdi oradan, körfəz
tərəfdən yosunlu dənizin iyi gəlirdi... qağayılar xeyli
aşağıdan uçur, öz dinc həzin nəğmələri ilə qəlb
oxşayırdılar. Lakin bu sakitlik, dinclik haqqında duyğular
o qədər də çox çəkmirdi. Haradansa ağır yüklü təyyarələr
ucur, harayasa bomba salır, mərmi partlayır, döyüş
sədaları eşidilirdi. Belə anlarda Xanlar deyirdi

- Gör adamın başına nə kimi qəziyyətlər gəlir,
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çətinliklə oxuyub peşə seçmişdik, işləyirdik. Bu məlunlar
hər şeyi alt-üst eləyib bizi didərgin saldılar. Burada da elə
bil, tələyə düşmüşük bir çıxış yolu görünmür.

- Hər halda ümidsiz olma, - deyə Teymurzadə onu
sakitləşdirməyə çalışırdı.

- Bilirsən Nadir, məni günahkar sayıb tutsalar da,
hərbi məhkəməyə versələr də incimərəm. Bilərəm ki,
özümüzünkülərin arasındayam.

- Həbsxana arzu edilən yer deyil.
- Düzdür, ancaq xəcalət çəkmərəm, çünki vicdanım

təmizdir.
- Təkcə vicdanla iş görmək olmaz, özünü təmizə

çıxarmaq üçün sübut dəlil də lazımdır.
- Bu da doğrudur. Bilirsən, “dayı”, daha bəsdir

burada qaçaq kimi yaşadıq.
- Nə etmək fikrindəsən?
- İşləmək lazımdır, qardaş. Bu sakit guşədə çox sakit

mətləblər haqqında fikirləşmişəm. Mən Taman yarım-
adası haqqında hələ onda 1939-cu ildə M.J.Lermontovun
“Taman” povestini oxuyanda düşünmüşdüm. Nə biləydim
ki, bir gün tale bizi  bu torpağa atacaqdır. Həmin əsər o
qədər xoşuma gəlmişdi ki,  bir hissəsini əzbərləmişdim,
tez- tez səhnədə oxuyurdum “ Bədirlənmiş ay, mənim
yeni evimin qamış damını və ağ divarlarını  işıqlandırırdı,
ətrafında çay daşından hasar çəkilmiş   həyətdə
birincisindən daha balaca  və daha qədim, bir  böyrü üstə
əyilmiş bir daxma da var idi...”  dayı bir qulaq asırsan
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necə gözəldir?
- Bəli, çox əladır. Sən  elə adi sözləri də bu cür

deyirsən, səsin də elə bil ovsun var, faşistlər də dərhal ram
olur, bizə irad tutmurlar.

- Fikirləşirdim ki, imkan olaydı bu qədim torpağı
qarış– qarış gəzib Lermontovun  nişan verdiyi daxmanı
axtarıb tapaydım. Kim bilir tale bizi bir də bu torpağa
gətirəcəkmi?

- Təssüf ki, indi bunun yeri deyil.
- Bax elə buna görə də günü sabahdan  fəaliyyətə

başlamaq lazımdır..
- Nə fəaliyyət?
-   Buradan çıxmağın  çarəsini tapmışam.  Xəlvətdə

qaldığımız yetər. Ətrafımızda inanılmış adamlardan dəstə
toplayıb işə girişməliyik. Çox güman ki, bizim kimi
qaçqınlara rast gəlmək mümkündür, deyilmi?

- Əlbətdə, bəs onları necə tanıyarıq?
- Təsir göstərərik, inandırarıq. Arayışda düzəliş

aparmaq da mümkündür. “ bir”in yanına bir dəfədə bir
qoyarıq olar 11. Sonrasınıda gələcək göstərər.

- Nə deyirəm ki?!  Mən həmişə hazır!
Belə də etdilər, elə həmin gündən hərəkətə başladılar.

Tezliklə Taman körfəzini keçib, Krım torpağına qədəm
basdılar. Burada bir erməni kəndində möhür, ştamp və
lazimı ağ blanklar tapdılar.  Müvafiq sənədlər yazdılar və
özləri imzaladılar. Yavaş-yavaş öz ətraflarına  xeyli adam
toplayıb səkkiz nəfər oldular. Dörd gündə bir dəfə ərzaq
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anbarına yanaşır, düzəliş edilmiş arayışa əsasən 11
nəfərlik  ərzaq alırdılar. Özləri də yeyir, yerlii adamlara da
verirdilər ki, onlarda rəğbət oyansın.

XErSOn  əHVAlAtı

Dəstə  Krım yarımadasını adlayıb, Kerçi arxada
burax-dıqdan sonra daha da ehtiyatlı olmuşdu. Gündüzlər
hardasa xəlvət bir yerdə daldalanıb, gecələr hərəkət etmək
üçün yolları, düşmənin dislokasiya qaydasını, keşikçi
məntəqələrini öyrənir, məsləhətləşir, vahid fikrə gəlir,
yalnız bundan sonra yola çıxırdılar. Gecə qaranlığı hər
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şeyin üstünə pərdə çəkir, onları öz qoynunda gizlədirdi.
Hər cür təsadüfi hallardan yayınırdılar, çox vaxt
çalışırdılar ki, - almanlarla üzləşməsinlər, onlarla çox
münasibətdə olmasınlar. Düzdür, Xanlar qəti sürətdə
düşünüb qərara gəlmişdir ki, daha onu axtaran olmayacaq
ona görə ki, diviziya Krosnadardan uzaqlaşandan sonra
güclü təlafata uğramış, canlı qüvvəsinin yarısından
çoxunu itirmişdir. Deməli o, da həlak olmuşların sırasında
siyahıdan silinmişdir. Buna baxmayaraq “tanış”
döyüşçüyə, yaxud zabitə də rast gəlmək mümkün idi.
Odur ki, daimi sayıq tərpənir, taleyini ona tapşırmış dəstə
üzvlərindən də bunu tələb edirdi.  Hələ Tamanda
başladıqları işi isə müntəzəm sürətdə davam etdirirdilər,
yəni qarşılarına çıxan faşist əsgərlərini, yaxud zabitini
dərhal basmarlayıb aradan götürürdülər. Belə anlarda
yalnız soyuq silahlardan istifadə edirdilər ki, səs-küy
olmasın.  Başqa əlac yox idi, dəstəyə toplaşanları geyimlə,
silahla təmin etmək lazım idi. Indi onlar həm də xeyli
marka toplamışdılar ki, bu da acgöz  faşist  qulluqçularını
ələ almaq üçün kara gəlirdi. Xanların əynindəki unter-
zabit forması döş cibindəki vəsiqə, alman dilini təmiz
bilməsi və faşist ordusuna məxsus ritual xidmət
normalarını əlahiddə qaydada icra etməsi də həmişə  kara
gəlirdi. Lakin bütün bunlara tam ümid kompleksi kimi bel
bağlamaq olmazdı. Vəziyyət elə gətirərdi ki, xırda bir
ehtiyatsızlıq hər şeyi alt-üst edib dəstəni  fəalkətə
uğradardı. Hamılıqla çalışmaq  lazımdı ki, belə hallara
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qətiyyən yol verilməsin. Nadir Teymurzadə öz dostunun
mülahizələrinə həmişə şərik çıxır, ondan öyrənir, yeri
gələndə özü də ağıllı məsləhətlər verirdi. Onlar həmişə bir
yerdə olur, ən çətin vəziyyətlərdən də birlikdə çıxış yolu
tapırdılar.

Artıq Nadir də alman dilində sərbəst danışa bilirdi.
İndi əsas məsələ dəstənin fəaliyyətini zahirdə “qanuni-
ləşdirməkdən” ibarət idi, dostlar daha çox bu barədə
fikirləşirdilər. Bunu da bilirdilər ki, bir çox cəbhələrdə
döyülmüş, əzilmiş və cənuba tərəf sıxışdırılmış faşistlər
hiss ediləcək tərzdə əsəbi və dəymə düşər olmuşdular. Hər
şeydən hirslənir, hamıya şübhə ilə yanaşır, əksər hallarda
vecsiz axtarışlar aparmaqla adamları incidir, öz
ağzınlıqlarından qalmırdılar. Hər halda belə labüd
ehtimallar barədə də fikirləşmək lazım idi.

