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Ön söz 
 
        Çoxəsrlik bəşər tarixi möhtəşəm mədəniyyətlərin, təkraro-
lunmaz sənət əsərlərinin meydana gəldiyi quruculuq illəri ilə 
yanaşı, saysız-hesabsız insan tələfatına, dağıntılara və humani-
tar faciələrə gətirib çıxarmış müharibələrə də şahid olmuşdur. 
Düzdür, tarixən bəşər övladı barışın, əmin-amanlığın hökm 
sürdüyü bir şəraitdə yaşamağı arzulamışdır, ancaq heç də həmi-
şə istədiyinə müyəssər ola bilməmişdir. Çünki ümumi evimiz 
olan Yer kürəsində baş vermiş bütün problemlərin əsas səbəb-
karı məhz insan olmuşdur. Sadəcə mayası eyni torpaqdan olan 
deyil, havası və suyu da eyni olan, Həzrət Adəmin və Həvvanın 
timsalında atabir, anabir qardaş, ən başlıcası da yaradılmışların 
ən üstünü sayılan insan! Zira ilk insan yer üzünə qədəm qoyana 
qədər yaradılış qayəsinə uyğun olaraq varlığını sürdürən flora 
və fauna aləminin hər hansı bir problemi olmamışdır. Təəssüf 
ki, yer üzünün problemləri məhz onun üçün yaradılmış və xid-
mətinə verilmiş digər canlıları şüursuzca məhv etməkdən, həm-
çinin öz həmcinslərinin qanını tökməkdən çəkinməyən insanla 
başlamışdır. Bu acı gerçəyi böyük şairimiz Ustad Şəhriyar belə 
qələmə almışdır: 
 

Bu qoca dünyanın seyrinə sən gəl, 
Təbiət nə qədər gözəl, mükəmməl... 
Necə mehribandır çöldə çiçəklər, 
Eyni səmtə əsir əsən küləklər. 
Çöllərdə ceyranlar dəstəylə gedir, 
Dənizdə ləpələr qol-qola verir. 
Yeddi qardaş ulduz - işıqlı, iri, 
Hələ bircə dəfə küsməyib biri. 
İnsan da dünyada - bir çiçək, bir quş, 
Onun da xilqəti belə saf olmuş. 
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    “Kim olduğunu”, “haradan gəldiyini” və “haraya getdiyini” 
unudan bəşər övladının pozucu fəaliyyəti nəinki digər canlıla-
rın, həmçinin öz həmcinslərinin həyatını yaşanmaz hala gətir-
mişdir. Halbuki, sosial varlıq olaraq yaradılmış insan oğlu ilahi 
hikmətə görə cəmiyyətdə birgəyaşayış şəraitində yaşamaq və 
qarşılıqlı fəaliyyət içində olmaq məcburiyyətindədir. Çünki in-
san anadan doğularkən, ayaqüstə durmağı və ilk addımlarını at-
mağı öyrənərkən, böyüyərkən, yaşlanarkən, hətta vəfat edərkən 
başqalarının yardımına ehtiyac duyan bir varlıqdır. Əks halda, 
yer üzündə Allahın xəlifəsi olan insanın təkbaşına ehtiyac duy-
duğu maddi və mənəvi tələbatlarını təmin etməsi mümkün de-
yildir. Bunun başlıca səbəbi insanın xəstəlik və təbii fəlakətlər 
qarşısında acizliyi, gündəlik həyatda digər insanların yardımına 
möhtac olması ilə izah olunur. Müasir dövrün mənzərəsinə nə-
zər salınca bir daha bu ehtiyacın şahidi oluruq. Təbii katak-
lizmlər, ətraf mühitin çirklənməsi, ölümcül xəstəliklər, epide-
miyalar dünya birliyinin həlli qarşısında aciz qaldığı problem-
lərin sadəcə bir qismidir. Bəşər övladının Yer kürəsinə münasi-
bətdə atdığı şüursuz addımlar, pozulmuş ekosistem, qlobal isti-
ləşmə, içməli su və təmiz hava problemi, ərzaq çatışmazlığı, 
aclıq problemləri bəşəriyyətin gələcəyini təhdid edir. İşğalçı 
müharibələr, misli görünməmiş qəddarlıq, təməl insan haqları-
nın pozulması müasir dünyanı yaşanmaz hala gətirmişdir. Sosi-
al problemlər, artan işsizlik, gəlirin ədalətsiz bölgüsü, hökm 
sürən savadsızlıq həyatı dözülməz etmişdir. Yer kürəsinin bir 
çox guşəsində baş verən qanlı toqquşmalar, vətəndaş müharibə-
ləri nəticəsində milyonlarla insan qaçqın düşmüş, aclığa, səfa-
lətə düçar olmuşdur. Qərb ölkələrinə axın edən milyonlarla in-
sandan ibarət miqrant kütləsi misli görünməmiş humanitar fa-
ciənin yaşanmasına gətirib çıxarmışdır. 
      Təəssüf ki, hər kəsi olduğu kimi qəbul etmək yerinə, insan-
lar fərqli inanca, rənglərə, fikirlərə qarşı dözümsüzlük nümayiş 
etdirən topluluqlara bölünmüşdür. Başqa sözlə, yaradılış qayə-
sinə uyğun olaraq quruculuq və abadlıq işlərinə xidmət etməli 
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olan insanın özü bilavasitə dağıdıcı gücə çevirilmişdir. İnsan 
oğlu tədricən “biz” anlayışının ehtiva etdiyi dözümlülükdən 
uzaqlaşaraq “mən”in hakimiyyəti altına düşmüşdür. Bu səbəb-
dən də illərlə, on illərlə davam edən qanlı müharibələr, hərbi 
yürüşlər, silahlı münaqişələr və kütləvi qətliamlar baş vermək-
dədir. Haqlı olaraq şair də bu qəddarlığın səbəblərini sorğula-
maq ehtiyacı hiss edirdi: 
 