Döyüşlərdə faşistlərin həbs düşərgələrində olmazın
əziyyətlərinə qatlaşmış 18 nəfərdən ibarət dəstədə
dostluq, qardaşlıq, birlik yaranmışdı. Bu isə artıq döyüş
dəstəsi idi. Sovet komandanlığından kənarda, lakin
düşünülmüş əsaslarla yaranmışdı, özünün vahid döyüş
proqramı vardı və rəsmiləşdirmək istəyirdi. Babanlı ilə
Teymurzadə gündüzlər daldalandıqları yerdə bekar
durmurdular. Öldürülmüş faşistlərin sənədlərindəki
adların, famil-yaların yerində öz yoldaşlarının adlarını
yazmaq üçün baş sındırır, müəyyən üsullar tapırdılar.
Xanlar xırda rezin parçalarından sənədlərdəki möhürlərə
uyğun şəkildə öz möhürlərini düzəldirdi. Onun “unter-
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zabit” rütbəsi  də bu yolla hasilə yetmişdi.  Teymurzadə də
lazımi sözləri ağ blanka əslində olduğu kimi  yaza bilirdi.
Sonra da möhürləyir, anlaşılmaz tərzdə imzalayır və
bununla da şəxsi  vəsiqələr, arayışlar, tələbnamələr hazır
olurdu. Dəstə Xerson  şəhərinə gəlib çatana qədər xeyli
böyümüşdü. İndi onun ixtiyarrında altı at, iki araba,  bir
qazalaq və xeyli silah vardı. Bu dəstəyə yeni adamlar
müxtəlif  üsullarla cəlb olunurdular. Onlardan biri də
İsmayıl Mövsüm oğlu Nəbiyevdir...

Şəkidə boya-başa çatmış igid uzun müddət ipəkçilik
kombinatında çalışmış, iş yoldaşları  arasında dərin
hörmət qazanmışdır. Sadə və təvazökar  bir şəxs kimi
tanınan İsmayıl kişi indi təqaüdə çıxmışdır. Şəkidə  az
adam tapılar ki, onun müharibədəki sərgüzəştlərindən
xəbər tutmasın. İlk dəfə Kerç uğrunda döyüşən Nəbiyevin
sorağı sonralar Ukraynadan gəlmiş, Rumınya,
Yuqoslaviya, Bolqarıstan, Macarıstan torpaqlarında
davam etmişdir. Bu cəbhə yolu, əlbəttə, rahat olmamışdır,
müxtəlif maneələrdən keçmiş, qanla suvarılmışdır. 1942-
ci  ilin Kerçdə keçən son yanvar gecəsini  isə bütün ömrü
boyu yadda saxlamışdır. Faşistlər anbaan yaxınlaşır,
bizimkilər isə müvəqqəti olaraq geri çəkilirdilər. İsmayıl
Nəbiyev onda bərk yaralanmışdı. Kerçdəki qospitalda
yatırdı. Güclü  atəş səslərini eşidərək çarpayıda o tərəf, bu
tərəfə çevrilir, yerində qıvrılırdı. Qaysaq bağlanmış
yaraları ona rahatlıq vermirdi. Belə bir vəziyyətdə əsir
düşməkdən dəhşətli nə ola bilərdi. Yəqin ki, faşistlər
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onların heç birinə imkan verməyəcək, elə yatdıqları
yerdəcə güllə-ləyəcəkdilər. Bunu xəyalına gətirəndə
başının tükləri biz- biz dururdu. İsmayıl burada tək
deyildi, həmyerliləri Ələsgər Zülfüqarov, Məmməd
Məmmədov, Cəbrayıl Ələsgərov da buradaydılar. Tez-tez
məsləhətləşir, heç bilmirdilər bu burulğandan necə
çıxsınlar? Bir də yaralı halda haraya gedə bilərdilər ki? 

Budur həmin gecə səhərin açılmasına bir saat qalmış
qospital mühasirəyə alındı, darvaza qapıları taybatay
açıldı, həyətə üstü brezentli maşınlar girdi. Pilləkənlərdə
nallı ayaq səsləri eşidildi və bu taqqıltılar beyinlərə
döyülürmüş  kimi anbaan yaxınlaşmağa başladı, qapılar
təpiklə vurulub açıldı, çölün qarlı, buzlu nəfəsi içəri axdı,
vəziyyəti dəyişdi. Nədənsə Nəbiyevin  çoxdan gözlədiyi
atəş səsləri eşidilmədi. Yaralıların hamısını ayağa
qaldırdılar, ağrılara, sancılara, çığırtılara, zırıltılara
baxmayaraq hamısını çölə qovmağa və maşınlara
doldurmaga məcbur etdilər. “Şnel”, “Şnel” kəlmələri
yaralıların beynini dəlir, hamısını darıxdırırdı. Hətta
yeriməyə taqəti qalmayan yaralıları da gətirib başqa bir
maşına yığırdılar və harasa götürüb aparırdılar.

İsmayıl Nəbiyev dərin qüssə içində “bizim hamımızı
başqa yerdə güllələyib bir çalaya tökmək üçün aparırdılar,
- deyə düşündü və beyni dumanlandı.- deməli ömrümüz
buraya qədər imiş.” Lakin maşınlar elə hey yol gedir,  heç
yerdə əylənmirdi.Yaralılar taxta döşəmə üzərində sərilib
qalmışdılar, bir-birinə toxunub silkələnirdilər, bu
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məchulluq isə heç kimə bəlli deyildi, hərə öz halına
qalmışdı. Yolun əziyyətinə tab gətirməyən yaralılar
çoxdan keçinmişdi. Onlar daha heç nə barədə
fikirləşmirdilər, donur, düşdükləri yerdə daha
yırğalanmırdılar. Sağ qalanlar isə düşünmə qabiliyyətini
itirmir, hələ nəyəsə ümid bəsləyirdilər. Maşınlar da öz
növbəsində sürətlərini artırırdılar.

Heç nə anlamaq olmurdu. Bir də  faşistlərin bəd
əməlləri hər kəsə bəlli idi. Hər halda yaxşı fikirdə
deyildilər, nağıllarda deyildiyi kimi bu “səfəri” gedər-
gəlməz adlandırırdılar və əlbəttə yanılmırdılar. Sonradan
bəlli oldu ki, onları Rovna yaxınlığında həbs düşərgəsinə
gətiriblərmiş. Burada müalicədən söhbət salmaq, kiməsə
də bel bağlamaq mümkün deyildi. Nə yaxşı ki, əsirlərin
özləri insanpərvərlik duyğularını unutmur, faşist
nəzarətlərindən oğrun-oğrun bir-birinə köməklik göstə-
rirdilər. Burada – Rovna şəhəri  yaxınlığında ağır  katorqa
işləri gedirdi. Əsirləri səhərdən axşama qədər dərin
xəndəklər  arasında işlədir, torpaq qazdırır, tunelsayağı
lağımlar atdırırdılar. Bu barədə də müxtəlif mülahizələr
söylənilirdi, guya burada Hitler üçün gizli bunker, şərqdə
işləmək üçün yeni iqamətgah tikilirdi. Hələlik yalnız ucuz
yolla torpaq qazdırır, hər şeyi də gizli saxlamaq üçün
mühafizə usullarını gücləndirirdi. Heç yana çıxmaq və
yaxud qaçmaq heç cürə mümkün deyildi. İsmayıl Nəbiyev
isə öz dostları ilə birlikdə elə hey bu barədə fikirləşirdi.
Xoşbəxtlikdən deyəsən yaraları da yavaş-yavaş sağalırdı.
İsmayıl hardasa bu yaxınlarda, bəlkə də meşələrdə
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partizanlar olduğunu da bilir, qaçıb onlara qoşulmaq üçün
müxtəlif yollar, üsullar fikirləşirdi. Axır ki, belə bir fürsət
yarandı və İsmayıl Nəbiyev ondan dərhal istifadə etdi.  
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“Sonra gec olar” deyə riskə yol verdi. Dəstə yamacın
döşü ilə düşərgəyə qayıdırdı. Nəzarətçilər axşam
toranlığında daha da sayıq idilər, əsirlərin hamısını nəzarət
altında saxlayırdılar. İsmayıl bir də gördü ki, onun
yaxınlığındakı nəzarətçi arxasını dəstəyə çevirib başını
əydi, kibrit çöpünü küləyin səmtindən qorumaq məqsədi
ilə ovuçlarının arasında  papirosunu yandırmağa çalışdı.
Bu bircə anın içində İsmayıl yerində oturdu, yumurlandı
və yamacla aşağı yumurlandı. Xoşbəxtlikdən torpaq
yumşaq idi, daşlı-süxur təbəqəsi xeyli uzaqda qalmışdı.
Buna görə də nə daşlara toxunub yaralandı, nə də səs
saldı, lap yumuşaq tərzdə daha da aşağı diyirləndi, sonra
da iməkləyə - iməkləyə, sürünə - sürünə özünü döngəyə
yetirib gözdən itdi. Buna baxmayaraq qulağı səsdə
qalmışdı, elə bilirdi ki, təqib olunur, indicə atəş açılacaq
və o, düşdüyü yerdə hərəkətsiz qalacaq. Lakin bunların
heç biri baş vermədi. Dəstə ötüb keçdi və bir azdan tam
sakitlik çökdü...