Bəs hardan yarandı ikitirəlik? 
Haçan zəhərləndi bu qan, bu ilik? 
Nədir bu canilik, bu ölüm, bu qan? 
Biz ki təmiz idik başdan, binadan. 
Sən ey mələk qədər müqəddəs insan, 
Ey adı günəşlə qoşa dayanan! 
Neçin mələk ikən iblisə döndün, 
Qızıl günəş ikən qaraldın, söndün? 
Zülmətə çevrildin, sən bir nur ikən, 
Bataqlıq yaratdın, saf, büllur ikən. 
 

Beləliklə, mələkləri keçə biləcək qabiliyyətə malik olan 
bəşər övladı şeytandan da daha aşağı səviyyəyə düşür. Ətrafda 
bu qədər gözəllik, hər kəsin haqqı olan və hamıya yetəcək qə-
dər təbii sərvətlər olmasına rəğmən heyvanları, təbiəti, hətta in-
sanları məhv etməkdən həzz alır. Halbuki, fərdi xoşbəxtlik 
üçün kifayət qədər vicdani və insani səbəblər mövcuddur. Bu 
yerdə bir daha unudulmaz şairimiz Səməd Vurğunun “Qalib 
gələcəkmi cahanda kamal?!“ sualının hələ də aktual olduğu ya-
da düşür.  

Tarixə nəzər saldıqda müəyyən ideologiyaların, dövlətlərin 
siyasətinin zorakılıq vasitələri ilə davamı sayılan savaşların 
müxtəlif səbəb və məqsədlərinin olduğunu görürük. Adətən baş 
vermiş savaşların nə dərəcədə ədalətli olmasını təsbit etmək 
üçün onların baş vermə səbəbləri, məqsədləri, üsulları, aparıl-
ma vasitələri və nəticələri nəzərə alınır. Sözügedən amillər 
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prizmasından yanaşdıqda başqa dövlətlərin ərazilərinin işğal 
edilməsi, təbii sərvətlərinin talanması, milli və dini mənsubiy-
yətinə görə insanların zorakılığa məruz qalması, kütləvi şəkildə 
məhv edilməsi ilə müşayiət olunan savaşların ədalətsiz olduğu 
şübhə doğurmur. 1980-ci illərin sonlarında Ermənistanın Azər-
baycanın tarixi torpaqlarına açıq formada ərazi iddiaları və et-
nik zəmində təxribatları, terror əməlləri ilə başlamış Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi də istisna deyildir. Ermənistanın silahlı tə-
cavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi, o cümlə-
dən keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və ona bitişik 7 
rayon işğal edilmiş, 20 min azərbaycanlı həlak olmuş, güllə və 
qəlpə yaraları nəticəsində 50 min insan müxtəlif dərəcəli xəsa-
rət almış və şikəst olmuşdur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a 
keçən gecə ən dəhşətli cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixinə 
düşmüş Xocalı faciəsi törədilmişdir. Hərbi əsirlər və girovlar 
misli görünməmiş işgəncələrə, digər qeyri-insani rəftarlara mə-
ruz qalmışdır. Məhkəməsiz edamlar və mülki əhalinin kütləvi 
qırğını, girov götürülməsi, onlardan icbari işlərdə istifadə olun-
ması halları baş vermişdir. Həmçinin təcavüz nəticəsində yüz 
minlərlə Azərbaycan vətəndaşı doğma yurdundan didərgin 
düşərək hüquq və azadlıqlarından məhrum edilmiş, məcburi 
köçkünə çevrilmiş, 5 mindən artıq soydaşımız əsir və itkin 
düşmüşdür. İşğal altında olan Azərbaycan ərazilərində regio-
nun təbii sərvətləri talan edilmiş, bu ərazilərdə mütəmadi ola-
raq yanğınlar törədilmiş, regionun flora və faunasına, bölgənin 
ekoloji durumuna bərpa edilə bilməyəcək zərər vurulmuşdur. 
Erməni təcavüzkarları tərəfindən Azərbaycanın mədəni irsini 
təşkil edən obyektlər talanmış və tarixi yaddaşın canlı laborato-
riyası olan mədəniyyət abidələri məhv edilmişdir. Hesablama-
lara görə, 927 kitabxana, 100-dən artıq arxeoloji abidə, həmçi-
nin 454 tarixi abidə və muzey, 40 mindən artıq muzey ekspo-
natı erməni təcavüzünün qurbanı olmuşdur. 

Allaha şükürlər olsun ki, müzəffər Azərbaycan Ordusu 
2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsində bütün türk dünyası-
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na illərlə arzusunda olduğumuz qələbə sevincini yaşatdı. Qara-
bağın tacı olan Şuşanı işğaldan azad etməklə cəngavər oğulları-
mız dünya hərb tarixində xüsusi yer tutacaq qələbəyə imza at-
dılar. Şübhə yoxdur ki, qəhrəman oğullarımızın canı və qanı 
bahasına qazanılmış bu möhtəşəm qələbə üçün ilk növbədə şə-
hidlərimizə və qazilərimizə borcluyuq. Vətən üçün canından 
keçən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Hər biri 
gələcək nəsillərə əsl qəhrəmanlıq və qorxmazlıq nümunəsi olan 
şəhidlərimizin əziz xatirəsinin qəlbimizdə daim yaşayacağına 
inanırıq. Vətən müharibəsində mənfur düşmənə qarşı cəsarətlə 
vuruşmuş və sağlamlığını itirmiş yaralı qazilərimizin də tezlik-
lə şəfa tapmalarını diləyirik. Şəhid ailələrinə, müharibə əlilləri-
nə və veteranlarına hərtərəfli qayğı göstərilməsinin sistemli və 
ardıcıl xarakter daşıyacağına ümid edirik. 

Həmçinin XX əsrdə baş vermiş İkinci Dünya müharibəsi 
və Böyük Vətən müharibəsində həyatını itirmiş, itkin düşmüş 
və yaralanmış əzizlərimizin xatirəsini də yad etməyi özümüzə 
borc hesab edirik. Milli faciələrimizin səbəbkarı olmuş sovet 
rejiminə necə münasibət bəsləməyimizdən asılı olmayaraq bu 
müharibələr tariximizin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Sovet İttifa-
qı adlı dövlətin tərkibində olmuşuq və bunu inkar edə bilmərik. 
Həmin dövlətin ümumi taleyindən özümüzü fərqləndirə bilmə-
diyimiz kimi, ata-babalarımızın taleyindən keçmiş həmin 
müharibələrdə iştirak etmiş əzizlərimizi də ayırmaq mümkün 
deyil. Əvvəla, onlar ilk növbədə ortaya çıxma səbəbi başqa 
millətləri yox etmək, insanları kölələşdirmək, hüquqlarını əlin-
dən almaq olan, üstün irq anlayışını təmsil edən faşizmə qarşı 
savaşmışdırlar. Digər tərəfdən, SSRİ-ni müdafiə etməklə bəra-
bər, həm də doğma el-obamızı və xalqımızı müdafiə etmişdir-
lər. Bu səbəbdən, o yerdə ki qurban vermişik, o yeri də, zamanı 
da unuda bilmərik.  

Xatırlatmaq istərdim ki, 1939-1945-ci illərdə İkinci Dünya 
müharibəsi və Böyük Vətən müharibəsində SSRİ-nin 15 müttə-
fiq respublikasından biri olan Azərbaycan SSR vətəndaşları ilə 
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yanaşı, SSRİ-nin digər müttəfiq respublikalarında yaşayan bir 
çox azərbaycanlı da fəal iştirak etmişdirlər. Azərbaycan xalqı 
faşizm üzərində tarixi qələbəyə sanballı töfhələr vermişdir. Bu 
qələbənin qazanılmasında kifayət qədər böyük payı olan Azər-
baycan Respublikasının vətəndaşlarından 10 min nəfərindən 
çoxu qadınlar olmaqla 681 min soydaşımız cəbhəyə yola salın-
mışdır. Həmin dövrdə respublika əhalisinin sayının cəmi 3,4 
mln nəfərdən ibarət olduğunu nəzərə alsaq, bu kifayət qədər 
böyük rəqəm idi. Onların 300 minə yaxını döyüşlərdə qəhrə-
manlıqla həlak olmuşdur. Həmin müharibə zamanı göstərdiklə-
ri qəhrəmanlığa və igidliyə görə Azərbaycanın 170 mindən çox 
əsgər və zabiti müxtəlif orden və medallarla təltif edilmiş, 123 
nəfər qəhrəman övladı isə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq 
görülmüşdür.  