İndi sürətlə həmin zonadan qaçmaq, uzaqlaşmaq və
haradasa daldalanmaq lazımdı. İnsan belə hallarda da
tədbirli olur və çox iş görür. Ismayıl Nəbiyev də arxaya
baxmadan elə hey irəli gedir, meşələr də, uçuq daxmalar
da daldalanır, qüvvə toplayır və yenə də tələsirdi. Çalışırdı
ki, yenidən düşmənin əlinə keçməsin. Nədənsə axtardığı
adamlara rast düşmürdü. Nəbiyev belə tədbirli, ehtiyatlı
davranışlarla gəlib Xerson şəhərinə çıxdı. Burada da
rahatlıq tapmadı, çünki şəhər hələ də faşistlərin əlində idi.
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İsmayıl burada da ehtiyatlı davranır özünü şəhər
sakinlərinin biri kimi göstərmək istəyirdi.  Belə tədbirli
günlərdən birində  qəflətən bir almanla rastlaşdı və özünü
itirdi. Alçaq boylu, şıx geyimli və sərrast yerişli faşist düz
ona tərəf gəlir, çox diqqətlə bütün hərəkətlərini izləyirdi.
Nəbiyev tinə burulub gözdən itmək istəyəndə onu çağırdı:

- Ey, kom, kom, - deyə əli ilə yanına gəlməsini tələb
etdi. Bununla da elə bil Nəbiyevin ürəyi üzülüb
ayaqlarının altına düşdü, “daha hər şey bitdi, bütün
zəhmətim hədər getdi” – deyə qüssə içində irəlilədi.
Alman onu xəlvət yerə çəkib soruşdu.

- Oğlan haralısan?
- Şəkiliyəm, necə məgər?
- Mənimlə gedəcəksən, əgər itaətkar olsan xeyirə

çatacaqsan, oglan...
İsmayıl Nəbiyev yalnız indi ayıldı, hiss etdi ki, onlar

azərbaycanca danışırlar. Necə də qəribə idi, onu yanına
çağıran alman bu dildə çox gözəl, bəlağətli bir tərzdə
danışır, xəfifcə gülümsünürdü. İsmayıl elə bil yuxudan
ayılmışdı və gördüyü səhnədən çaşmışdı, odur ki,
gözlərini döyür və çaşqın nəzərlərlə müşahidə aparır,
bilmirdi nə desin.....

- Getdik!- deyə unter-zabit irəlilədi və onu da özü ilə
apardı. Oxucu isə Nəbiyevin artıq kimə rast gəldiyini
duymuş və əlbəttə yanılmamışdır.

Redaktor E.A.mehrəliyev
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“OnlAr BAŞQA Cür Edə BİlməZdİlər”
(povestindən)

Böyük Vətən müharibəsi illərində düşmənın arxasında
fəaliyyət göstərən sovet partizanları faşistlərə qarşı
mübarizədə müxtəlif üsul  və metodlardan  məharətlə
istifadə edirdilər. Bu üsullardn biri də alman əsgəri
forması geyib leqal şəkildə  faşistlər arasında kəşfiyyat-
təxribat işləri aparmaqdan ibarət idi. Sovet Ordusunun
zabiti Xanlar Salman oğlu Babanlının rəhbərliyi altında
Ukraynanın Dnepropetrovsk, Krivoy  Roq, Nikolayev,
Xerson və başqa şəhərlərində kəşfiyyat-təxribat işləri
aparan azərbaycanlı partizanların fəaliyyəti buna parlaq
misaldır.

Alman dilini mükəmməl bilən Xanlar Babanlı əsir
düşərgəsindən qaçan bir neçə azərbaycanlını öz ətrafına
toplayıb faşist komendaturasına gəlmiş, özünü onların
əsgəri kimi qələmə verib, hərbi hissələrindən guya geri
qaldığını söyləmiş və hərbi hissəyə getmək üçün lazımi
sənəd almağa müvəffəq olmuşdu. Bundan sonra,
X.Babanlı alman komendaturasından aldığı sənəddəki bir
rəqəminin  sonuna iki rəqəmini əlavə etmiş, beləliklə 11
nəfər azərbaycanlını saxta sənədlə təmin edib, onların
düşmən arxasında mübarizəsinə rəhbərlik etmişdi. Doğma
eldən uzaqlarda olan Azərbaycan  xalqının oğulları
körpüləri partladır, telefon-teleqraf xətlərini kəsib sıradan
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çıxarır, faşist əsgərləri və hərbi sursatla dolu olan qatarları
qəzaya uğradır və yerli əhali arasında təbliğat-təşviqat
işləri aparırdılar. 1943-cü ilin  fevralında onlar Dolinsk
stansiyasında qərargahın tapşırığı ilə növbəti əməliyyatı
yerinə yetirən zaman sovet partizanlarını həbs etməyə nail
olan faşist əsgərlərini öldürmüş və partizanları azad
etmişlər.

Yerli şəraitə bələd olmayan azərbaycanlı partizanlar
müstəqil fəaliyyət göstərməkdə çətinlik çəkdikləri üçün
Krivoy Roq şəhərində gizli fəaliyyət göstərən D.S.Kon-
yevanın qrupu ilə əlaqə yaradıb onunla birləşmişdilər.
Bundan sonra, azərbaycanlı partizanlar faşist komenda-
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turasından alman şrifti ilə yazan makina, möhür və ştamp
ələ keçirib, bunların vasitəsi ilə saxta sənədər tərtib edir,
Almaniyaya zorla aparılan yüzlərlə oğlan və qızı faşist
köləliyindən qurtarır, anbarlardan çörək və ərzaq alıb yerli
əhaliyə paylayırdılar. Faşist komandanlığı anbarlardan
artıq məhsulların alındığını hiss etdiyi üçün hər bir
döyüşçüyə ancaq kartoçka ilə gündəlik ərzaq buraxırdı.
Bu hadisədən xəbəri olmayan partizan Qrişa 150 nəfər
əsgər adına ərzaq alan vaxt gestapoçular tərəfindən həbs
olunmuşdu. O, bütün işgəncələrə dəyanətlə dözüb silah
yoldaşlarını ələ verməmiş və qəhrəmanlıqla həlak
olmuşdu.

Silah yoldaşlarının işgəncə ilə öldürülməsi
partizanların faşistlərə qarşı kin və qəzəbini daha da
artırmışdı. Azərbaycanlılardan ibarət partizan dəstəsi
X.Babanlının rəhbərliyi altında almanların Krivoy
Roqdakı “Oktyabr” adına kömür mədənində gizli
saxlanılan yeni silah növünün -“vanyuşa”- nın yerini
müəyyənləşdirmiş, parolu öyrənərək faşist gözətçilərini
sakitcə aradan qaldırmış, rabitə xəttini kəsdikdən sonra
hərbi sursat saxlanılan bazanı minalayıb partlatmışdılar.
Bunadan əlavə, onlar “Oktyabr” mədənindəki kömür
şaxtasını su ilə dondurmuş və 17 elektrik motorunu
partlatmışdılar. Saxta sənədlərlə təmin olunmuş
azərbaycanlılardan ibarət  partizan dəstəsi alman hərbi
formasında gəzdikləri üçün faşistlər özləri belə onlardan
şübhələnmirdilər. Bu isə X.Babanlının dəstəsinə bir çox
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hərbi obyektlərin yerini öyrənməyə, dəmiryol
stansiyalarında dayanan qatarların yükünü, hərəkət
cədvəllərini müəyyənləşdirməyə və onların qəzaya
uğradılmasına imkan verirdi. 1943-cü ilin dekabrın 1-də
X.Babanlı, N.Teymurzadə, İ.Nəbiyev və başqaları
maşinist  F.Danilenkonun köməyi ilə düşmənin hərbi
sursat yüklənmiş vaqonlarını Dolqintsevo dəmiryol
stansiyasında partlatmış və vaxtında aradan çıxmışdılar.
X.Babanlı bu hadisədən bir neçə gün sonra həmin stan-
siyada bir qrup partizanla yanacaqla dolu olan xeyli
sisterni partlatmışdır.

Azərbaycanlılardan ibarət partizan dəstəsi əhali
arasında vərəqələr, Sovet Məlumat  Bürosunun
хəbərlərini yayır və alman komandanlığı tərəfindən
həyata keçi-rilən bir çox tədbirləri pozurdular. 1943-cü il
avqustun 14-də partizanlar Krivoy Roqun bolşeviklərdən
“azad olunması”nın iki illiyini təntənə ilə qeyd etməyə
hazırlaşan alman komandanlığının tədbirlərini pozmağa
müvəffəq olmuşdular. 
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Анатоли Тутык

«ОНИ НЕ МОГЛИ ИНАЧЕ»

***
Sovet Ordusunun zabiti X.Babanlı yerli komunistlərin

köməyi ilə 1942-ci ilin dekabrında əsir düşərgəsindən
qaçıb, saxta sənədlə, alman zabiti libasında Krivoy Roq
şəhərində kəşfiyyat-təxribat əməliyyatları aparmışdı.
Alman dilində sərbəst danışan X.Babanlı tamahkar və
rüşvətxor faşist zabitləri ilə “dostluq” edir, onlardan
mühüm hərbi  sirlər öyrənib gizli təşkilata çatdırırdı. O,
özündən başqa 1 nəfər sovet hərbi əsirinə də alman əsgəri
geyimi geyindirmiş və onların Krivoy Roq rayonunda ot
tədarükü ilə məşğul olmaları haqqında saxta sənədlər
düzəltmişdi. X.Babanlı və onun dostları Nikolayev,
Dnepropetrovsk və Krivoy Roq şəhərlərində, eləcə də
ətraf kəndlərdə sərbəst hərəkət edir, faşistlərə qarşı yerli
vətənpərvərlərlə birlikdə mübarizə aparırdılar. X.Baban-
lının dəstəsi Krivoy Roqdakı “Oktyabr” mədənindəki
kömür şaxtasını su ilə doldurmuş və 17 elektrik motorunu
partlatmışdı. O, gizli təşkilatın tapşırığı ilə sovet-alman
cəbhəsindəki həqiqi vəziyyət haqqında şəhərdə 5000
nüsxədən çox vərəqə yaymışdı. 1943-cü ilin yayında
Babanlı sərxoş alman komendatından Krivoy Roq
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yaxınlığındakı faşist qarnizonuna 7 araba hərbi ləvazimat
və ərzaq göndərəcəyini öyrənmiş, gecə öz dostları ilə
birlikdə faşistlərin yolunu kəsib 15 əsgəri məhv edib,
hərbi ləvazimatı kömür mədəninə tökmüş və ərzağı isə
gizli təşkilat üzvlərinə paylamışdı. O, öz dəstəsi ilə
növbəti əməliyyatların birində 5 faşist tərəfinədn aparılan
2 nəfər partizanı xilas etmiş və faşistləri öldürmüşdü.

Cəsur kəşfiyyatçı yerli əhalinin hörmət və
məhəbbətini qazanmış, buna görə də o,  ələkeçməz,
məğlubedilməz olmuşdur. O, Krivoy Roqa yaxınlaşan
Sovet Ordusunu ləyaqətlə qarşılamaq üçün əlindən gələni
etmişdi. Lakin bu xoş saat ona nəsib olmamışdı. 1944-cü
ilin yanvarında X.Babanlı onun dəstəsinə soxulmuş
gestapo agenti  tərəfindən xaincəsinə öldürülmüşdü.

Ãàðàø Ìÿäÿòîâ,
«Àçÿðáàéúàí Áþéöê Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ»

Êèòàá — Áàêû — 1965 (øèôð Ô-61/ì 47)
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ПАМЯТЬ О НИХ ЖИВЕТ

КЛЯТВУ СВОЮ СОДЕРЖАЛИ

Театр был главным увлечением Ханлара Бабанлы
уже с мальчишеских лет. Его неудержимо влекла
сцена, ее таинственная, полная очарования жизнь.
Окончив театральный технику, Ханлар работает в
Нахичеванском  драматическом  театре, затем высту-
пает мастером художественного чтения в
Азгосфилармонии.

Но все дальнейшие планы перечеркнула война.
Ханлар в числе первых уходит на фронт. Нелегким
был его ратный путь. Тяжелое ранение, плен, немец-
кий лазарет.

Отличную службу сослужили Ханлару знание
немецкого артистическое прошлое. Собрав вокруг
себя азербайджанцев схожей с ним судьбы Ханлар
Бабанлы возглавил кунстгруппу (концертную брига-
ду) кавказцев, программа которой обещала экзотиче-
скую восточную музыку и танцы. Под этим видом с
охранными грамотами от немецких властей «артисты»
объехали почти всю оккупированную Украину. Но их
«концерты» дорого стоили гитлеровцам. Там, где про-
легал путь группы Ханлара Бабанлы, там летели под
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откос эшелоны с фашистскими солдатами и боепри-
пасами, взрывались мосты, взлетали «красные пету-
хи» над домами предателей.

В кривом Роге группа Х.Бабанлы влилась в под-
польный отряд, руководимый замечательной украин-
ской патриоткой Домной Коневой. «Кавказское варь-
ете», как называет  теперь  себя  бригада  азербай-
джанцев, «концертирует» по всей Днепропетровщине,
в Николаевской и Одесской областях. Выполняя зада-
ния партизанского руководства, они освобождают
украинских парней и девчат он немецкой каторги, рас-
пространяют листовки, совершают диверсии.

В письме, адресованном Центральному Комитету
Компартии Азербайджана, мужественные патриоты
клялись бороться с немецко-фашистскими захватчи-
ками до последней капли крови. И клятву свою они
сдержали. В бескрайней украинской степи похоронен
Ханлар Бабанлы павший от руки предателя. В боях с
оккупантами смертью героев пали  Мирага Джафаров,
Ахад Абдуллаев и другие участники группы.

О деятельности наших земляков в рядах украин-
ского партизанского подполья рассказно в  книге
документальных повестей писателя Анатолия Тутыка
«Они не могли иначе», выщедшей в издательстве
«Проминь» в Днепропетровске.

«Бакинский Рабочий», 11 сентября 1969 года
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НА РОДИНЕ БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ

Всегда улибчивый, жизнерадостный тренер был в
этот день особенно оживлен. Еще бы: восемь воспи-
танников его вышли в финал Пятой спартакиады
Азербайджанской ССР, а пятеро стали чемпионами. 

Уже после поединков на ринге тренер попросил
фотографа запечатлеть, своих питомцев из общества
«Трудовые резервы» - победителей прощедшей спар-
такиады.

- Этот снимок я подарю родным мне людям с
Украины!

Украина… Ученики заслуженного тренера Азер-
байджанской ССР Тофика Ханларовича Бабанлы
знают, что значит для него это слово, как дорога ему
каждая весть из братской республики, воскрещающая
события Великой Отечественной войны. Ведь на укра-
инской земле погиб его отец – Ханлар Bабанлы.

Вечерний «Баку» уже рассказывал о подвигах на
Украине в годы оккупации концертной группы
Ханлара Бабанлы. А в прошлом году газета предста-
вила своим читателям украинского писателя Анатолия
Тутыка, посвятившего мужественным подполшикам
из Азербайджана документальную повесть «Они
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немогли  иначе».  Один  из  главных  героев  этой
книги участница партизанского подполья Домна
Самсоновна Конева, сегодня гость нашего города.
Вместе с боевыми подругами Софьей Григорьевной
Палагутой – Майоренко и Просковьей Самсоновной
Лаврентьевой она приехала на родину своих боевых
друзей – азербайджанцев, с которыми вместе вела
борьбу против ненавистного врага.

На семейный «огонек» собрались все члены
семьи Тофика Бабанлы, близкие, друзя, специально
приехал из Шеки бывший помощник Ханлара
Бабанлы, 64 летний пенсионер Исмаил Набиев с
супругой.

Внимательно слушают все рассказ Домны
Самсоновны о подвигах «Кости» - так звали подполь-
шики Ханлара Бабанлы. И много в ее рассказе того,
что не вошло в книгу Тутыка…

Делятся воспоминаниями и Софья Григорьевна и
Прасковья Самсоновна.

- Мы знали Ханлара мужественным бойцом,
умным и находчивым в борьбе с врагом, необыкно-
венно веселым и жизнерадостным человеком. Теперь
по приезде в Баку мы видим: было за что саражаться
славному сыну вашего народа. Красива родная земля
героя, красивы люди этой земли… Нам, бывшим
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участницам украинского подполья хотелось бы видеть
маленького Ханлара и Эльчина внуков своего боевого
товарища – такими же смелыми, честными и благо-
дарными, каким навсегда осталься в нашей помяти
незабвенный Ханлар Бабанлы.

Только пусть они всегда знают о войне понаслыш-
ке, пусть никогда не слышать тревожную сирену, раз-
рывы бомб, вражускую речь. Ведь за это и отдаль
жизнь их дед – Ханлар Бабанлы.