Azərbaycan milli diviziyaları Qafqazdan Berlinədək şanlı 
döyüş yolu keçmişdir, yüzlərlə azərbaycanlı isə partizan dəstə-
lərinin tərkibində vuruşmuşdur. Bu müharibədə Azərbaycanın 
neft hasilatı həlledici əhəmiyyət kəsb etmişdir. Azərbaycan 
SSR sovet ordusu üçün yanacaq-sürtkü materiallarının əsas tə-
darükçüsü olmuşdur. Mühərrik yağlarının 90 faizi, benzinin 80 
faizi, neftin isə 70 faizi Azərbaycan SSR tərəfindən təchiz 
olunmuşdur. 

Bu baxımdan, Böyük Vətən müharibəsi həm də Azərbay-
can xalqının şanlı və fədakarlıqla zəngin tarixinin ayrılmaz tər-
kib hissəsidir. O dəhşətli müharibədə misilsiz şücaətlər göstər-
miş qəhrəman oğul və qızlarımızın qazandığı tarixi qələbə öz 
əhəmiyyətini heç vaxt itirməyəcək. Çünki bəşəriyyət üçün 
böyük təhlükə mənbəyi olan faşizm üzərində qələbənin əldə 
olunmasında Bakı nefti qədər ata-babalarımızın axıdılan qanı 
və arxa cəbhədəki həmyerlilərimizin fədakar əməyi də müstəs-
na rol oynamışdır. 

Bəlkə də yuxarıda qeyd edilən həcmdə nefti, yanacağı və 
sürtkü yağlarını Azərbaycan təchiz etməsəydi, SSRİ üçün bu 
müharibədə qalib gəlmək mümkün olmazdı. Təsadüfi deyil ki, 
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faşist Almaniyası Bakını tutmağa can atırdı. Hitler Bakı neftini 
ələ keçirməklə Şərqə - İran körfəzinə və Hind okeanına hərəkət 
etmək niyyətində idi. Onun tapşırığı əsasında hətta Bakının sə-
naye və hərbi əhəmiyyətli obyektlərinin dəqiq xəritəsi də hazır-
lanmışdı. İkinci Dünya müharibəsi illərinə aid olan xroniki 
kadrlardan da gördüyümüz kimi, Hitlerə üzərində alman dilin-
də “Xəzər dənizi” sözləri yazılmış tort təqdim edilir. Həmin 
tortun üzərində Xəzər dənizinin sərhədləri qara rəngli şokolad-
la təsvir edilmişdi. Hitler svastikanı əlinə götürərək “Bakı” 
sözü yazılmış yerə qoymaqla faşistlərin Azərbaycanın neft ya-
taqlarını tutmaq planını açıq-aydın nümayiş etdirmişdi. 

Azərbaycan müəssisələrində gecə-gündüz hərbi texnika, o 
cümlədən məşhur “Katyuşa” raketləri istehsal edilirdi. Azər-
baycan elminin nümayəndələri də tarixi ümumi qələbəyə san-
ballı töhfə vermişdirlər. Böyük Azərbaycan alimi Yusif Məm-
mədəliyev sonradan “Molotov kokteyli” adı ilə məşhurlaşmış 
yandırıcı qarışığı ixtira etmişdir.  

Azərbaycanda formalaşdırılmış 416-cı Qırmızı Bayraqlı 
Taqanroq diviziyası Qafqazdan Berlinə qədər şanlı döyüş yolu 
keçmişdir. Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində mətinliklə 
döyüşən, azərbaycanlılara xas olan vətənpərvərlik, cəsarət, 
doğma torpağın müdafiəsində dönməzlik kimi ən yaxşı keyfiy-
yətləri nümayiş etdirən bu diviziyanın döyüşçülərinin igidliyi 
və şücaəti hamımız üçün haqlı qürur mənbəyidir. Azərbaycan 
oğulları nəinki döyüş meydanlarında, həm də o vaxtlar Ukray-
nada, Belarusiyada, Yuqoslaviyada, Fransada vüsət almış parti-
zan hərəkatlarında fəal iştirak etmiş və qəhrəmanlıq göstərmiş-
dirlər.  

Bu səbəbdən də Böyük Vətən müharibəsi haqqında tarixi 
həqiqətlərin olduğu kimi qələmə alınması və gələcək nəsillərə 
çatdırılması əhəmiyyət kəsb edir. Bu həm həqiqətin təhrif edil-
məsinin qarşısının alınması, həm də gələcək nəsillərin həqiqi 
təcavüzkar və təcavüz qurbanı, bu qələbənin nəyin bahasına qa-
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zanılması barədə obyektiv məlumata malik olmaları üçün la-
zımdır.  