А.Нурджаханоглы
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ГЛУБОКО В ТЫЛУ ВРАГА

Метели под откос фашистские эшелоны, исче-
зали офицеры и солдаты вермахта, у предприятиях
совершались диверсии, на стенах домов, телеграф-
ных столбах расклеивались листовки; призываю-
щие бороться с фашистким режимом. Так встре-
тил Кривой Рог аккупантов…
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Два года гестапо искало виновников дерских
диверсии, но так и не напало оно на след отважных
мстителей. А руководители подполья жили под самым
носом у гестаповцев; в центре города. Соседом под-
польшиков через стенку был переводчик гебитскомис-
сара, и напротив явки у подьезда дома свячили солда-
ты в черной форме. Они охраняли общежитие снов
жандармерии гестапо.

Подпольем руководила Домна Самсоновна Конева.
Боевым отряда были азербайджанцы. Так ближайшим
помошником Коневой был Бабанлы Ханлар Салман
оглы, бывший артист Азербайджанской госэстрады.

Перед войной он служил в Советской Армии. А с
лета сорок первого – на фронте. В сентябре южнее
города Лубны Полтавской области был тяжело ранен и
попал в плен. Лечили его в немецком лазарете для
военнопленных. Когда поправился, согласился слу-
жить в немецкой армии, чтобы завладеть оружием,
бежать и мстить ненавистным фашистам. В первом же
бою, в декабре 1942 года под Краснодаром, воспользо-
вавшись паникой немцев,бежал. Пытался перейти
линию фронта, по наткнулся на фашистский патруль-
ный отряд.  Пришлось вновь уйти в тыл.

Знание, немецкого языка выручало Ханлара и пре-
дохраняло от всяких неприятностей, давало возмож-
ность передвигаться. Скитаясь по оккупированной-
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территории, он  встретил восьмерых советских воен-
нопленных, бежавщих из фашистских концлагерей,
Среди них был знакомый музыкант Кировабадской
госфилармонии Теймурзаде. Восьмерка отважных
начала действовать. Убивали фашистов, поджигали
дома комендантов, полицейских чинов и старост, под-
пиливали телефонные столбы, разбирали рельсы, охо-
тились за оккупантами,  полицейскими... В марте
сорок третьего попали в Кривой Рог.

К тому времени восьмерых советских людей
крепко спаяла  дружба. Это был уже боевой отряд. В
своем распоряжении он имел шесть лошадей,  две
повозки, тачанку; оружие. Выдавали себя за концерт-
ную бригаду. Документы имели самые настоящие.
Бабанлы мог вырезать из куска резины любую печать
или штамп... Расквортировались рядом с домом, в
котором жила Домна Самсоновна Конева. Она, опыт-
ная подпольщица сразу сумела распознать, что за
музыканты стали ее соседями. Так Бабанлы со своими
боевыми товарищами влился в местную подпольную
организацию. Концертный ансамбль разъезжал по
населенным пунктам Днепропетровской,
Николаевской, Кировградской‚ Запорожской и
Херсонской областей, старательно выступали перед
немецкими офицерами и солдатами. А потом закаты-
вали такие‚ «концерты», что слушать их могла вся
область... Немцы даже не подозревали что этот обхо-
дительный и услужливый чернявый унтер (у Ханлара
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была немецкая форма) их враг номер один. 22 июня
1943 года в Кривой Рог советскими органами госбез-
опасности был, заброшен брат Коневой Иван
Самсонович Тяглый с радисткой Клавдией Ивановой
для сбора и передачи  разведывателъных сведений. С
ними познакомились Бабанлы и Теймурзаде которые
стали помогать и им, снабжал Тяглого необходимыми
развед данными.

…Забегали по Кривому Рогу немцы и их прислуж-
ники, засуетились. На фасадах административных зда-
нии повешывали знамена с научей свастикой; портре-
ты Гитлера, лозунги с приветствиями в адрес «освобо-
дителей». На улицах города, в посельках и на рудни-
ках устанавливались громкоговорители. Немцы реши-
ли встретить 14 августа 1943 года вторую годовшину
«освобождения» Кривого Рога от большевиков. А под-
полье приняло иное решение  - сорвать это как пышно
задуманное мероприятие. Павел Земцов и Григорий
Стреколь подключили электрический ток высокого
напряжения в главную транслационную линию радио.
Несколько дней молчало местное радиовещание.

С наступлением комендантского часа группа под-
польшиков во главе с Бабанлы, имея при себе пропус-
ка, ходила по улицам и срывали знамени, лозунги,
портреты,  а вместо них расклеивали листовки, в кото-
рых разоблачали затею гитлеровских оккупантов и их
пособников, призывая народ к борьбе с поработителя-
ми.
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Листовки печатали на своей машинке. А добыл ее
Ханлар. Небольшая группа, которую он возглавлял,
ночью совершила налет на биржу труда. Охранник
спал, а когда проснулся, стал молить о пощаде. Его
связали, заткнули рот кляпом и положили у стены. В
помещение биржи проникли через окно. Уничтожили
документы и прихватив с собой пишущую машинку,
ушли.

Листовки печатала Евгения Рябчук. Чтобы не было
слышно стука пишущей машинки, хозяйка квартиры
Эмилия Неугомонная целыми днями крутила швей-
ную машинку. Оккупанты были в ярости – антифа-
шистские листовки печатались на их же машинке. Они
усилили патрульные посты, гестаповцы шныряли по
всему городу, но смельчаки были неуловимы.

На широкую ногу поставил Бабанлы и дело изго-
товления различных фиктивных документов, которые
использовались не только для нужд подполья, но и
выдавались местным жительям.

Одним они давали право на жительство, других
освобождали от угона в Германию. Благодаря доку-
ментам «фирмы» Бабанлы были спасены многие
люди. Ханлар не остановился на достигнутом. Он стал
подделывать карточки, по которым отпускались про-
дукты, Для отоваривания карточек в магазины и на
склады ездили друзья Ханлара. Однажды с такой мис-
сией выехал на подводе Абасали Мамедов. Он должен
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был получить продукты, на 15 человек. Когда он
подал карточки, кладовшик сказал, чтобы Мамедов
немного обождал: надо взвесить продукты. Ничего не
подозривая, Абасали осталься ждать. Кладовшик
исчез за дверью конторки. И оттуда сразу же выбежа-
ли два жандарма. Они схватили подпольшика и ниче-
го не обясняя, доставили в жандармерию. Подполь-
щики не знали распоряжения оккупационных властей
о том, что продуктовые карточки будут отовариваться
только на одного человека сроком на два дня. Такой
приказ отдали фашисты, обнаружив, что продуктов
отпускалось больше, чем положено по карточкам.

На допросах Абасали избивали, жгли его тело
паяльной лампой. Он молчал. Фашисты расстреляли
героя, так и не услышав от него ни единого слова.

К сажелению разыскать семью Мамедова мне не
удалось. До войны он проживал в Баку, где оставались
его жена и дети…

Не дожил до освобождения города и Ханлар
Бабанлы, 24 января 1944 года он был убит предателем.
Друзья похоронили его в степи за селом Кучубеевка
Высокопольского района Херсонской области.

Как сложилась в дальнейшем судьба участников
подполья? Домна Самсоновна Конева живет в
Днепропетровске и несмотря на свой преклонный воз-
раст, ведет большую общественную работу. Подвиг ее
отмечен правительственной наградой. Сын ее

ä ä
Ъамал Зейналоьлу

220

ó

ê



Вячеслав Иванович (в период оккупации был маль-
чонкой, но участвовал в борьбе) – инженер, возглав-
ляет партийную организацию Днепропетровского
завода прессов. Больщинство членов организации
сейчас живут в Кривом Роге…

Не скоро азербайджанцы возвратились в родные
края. Дорога к родине проходила через страны
Заподной Европы, через Берлин… И не все верну-
лись… Из азербайджанской группы я разыскал четы-
рех: ТЕЙМУРЗАДЕ НАДИРА ТЕЙМУР ОГЛЫ (ОН
ЖИВЕТ В СЕЛЕ ХУРДАЛАНЕ АПШЕРОНСКОГО
РАЙОНА, РАБОТАЕТ ЗАВЕДУЮЩИМ ЗООВЕТУ-
ЧАСТКОМ), НАБИЕВА ИСМАИЛА МАСИМ ОГЛЫ
(ГОРОД СУМГАИТ, АППАРАТЧИК НА ХИМИЧЕ-
СКОМ ЗАВОДЕ), АСКЕРОВА ДЖАБРАИЛА
МАМЕД ОГЛЫ (ГОРОД КИРОВАБАД, РАБОТНИК
ТАРГОВЛИ), ГАСАНОВА СУРХАЯ НАДИР ОГЛЫ
(СЕЛО ДЖАНГАСАН СТЕПАНАКЕРТСКОГО РАЙ-
ОНА, ПЕНСИОНЕР), СЕМЬЯ БАБАНЛЫ (ЖЕНА,
ДОЧЬ, СЫН) ПРОЖИВАЕТ В БАКУ ПО УЛИЦЕ 11-
Я НАГОРНАЯ, 118, КВ 51.

Остальных, я думаю, разышут азербайджанские
красные следопыты. И дополнят мой рассказ об
отважных сынах Азербайджана, ставших сыновями
Украины.

А.Тутык
Днепропетровск – Кривой Рог.

«Молодежь Азербайджана», 28 ноябрь 1967 год

ä ä

ê

Ъясур кяшфиййатчы, иэид партизан

221

ó



Стихотворение написано рукой Бабанлы Х.С. 
на открытке на азербайджанской языке.

Ханлара Бабанлы терзает рана,
Но ей недолго брать меня в тиски. 
Я вспомнил красоту села родного... 
Не плач-найдется средство от тоски.

Что делать-далеко от вас я ныне. 
Не заглушить дорогам боль в груди ,
Пришла пора,как видно и Ханлару 
Сквозь испытанья тяжкие пройти.

Любимая, ты жди меня бессонно,
И в нашу встречу непременно верь. 
Надейся, что вернусь я на рассвете, 
Знакомую распахивая дверь.

Оторван был я от земли родимой,
Едва успев на свадьбе отгулять.
О, до чего же мир несовершенен!..
Мой сын, ты должен знать, что на чужбине
Сегодня твой отец грустит опять.
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Пускай весна в свои права вступает,
Пусть полухают сотни лепестков..
Пусть эхом отзовется плач дечурки
В  рыданых сыновей   моих врагов.

23.05.1942. – Х.Бабанлы
Перевод Александра Халдеева.

07.12.1963 г.
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КЛЯТВУ СВОЮ СДЕРЖАЛИ      
ХАНЛАРА БАБАНЛЫ

Театр был главным увлечением Ханлара Бабанлы
уже с мальчишеских лет. Его неудержимо влекла
сцена, ее таинственная, полная очарования жизнь.
Окончив театральный техникум, Ханлар работает в
Нахичеванском  драматическом  театре,  затем
выступает мастером художественного чтения в
Азгосфилармонии.

Но все дальнейшие планы перечеркнула война.
Ханлар в числе первых уходит на фронт. Нелегким
был его ратный путь. Тяжелое ранение, плен, немец-
кий лазарет.

Отличную службу сослужили Ханлару знание
немецкого артистическое прошлое. Собрав вокруг
себя азербайджанцев схожей с ним судьбы. Ханлар
Бабанлы возглавил кунстгруппу (концертную брига-
ду) кавказцев, программа которой обещала экзотиче-
скую восточную музыку и танцы. Под этим видом с
охранными грамотами от немецких властей «арти-
сты» объехали почти всю оккупированную Украину.
Но их «концерты» дорого стоили гитлеровцам. Там,
где пролегал путь группы Ханлара Бабанлы, там лете-
ли под откос эшелоны с фашистскими солдатами и
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боеприпасами, взрывались мосты, взлетали «красные
петухи» над домами предателей.

В кривом Роге группа Х.Бабанлы влилась в под-
польный отряд руководимый замечательной украин-
ской патриоткой Домной Коневой. «Кавказское варь-
ете», как называет  теперь  себя  бригада  азербай-
джанцев, «концертирует» по всей Днепропетровщине,
в Николаевской и Одесской областях. Выполняя зада-
ния партизанского руководства, они освобождают
украинских парней и девчат он немецкой каторги, рас-
пространяют листовки, совершают диверсии.

В письме, адресованном Центральному Комитету
Компартии Азербайджана, мужественные патриоты
клялись бороться с немецко-фашистскими захватчика-
ми до последней капли крови. И клятву свою они
сдержали. В бескрайней украинской степи похоронен
Ханлар Бабанлы павший от руки предателя. В боях с
оккупантами смертью героев пали Мирага Джафаров,
Ахад Абдуллаев и другие участники группы.

О деятельности наших земляков в рядах украин-
ского партизанского подполья рассказно в  книге доку-
ментальных повестей писателя Аматолия Тутыка
«Они не могли иначе» .
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АİləSİ, QOHumlArı Və 
CəBHə yOldAŞlArı 

XAnlAr BABAnlı HAQQındA

Xanlar Babanlının həyat
yoldaşı Böyükxanım
Babanlının dedikləri:

“Mən Xanlar Babanlı ilə cəmi
3 il yarım ömür sürmüşəm. O,
sənətini, yəni aktyorluğu çox
sevirdi. Səhnədə çıxışların
birində o, Hüseyn Cavidin
hansısa bir şeirini söyləmişdi.
Buna görə onu çox incitdilər, ora-
bura aparıb sorğu-suala çəkdilər.
Həmin vaxtdan sonra  müharibə
başladı və Xanlar cəbhəyə getdi...”

Xanlar Babanlının oğlu tofiq Babanlının
dedikləri: 

“Atam haqqında çox şeylər
danışa bilərəm, amma bunların
hamısı eşitdiklərimdir. Çünki
atam müharibəyə gedəndə, uşaq
idim, iki yaşım vardı. Mənim
ancaq o yadıma gəlir ki, atam
əlində balaca çantasını yerə
qoyub məni qucağına alaraq
bərk-bərk sinəsinə sıxdı. Sonra
hər iki yanağımdan öpdü. Mən
onun gözlərində yaş gördüm.
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Bəlkə də iki yaşlı uşaq üçün bu o qədər də başa düşülən
deyildi. Mən indi başa düşürəm ki, bu son ayrılıq vaxtı
imiş. Müharibə qurtarandan sonra digərləri kimi bizim də
gözümüz yoldaydı ki, atamız müharibədən qayıdacaq.
Amma o, bir daha geri qayıtmadı. Müharibədən sonra
atamız haqqında məlumat aldıq ki, o, itkin düşüb. Biz isə
onun sağ olmasına inanırdıq, ümid edirdik ki, o, nə vaxtsa
qayıdacaq. Xüsusən mən atamın itkin düşməsinə qətiyyən
inanmırdım. Çünki hər bir ata oğlan övladı üçün evdə
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Ailədə hər bir ata onun
oğlan övladı üçün bir örnəkdir. Mən də istərdim ki, atam
mənim yanımda olsun. Mən hətta ona da razıydım ki,
onun əli də, ayağı da olmasa, amma kaş ki, yanımda
olaydı. Əfsuslar olsun ki, bütün ümidlərim puça çıxdı və
atam müharibədən qayıtmadı.

Atam haqqında ilk dəfə məlumatı 1959-cu ilin yanvar
ayında Ukraynada Krivoy Roq şəhərində yaşayan,
müharibə dövründə Ukraynada partizan hərəkatının
rəhbəri olmuş Domna Samsonovna Konevadan bizə gələn
məktubdan aldım. Məktubda yazırdı ki, o, çoxdandır ki,
bizi axtarır. O, məktubda atam və atamla bir yerdə
fəaliyyət göstərən partizanlar barədə ətraflı məlumat
vermişdi. Sonra mən özüm Ukraynaya getdim və
məktubda adı çəkilən partizanlarla  görüşdüm. Həmin
görüşdə mən atam haqqında daha çox məlumat və daha
çox sənədlər əldə etdim. Anatoli Tutıkın “Onlar başqa cür
edəbilməzdilər” adlı kitabında atam Ukraynada partizan
hərəkatında fəaliyyət göstərərkən Mir Cəfər Bağırovun
adına bir məktub göndərir.  Atam həmin məktubda
göstərib ki, Azərbaycan oğulları döyüşlərdə layiqli
qəhrəmanlıqlar göstərirlər, Vətən yolunda canlarından
keçməyə hazırdılar və böyük işlər görməyə qadirdirlər.
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Hamı bildiyi kimi müharibədə Vətən çoxlu övladlarını
itirmişdi. Nə yaxşı ki, Vətəni itirməmişik. Mən fürsətdən
istifadə edərək, bütün Sovet xalqını Qələbə bayramı
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edərdim ki,
həmişə sülh, əmin-amanlıq olsun. Heç bir uşaq atasız
böyüməsin. Mən indi fəxr edirəm ki, mənim belə bir
qəhrəman atam olub. O, qanlı döyüş meydanlarında
Azərbaycanın şərəfini la-yiqincə qoruyub, xalqımızın
adına ucalıq gətirib. Mən də həmişə çalışmışam ki,
işlədiyim hər hansı sahədə ölkəmin, Vətənimin şərəfini
qoruyum, atamın yolunu davam etdirim. Dörd oğlum var,
onların hamısı Vətən qarşısında hərbi borcunu ləyaqətlə
yerinə yetiriblər...”