Sevindirici haldır ki, gec də olsa Böyük Vətən müharibəsi 
arxivinin internet resurslarında yerləşdirilməsi sayəsində indiyə 
kimi heç yerdə yazılmamış və bizlərə məlum olmayan İkinci 
Dünya müharibəsi və Böyük Vətən müharibəsi dövrünə aid bə-
zi sənədlər üzə çıxdı. Sənədlərlə tanış olduqca 1941-1945-ci il-
lərdə müharibədə iştirak edən və həlak olan əzizlərimiz barə-
sində bilmədiyimiz məlumatları əldə etdik. Buna görə də arxiv-
lərin açılması və sənədlərin hər kəs üçün əlçatan olması tarixi 
həqiqətlərin bilinməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Böyük Vətən müharibəsində 
iştirak edən 600 min Azərbaycan vətəndaşından başqa digər 
müttəfiq respublikalarda yaşayan azərbaycanlılar haqqında mə-
lumatlar heç yerdə əksini tapmırdı. Gürcüstanda, Ermənistan-
da, Qazaxıstanda, Türkmənistanda və Qırğızıstanda 1941-
1945-ci illərdə döyüşlər zamanı iştirak edənlər barəsində məlu-
matlar yox dərəcəsində az idi. Odur ki, təkcə həmin dövrdə 
Gürcüstanda yaşayan 500 min azərbaycanlıdan on minlərlə 
həmyerlimiz müharibədə igidlik göstərmiş və onlardan minlər-
ləsi həlak olmuşdur. Təkcə mənim anadan olduğum Bolnisi ra-
yonunun Faxralı kəndindən mindən çox insan müharibədə işti-
rak etmişdir. Həmçinin mənim də mənsubu olduğum Faxralı 
kəndinin Babaşlı nəslindən 13 nəfər döyüş yolu keçmişdir.  

Faxralıda dərin tarixi kökə malik olan nəsillərdən biri də 
bizim Babaşlı nəslidir. Bu nəslin nümayəndələri adətən təbiə-
tən sakit həyat tərzi sürməyə meyilli olan, halal zəhməti ilə ya-
şayan, heç kəsə zərər verməyən, xeyirxahlığı və insanpərvərliyi 
ilə seçiliblər. Babaşlı nəslinin əsas fəaliyyəti əkinçiliklə və hey-
vandarlıqla məşğul olmaq idi. Nəslin ağsaqqalları XX əsrin 30-
cu illərində kolxoz quruculuğu dövründə düzgün addım atmaq-
la nəslin övladlarını mülkədarlığa qarşı həyata keçirilən repres-
siyadan qoruyublar. Mövcud olan torpaq sahələrinin, mal-qara-



Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır 

11 

sının, qoyun-keçilərinin və atlarının böyük hissəsini kolxoza 
veriblər.  

1939-cu ildə başlanan İkinci Dünya müharibəsində və 
Böyük Vətən müharibəsində Babaşlı nəslinin 20-40 yaşlı ca-
vanlarının hamısı iştirak etmişdir. Bu illərdə nəslimizdən 13 
nəfər Gürcüstanın Bolnisi rayonunun hərbi komissarlığı tərə-
findən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və SSRİ-nin müxtəlif 
cəbhələrində döyüşlərdə fəal iştirak etmişlər. Hərbi xidmətə 
cəlb edilənlərdən 9 nəfəri geri qayıtmamışdır. Müdafiə Nazirli-
yinin Mərkəzi Arxivinin saytında verilən məlumata əsasən, Ba-
başlı nəslindən olan İsmayıl “Qırmızı Ulduz” ordeni, “Döyüş 
Xidmətlərinə görə” və “İgidliyə görə” medalları, Şamil və Qur-
ban “İgidliyə görə” medalı, Həmid “Döyüş Xidmətlərinə görə” 
medalı ilə təltif edilmişlər. Babaşov Yusif və Babaşov Şamil 
kapitan hərbi rütbəsinə qədər yüksəlmiş, Babaşov İsmayıl isə 
starşina rütbəsində vuruşmuşdu. Müharibədə iştirak edənlərdən 
cəmi 4 nəfərinə doğma kəndinə qayıtmaq nəsib olmuşdur. 
Onillərlə digər müharibə iştirakçılarının taleyi, harada və necə 
həlak olmaları barəsində heç bir məlumat olmamışdır. Yaxşı ki, 
Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Arxivində bəziləri haqqında az 
da olsa məlumat əldə edə bilmişəm. 

Bəlkə də məndən sonra gələcək nəvə və nəticələr nəslimi-
zin bu övladları haqqında daha ətraflı məlumat əldə edəcəklər. 
Ümid edirəm ki, mənim bu çalışmam ilk qaranquş olacaq. 
Azərbaycanın xalq şairi Hüseyn Arifin bir şeirində deyilir ki, 
“babaları yada sal Hüseyin, bəlkə gələcək nəsillər də yada sala 
səni”. Mənim araşdırmama səbəb olan amillərdən biri də orta 
məktəbdə oxuduğum illərdə həmyaşıdlarım arasında bizim nə-
sildən mənim yaşımda heç kimin olmaması idi. Bu məqam mə-
ni çox düşündürürdü. Sonralar başa düşdüm ki, nəslin 13 nəfər 
ailə quranı, nişanlı olanı və gözaltısı olan cavanları müharibəyə 
cəlb edilmişdilər. Nəticədə 1942-ci ildən 1947-ci ilə kimi ke-
çən müddət ərzində bizim nəsildə dünyaya uşaq gəlməmişdir. 
Mövcud araşdırmanı aparmaqla ilk növbədə nəslimin həmin 
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nakam taleli oğullarına qarşı vəfa borcumu yerinə yetirməyə 
çalışmışam. Həm də istəmişəm ki, müharibəyə gedib qayıtma-
yan doğmalarımızın adları unudulmasın və nəslimizin davam-
çıları onları da dualarında yad etsinlər.  

Yeri gəlmişkən, bir məqamı də qeyd etmək ehtiyacı hiss 
edirəm. Mənsub olduğumuz İslam dinində şəhidlik mərtəbəsi 
çox yüksək qiymətləndirilir və şəxsin niyyətindən, şəraitdən 
asılı olaraq bir-neşə qrupa ayrılır. Həmin bölgüyə əsasən qul-
durlarla döyüşdə, malını, namusunu, canını müdafiə edərkən, 
zülm və haqsızlıqla öldürülən, müharibədə yaralanan və bu ya-
ra səbəbindən ölənlər də şəhid sayılırlar. Həmçinin haqqını 
müdafiə edərkən öldürülənlər, taun və qarın xəstəliyindən, suda 
boğularaq, uçqun altında qalaraq, yanğın zamanı, heyvanın 
üzərindən yıxılaraq və ya heyvan tərəfindən tapdanaraq, xəstə-
likdən, zəhərli heyvan tərəfindən zəhərlənərək, nəhayət qürbət-
də ölənlər də şəhid hesab edilirlər. Sözügedən müharibələrdə 
həyatını itirmiş yaxınlarımızın xatirəsini həm də bu baxımdan 
əziz tutmaq və onlara Uca Allahdan rəhmət diləmək bizim bor-
cumuzdur. 

Bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, SSRİ-nin hərbi 
arxivində saxlanılan sənədlərdə bir qayda olaraq insanların ata 
adının sonuna rus dilinə xas olan “oviç” şəkilçisi əlavə edilmiş-
dir. Həmçinin bəzi adların yazılışında da müəyyən dəyişikliklə-
rə və yaxud təhriflərə yol verilmişdir. Misal üçün, “Aslan” adı 
“Oslan” kimi, ata adı “Bədəl”-in əvəzinə “Bizol”, “Osman” 
əvəzinə “Usman”, “Qurban” əvəzinə “Baban”, “Paşa” adı “Pa-
çar” kimi qeyd olunmuşdur. Buna görə də Müdafiə Nazirliyi-
nin Mərkəzi Arxivindən götürülən sənədlərində qeyd etdiyim 
təhrifləri görəndə təəccüblənməyin. 

Böyük məmnuniyyətlə və həvəslə həyata keçirdiyim bu iş-
də mənə göstərdikləri köməyə görə Babaşlı Məmmədəli Allah-
verdi oğluna, Əliyev Azad Əli oğluna, qızım Aynura, nəvələ-
rim Babaşlı İlqar və Ərtoğrul Etibar oğullarına dərin minnət-
darlığımı bildirirəm. 
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Nəslin pəhləvan oğlu 
 

 XX əsrin başlanğıcında 
Borçalı mahalının Faxralı kəndində 
ömür-gün sürən İsmayıl Allahverdi 
oğlu və Xanpəri Xuda qızının həya-
tında əlamətdar bir hadisə baş verir. 
1904-cü ildə böyük arzularla yaşa-
yan cütlüyün yeni bir oğul övladı, 
Babaşov Əhmədalı İsmayıl oğlu, 
dünyaya gəlir.  