Xanlar Babanlının bacısı rəna əliyevanın dedikləri:

“Xanları əsgəri xidmətə çağırmışdılar. Hamımız bir
yerə yığışmışdıq ki, sabah onu yola salaq. Həmin gün
onun həyat yoldaşı xəstəxanadan təzəcə gəlmişdi evə.
Tofiqin bacısı, Aidə dünyaya gəlmişdi. Xanlar əvvəlcə
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körpə Aidanın alnından öpdü, sonra da iki yaşlı Tofiqi
qucaqlayıb bərk-bərk bağrına basdı. Biz onun gözlərində
yaş gilələri gördük.

O zaman rayonda olurduq. Kənd yeriydi, kiçik evlər
vardı. Xanlar bizi və kiçik uşaqları bir yerə yığıb deyirdi
ki, mən sizə tamaşa göstərəcəyəm. O, özünə kömürdən
bığ düzəldir, köhnə çərkəzi geyim geyinir və qonşu evin
böyründə əlində bir pərdə tutub deyirdi ki, bu pərdə açılan
kimi, mən görünəcəyəm və deyəcəyəm ki, Xanlar
Babanlının konsertinə başlayırıq. Siz tamaşaçısınız, mən
səhnədə  görünən kimi, əl çalmağa başlarsınız. Xanlar şeir
deyirdi, məzəli əhvalatlar danışırdı və bizi də həm
güldürür, həm də əl çaldırırdı. Mən o zaman anama
deyirdim ki, ana Xanlar deyəsən artist olacaq”.

Xanlar Babanlının xalası Kübra ələsgərovanın
dedikləri:

ä ä

ê

Ъясур кяшфиййатчы, иэид партизан

229

ó



“Xanların çox gözəl xasiyyəti vardı; üzügülər,
dostcanlı, mehriban, ağıllı, diribaş, çalışqan və tərbiyəli
idi. Onun hər yerdə hörməti vardı. Amma mənim böyük
qardaşım hərbçi idi. O, xoşlamırdı ki, Xanlar aktyor
olsun. O, istəyirdi ki, Xanlar onun kimi hərbçi olsun.
Hansı küçəyə çıxırdın Xanların afişası ilə qarşılaşırdın.
Biz də baxıb onunla fəxr edirdik, ürəyimiz açılırdı.
Afişalarda onun şəkli verilirdi və yazılırdı: “Aktyor
Babanlı Xanların konserti.”

Xanlar Babanlının qızı Aida mustafayevanın
dedikləri:

“Atam çox mərd, qorxmaz, ağıllı, sadə, savadlı və
yetim-yesirə əl tutan bir gənc olub. O, heç vaxt özündən
kiçiklərlə oturub durmazdı. Xanlar həmişə özündən on-on
beş yaş böyüklərlə oturub-durardı ki, onlardan nəsə bir
şey öyrənsin. Öz üzərində çox çalışırdı, elə hey oxuyurdu,
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irəli getmək istəyirdi. Xanlar həm Azərbaycan, həm də
Rus dramında səhnəyə qoyulan tamaşalarda həmişə baş
rollarda oynayırdı. Məsələn, Azərbaycan dramında
Süleyman Rüstəmin “Yanğın”ında, “Arşın mal alan”da,
“Leyli və Məcnun”da, Rus dramında “Riqoletta”da,
“Çujoy rebyonok”da, “Aida” operasında Aidanın nişanlısı
Radomes rolunda oynayırdı. O, “Aida” operasını çox
sevdiyindən anasına tapşırıb ki, əgər qızım olarsa, adını
Aida qoyarsınız...”

Xanlar Babanlının nəvəsi Xanlar Babanlının
babası haqqında dedikləri:

“Mən 14 fevral 1961-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya
göz açmışam. Mənə babamın adı verilmişdir. Mən çox
fəxr edirəm ki, bu gün onun adını fərəh hissi ilə daşıyıram
və çalışıram ki, babama layiqli bir insan kimi cəmiyyətdə
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faydalı və fərqli olum, babamın arzularını qismən də olsa
yerinə yetirim. Böyük Vətən müharibəsi illərində babam
Xanlar və onun silah dostları alman faşizminə qarşı
amansızcasına mübarizə aparmışlar, partizan-kəşfiyyat
hərəkatında bir çox qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiş
babam çox gənc yaşında - 26 yaşında həlak olmuş və
onun məzarı Ukrayna torpağındadır. Hər dəfə babamın
məzarını ziyarət etdikdə bir azərbaycanlı vətəndaşı olaraq
böyük qürur hissi duyuram. Ehtiyatda olan zabitəm,
vətənpərvər ruhda tərbiyə almışam. Bu gün
torpaqlarımızın erməni işğalçılarından azad olunması və
doğma Vətənimiz uğrunda mübarizəyə qoşulmağa, lazım
gələrsə canımı Vətən yolunda fəda etməyə hazıram.”

Xanlar Babanlının döyüşçü dostu İsmayıl
nəbiyevin dedikləri:

1943-cü ildə Krım
cəbhəsində ağır yaralandım və
almanlara əsir düşdüm. Onlar
məni Rovna şəhərinə
gətirdilər. Orada bir müddət
xəstəxanada qaldım. Sonra
məni Dnepropetrovsk
şəhərinə gətirdilər. Almanlar
bizi şəhərdən iki kilometr
uzaqlığa apararaq orada bizə yer
qazdırırdılar. Biz ayrıca iki nəfərdik.
Hər birimizə bir keşikçi təyin etmişdilər.
Onlar bizə hər bir saatdan bir 5 dəqiqə istirahət verirdilər.
Biz istirahət edərkən keşikçilər də yanımızda
avtomatlarını qucaqlarına alaraq otururdular. Öz-özümə
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düşündüm: “Biz cəbhəyə düşməndən intiqam almaq üçün
gəlmişdik, yer qazmağa deyil.” Mən yoldaşıma dedim ki,
hər birimizə bir keşikçi düşür. Onları aradan götürüb,
buradan qaçmaq lazımdır. Yoldaşım Məmməd fikrimi
bəyəndi və hər birimiz cəld yerimizdən sıçrayıb
keşikçilərin başına bir bel zərbəsi endirdik. Almanları
öldürdükdən sonra onları soyundurduq və onların
paltarlarını geyindik, avtomatlarını götürdük. Sonra
almanların meyitini yeri qazıb basdırdıq. Şəhərin lap
qutaracağında Jenya adlı bir qoca qarının evinə gəldik.
Qarı bizi evində 20 gün saxladı. Sonra şəhərin əhalisini
köçürməyə başladılar. Çünki cəbhə günü-gündən şəhərə
yaxınlaşırdı. Biz şəhərdən çıxandan sonra Məmmədlə
yollarımız ayrıldı. Mən alman əsgəri paltarında olduğum
üçün yoldan keçən bir alman əsgəri maşınına əl elədim.
Maşın dayandı. Onlar alman formasında olmasına
baxmayaraq azərbaycanca danışırdılar. Onlardan zabit
formasında olan birisi mənə yaxınlaşıb dedi:

- Sən cəbhədən qaçmısan, mən sənin başını
bədənindən ayıracağam.

-  Alman faşistlərinin əlində ölməkdənsə, mənimçün
öz azərbaycanlımın əlində ölmək daha xoşdur - dedim.

Sonra onlar məni bir yerə gətirdilər və xeyli sorğu-
suala çəkdilər. Sorğular bitdikdən sonra Xanlar  məni öz
dəstələrinə üzv qəbul etdilər. Dəstəyə üzv qəbul ediləndə
hər bir şəxs bu dəstəyə axıradək sədaqətlə xidmət edəcəyi
barədə and içirdi. Mən də sədaqət andı içdim.