Ağsaqqallarımızın dediklərinə 
görə, Əhmədalı son dərəcə güclü, 

çevik, məşhur cıdır atını ram edən bir igid olub. El şənliklərin-
də güləşərkən heç kim onun kürəyini yerə vura bilmirmiş. Uca-
boylu, enlikürəkli, yaraşıqlı Əhmədalı 1931-ci ildə Borçalı ma-
halının görkəmli, sözləri məşhur aşıqlardan Sadıq Sultanovun, 
Sarvan Bayramın, Həsən Faxralının, Əmrah Gülməmmədovun, 
Hüseyn Saraçlının, Kamandar Əfəndiyevin, Xındı Məmmədin, 
Hacı Nəsib Faxralının, Müsəllim Faxralının və digərlərinin di-
lindən düşməyən el şairi, Borçalı nəğməkarı kimi tanınan Keçi-
li nəslinin oğlu Şair Nəbinin (təxəllüsü “Miskin”) xanım-xatın 
qızı, nəcib insan Ayişə xanımla ailə həyatı qurub.  

Böyük Vətən müharibəsi başlayana kimi onların Bənövşə, 
Mahpəri, Güləsər və Solmaz adlı dörd qız övladı dünyaya gə-
lib. 1941-ci il 22 iyun tarixində Böyük Vətən müharibəsi başla-
dıqdan beş ay sonra Bolnisi rayon hərbi komissarlığı tərəfindən 
ümumi səfərbərlik qaydasında çağırışa cəlb edilən Əhmədalı 
Babaşov cəbhəyə göndərilib. O, cəbhədə olduğu müddətdə, 
1942-ci il 14 mart tarixində, beşinci qız övladı anadan olub. 
Ailəsinə göndərdiyi məktubla heç vaxt üzünü görə bilməyəcəyi 
qızına Əsli adını verib.  

 Əhmədalının harada, nə vaxt və hansı şəraitdə həlak ol-
ması haqda heç bir məlumat yoxdur. Onun həyat yoldaşı Ayişə 
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Nəbi qızı kəndin “Qələbə” kolxozunda işləyərək böyük əziyyət 
bahasına uşaqlarını böyüdüb. Solmaz və Əsli orta məktəbi əla 
qiymətlərlə bitirirsələr də maddi imkansızlıq ucbatından ali 
təhsil ala bilməyiblər. Əhmədalının 5 qızı el adət-ənənəsi ilə 
ailə qurublar. Əhmədalı ilə Ayişənin 16 nəvəsi və 40-a yaxın 
nəticəsi dünyaya gəlib. 

Ayişə Nəbi qızı folklor həvəskarı və mahir bilicisi idi. 
Onun Azərbaycan xalq dastanları kitabını tapıb gətirməsi, bizi 
toplayaraq həmin dastanları oxutdurması yaddaşımda dərin iz 
buraxıb. Bu hərəkətlə o, bir növ bizə səsli düzgün oxumağı da 
öyrədirdi. Nəsildə olan biz uşaqlar bu hərəkətinə görə 
böyüyəndə ona həmişə rəhmət oxumuşuq. 

1991-ci ildə Faxralı orta məktəbinin ədəbiyyat müəllimi və 
uzun müddət direktoru işləmiş, yorulmaz tədqiqatçı, folklorşü-
nas Hüseynqulu Məmməd oğlu Məmmədlinin topladığı Borçalı 
Şair Nəbi “Yazılanlar gəldi başa”şeirlərdən ibarət toplusu(Ba-
kı, “Yazıçı”, 1991,112 s.) nəşr olunanda 50 nüsxə alaraq Azər-
baycan, Gürcüstan, Türkiyə, İran, Kərkük daxil olmaqla 
müxtəlif ünvanlara göndərdim. Kəndə gedəndə bir kitabı da 
şəxsən özüm Ayişə bibimə təqdim etdim. Hədsiz dərəcədə se-
vindi və kitabı öpüb ürəyinin üstünə qoydu. Sonralar nəvələri 
Oqtay və Sürəyyanın mənə danışdıqlarına görə hər gün uşaqla-
ra atası Şair Nəbinin şeirlərini oxutdurur və axşam yatanda ki-
tabı başının altına qoyurmuş. 

Çox təəssüflər olsun ki, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ar-
xivindən “OBD Memorial” və “Podviq naroda” saytlarında Ba-
başov Əhmədalı İsmayıl oğlu haqqında hələlik heç bir məlumat 
tapa bilməmişəm. 
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Peyğəmbər xasiyyətli insan 
 

Babaşov Əhməd Məmməd 
oğlu 1910-cu ildə Borçalı 
mahalının Faxralı kəndində anadan 
olub. Atası Babaşov Məmməd 
Əhməd oğlu, anası Babaşova 
Gözəlpəri Qəhrəman qızı olubdur.  