Ertəsi gün Xanlar mənə dedi ki, Konyevadan göstəriş
gəlib. Dolqintsevo stansiyasında dayanmış iki qatarda
almanların döyüş bölgəsinə apacaqları ağır hərbi
texnikaları var. Nəyin bahasına olursa-olsun həmin
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qatarlar partladılmalıdır, bu döyüş texnikası alman
cəbhəsinə çatmamalıdır. Stansiyaya getmək üçün Xanlar
məni, Nadir Teymurzadəni, Surxay Həsənovu və Cəbrayıl
Əsgərovu seçdi. Mən dedim ki, bizə bir qız da lazım
olacaq. Çünki qız olmadan bu əməliyyatı həyata keçirmək
çətin olacaq. Xanlar təklifimə etiraz etmədi və bizə
Zinaida Molçanova adlı bir qız da verdi. Mən fikrimdə
tutduğum planı uşaqlara açıqladım. Həmin plana əsasən
mən və Zinaida özümüzü almanlara sərxoş vəziyyətdə
olduğumuzu göstərməliyik. Sözsüz ki, bu zaman almanlar
Zinaida ilə maraqlanacaq. Bu fürsətdən istifadə edərək,
digər yoldaşlar həmin vaxt ərzində minaları qatarlara
yerləşdirməlidirlər. Düşündüyümüz plan baş tutdu və biz
qatarları partlatdıq. Bu cür tapşırıqları çox yerinə
yetirmişik.”

Xanlar Babanlının
döyüşçü dostu nadir
teymurzadənin dedikləri:

“Mən onu deyə bilərəm
ki, 3-cü Ukrayna Cəbhəsində
bizim gizli partizan hərəkatı
Sovet Ordusuna qələbənin
gətirilməsində çox böyük
köməyi oldu. Xanlar gözəl
insan, etibarlı və sədaqətli yoldaş idi. O, qorxmaz, cəsur
kəşfiyyatçı və igid bir partizan idi. Xeyirxah olduğu qədər
də ciddi və tələbkar bir rəhbərdi. Xanlar xain gülləsinə tuş
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gələndən sonra dəstənin rəhbərliyini mən öz üzərimə
götürdüm. Çünki Xanların sona çatdırmadığı işləri biz
davam etdirməliydik. 1944-cü ildə Qızıl Ordu gizli
fəaliyyət göstərdiyimiz kəndi azad etdikdən sonra biz də
Orduya qoşulduq. Mən Budapeştdə yaralandım və məni
Moldavaya göndərdilər. Oradan da evə tərxis olundum...”

Xanlar Babanlının döyüşçü
partizan yoldaşı Vyaçeslav
Konyevin dedikləri:

“Alman zabiti formasında
gəzən Xanlar Babanlı azər-
baycanlılardan ibarət qrupa
rəhbərlik edirdi. O, öz adamları
ilə Dnepropetrovsk,  Xerson
vilayətlərində gizli hərəkət
edərək, işğalçılara güclü və
sarsıdıcı zərbələr endirirdi.1943-
cü ilin mayında sovet kəşfiyyatçısı İvan Sаmsonoviç
Tyaqlı Xanlar Babanlıdan xahiş edir ki, ona
Dnepropetrovskə girmək üçün buraxılış vərəqəsi
hazırlasın. O zaman ciddi rejim hökm sürürdü. Şəhərə
giriş almanlar tərəfindən ciddi yoxlanılırdı. Şəhərə giriş və
çıxış buraxılış vərəqəsi ilə həyata keçirilirdi. Xanlar
Tyaqlıya söz verdi və tezliklə buraxılış vərəqəsini
hazırladı. Mən Xanlarla silah-sursat, radiostansiya
daşıyanda çox hadisələr baş verirdi. Şəhərdə axtarışlar
başlamışdı. Şəhər ətrafında, mədən ərazisində
radiostansiyamız vardı. Onun yerini dəyişmək lazımdı.
Hər tərəf almanlarla, polislərlə dolu idi. Mən
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radiostansiyanı götürüb şəhərin küçəsiylə addımlayırdım.
Arxamca isə əlində silah, alman formasında olan Nadir
Teymurzadə gəlirdi. O, Xanlar Babanlının dostu və
köməkçisi idi. Xanlar Babanlının gizli adı “Kostya” idi.
Oktyabrın 5-də sovet tankları şəhərə daxil oldu. Amma
sovet tanklarının şəhərə hücumu uğursuz alındı və
almanlar 3 sovet tankını vurdu. Xanlar Babanlı öz
dəstəsiylə şəhərin mərkəzində vurulmuş tankdan ağır
yaralanmış tağım komandiri Qromovu çıxarıb təhlükəsiz
yerə apardı. Almanlar tank vurulan yerə gəlib axtarış
apardılar. Adamlar onlara dedilər ki, başqa almanlar gəlib
tankçıları apardılar.  Almanların izlərinə düşdüklərini hiss
edən konsert briqadası Krivoy Roq şəhərini tərk edərək,
Nikolayevskə getməyə məcbur olurlar. Nikolayevskdə
almanlar onların qarşısında  konsert proqramı ilə çıxış
etməyi tələb edirlər. Konsert pis alınmasa da, almanlar
Xanlar Babanlını şübhəli şəxs qismində komendantlığa
aparırlar. Komendantlıqda onu çox sorğu-suala tutsalar
da, Xanlara heç nə sübut edə bilmirlər. Əksinə, Xanlar
həmin komendantlıqdan daha bir tutarlı sənəd almağa nail
olur.”

Xanlar Babanlı haqqında
Krivoy Roqdakı gizli təşkilatın
rəhbəri domna Samsonovna
Konevanın dedikləri: 

“Bir gün bir alman zabiti
mənə yaxınlaşdı. Mən özümçün
narahat deyiləm, amma yanımda
olan insanlara yazığım gəlir.
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Mən əsirləri yığaraq kiçik bir dəstə yaratmışam. Bizə
yerləşmək üçün etibarlı bir yer lazımdır ki, fəaliyyət
göstərə bilək. Mən ona inandım. Birgə işləməyə başladıq.
Mən riskə girdim. Mən onların aktyor qruppası kimi
fəaliyyət göstərmələri üçün onlara kömək etdim. Onlar
Dnepropetrovskinin demək olar ki, bütün kəndlərini gəzir
və almanlar qarşısında konsert proqramlarıyla çıxışlar
edirdilər. Əlbəttə ki, əsas gizli tapşırıqlar da öz yerində.
Onlar bizə lazım olan gizli məlumatları çatdırır, biz də
düşmənə gözləmədən arxadan zərbə vurmaq üçün planlar
hazırlayırdıq. Dəstə üzvləri evimin zirzəmisində görüşür,
gizli iclaslar keçirir və lazımi tapşırıqlar alırdılar. Elə
həmin zirzəmidə Xanlar Babanlı düzəltdiyi saxta
möhürlərlə ərzaq kartoçkaları və müxtəlif sənədlər
hazırlayırdı. Xanlar Babanlının düzəltdiyi bu sənədlər
əsasında neçə-neçə şəhər sakini Almaniyaya
aparılmaqdan və sürgün olmaqdan xilas edilirdi. Xanların
hazırladığı ərzaq kartoçkaları təkcə partizanlar üçün deyil,
həm də yerli əhalinin dadına çatırdı.”
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Xanlar Babanlının  qəhrəmanlığı haqqında 
yazılmış kitablar, çəkilmiş sənədli filmlər 
tV verlişləri və kitabda çap olunmayan

məqalələr:

1.«Oни не могли иначе». (А.Тутык .– Днепропетровск-1969.)
2.«Когда пушки гремели». (П.С.Дорненко. – Москва-

1973.)
3.“Azərbaycan döyüşçülərinin partizan hərəkatında

iştirakı”. (M.Alıcanov. Bakı -1975.)
4. “Azərbaycan tarixi” (IX-X siniflər üçün dərslik. Bakı -

“Maarif” nəşriyyatı - 1986)
5. “Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası” II cild. (Bakı - 1978)
6.Qaraş mədətov. “Azərbaycan Böyük Vətən müha-

ribəsində”. (Bakı-1965)
7. F.Kazımova, F.Səfiyev. ”İgidliyin əbədidir sənin…”

sənədli film (“Azərbaycanfilm”,  Bakı-1971) 
8. «Имя твой бессмертно». «Азерфильм»,  Бакы - 1971.
9. “Qələbə bayramının 40 illiyi” –  Televerliş, Bakı -1985.
10. “El bir olsa” – Televeriliş, Bakı -2004.
11. “Qafqaz  varyetesi” – Televerliş, Bakı -2006.
12. “İgid partizan” – Televerliş, Bakı - 2007. 
13. “dalğa” verlişi – Bakı – 1982.
14. “Qəhrəmanlığın əbədidir sənin” - “Azərfilm”, Bakı, 1971.
15. Анатолий Тутык. “Храбрый Бабанлы и его друзя”.

Газета “Зоря”, 24 жовтня 1982. №202 (16254) (Ukrayna
dilində)
16. О.Тай. “Дорогою вирности”. Газета “За техничный

прогрес”, 21 лютого 1963 раку, №8 (280) (Ukrayna dilində).
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