Təbiətən olduqca sakit və 
həlim bir insan, xoş xasiyyətli 
Əhməd 1937-ci ildə Səkinə Nəsib 
qızı ilə ailə həyatı qurub. Onların 
1938-ci ildə Rəhim və 1942-ci ildə 
Qurban adlı oğulları dünyaya gəlib. 
Zəhmətkeş insan olan Əhməd ailə 

həyatı qurduqdan sonra birmərtəbəli iki otaqlı mənzil tikdirib. 
Ailəsi keçən əsrin 70-ci illərinə kimi həmin evdə yaşayıb. 

Babaşov Əhməd Məmməd oğlu Böyük Vətən müharibəsi 
başlayandan sonra Bolnisi rayon hərbi komissarlığı tərəfindən 
səfərbərlik üzrə həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb və cəbhəyə 
göndərilib. Sıravi əsgər olaraq xidmət edib. Son xidmət yeri 
66-cı atıcılıq alayı (polku) olub. Qorxmaz Əhməd yaxşı nişançı 
kimi döyüşlərdə həmişə fərqlənib. Qızğın döyüşlərin birində 
yaralanıb və xidmət etdiyi yerdən təxliyə edilib. 

Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Arxivində olan məlumata 
görə, Babaşov Əhməd Məmməd oğlu 1943-cü il 13 yanvar 
tarixində 22 OMSB61SD hospitalında vəfat edib. 

Babaşov Əhmədin həyat yoldaşı Səkinə Nəsib qızı içində-
ki ağrıya, daşıdığı həyat yükünə baxmayaraq iki oğlunu çətin-
liklə böyüdür. Orta məktəbi bitirən oğlu Rəhim dünyada ən nə-
cib və şərəfli müəllim peşəsini seçir. M.F. Axundov adına 
Azərbaycan Dillər İnstitutunun Alman dili fakültəsini bitirir və 
təyinatla Gürcüstana qayıdır. Əvvəlcə Bolnisi rayonunun Ab-
dallı və Zolguəç kəndlərində, sonra isə Faxralı kəndində 50 ilə 
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yaxın alman dili müəllimi işləyir. Bildiklərini şagirdləri ilə 
paylaşmaqdan, gənclərin qəlblərinə fəzilət, sevgi hisslərini yer-
ləşdirməkdən hədsiz zövq alır. Müəllim ömründən yetişdirdiyi 
şagirdlərinə pay verməklə elimizə-obamıza xidmət edir. Onun 
neçə-neçə şagirdləri Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərində 
təhsil alaraq dövlət idarələrində yüksək vəzifələrdə çalışırlar. 
Ailənin digər oğlu Qurban Ukraynanın Xerson şəhərindəki hər-
bi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Faxralı orta məktəbinin axşam 
şöbəsini bitirir. Bakıda Yeyinti Sənayesi Texnikumuna qəbul 
olur. Bir müddət əmək fəaliyyətini Bakıda davam etdirdikdən 
sonra doğma yurduna qayıdır. Heyif ki, çox vaxtsız həyatdan 
köçür və Faxralı kəndində dəfn olunur. 

 
Информация из медицинского документа 
ID 53538811 
Фамилия Бабашев 
Имя А. 
Отчество М. 
Последнее место службы 66 сп 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия эвакуирован 
Дата выбытия 13.01.1943 
Госпиталь 22 ОМСБ 61 сд 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации А-71693 
Номер дела источника информации 88 
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Aslan ürəkli əsgər 
 
  Babaşov Aslan Nəsib oğlu 
(Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 
Arxivində adı Oslan yazılıbdır) 
1911-ci ildə Gürcüstanın Borçalı 
rayonunun Faxralı (arxivdə Pavralı 
şəklində yazılıb) kəndində anadan 
olub. Atası Babaşov Nəsib Əhməd 
oğlu, anası Babaşova (Alğullar 
nəslindən) Mehri Aslan qızı 
olubdur. 
   Aslanın anası Mehrinin 
oğluna öz atasının adını qoymaq barədə xahişinə əri Nəsib 
etiraz etmir. Aslan hərbi xidmətə çağırılmamışdan əvvəl 
ailəlikcə köməkləşib birmərtəbəli ikiotaqlı ev tikdirirlər. 
Mənzil şəraitləri yaxşılaşır.  
  Babaşov Aslan Nəsib oğlu Gürcüstan SSR, Bolnisi 
rayon hərbi komissarlığı tərəfindən səfərbərliklə həqiqi hərbi 
xidmətə çağırılıb. Hərbi rütbəsi sıravi əsgər olub. Son xidmət 
yeri 3-cü atıcılıq alayı (polku) olubdur.  
  1943-cü il 8 aprel tarixində səpkili qarın yatalağı 
(sipnoqotifa) diaqnozu ilə hərbi hospitala daxil olur. Hospitalın 
rəisi III ranq hərbi həkim Surisin məlumatına əsasən Babaşov 
Aslan Nəsib oğlu 1943-cü il 9 iyun tarixində plevrit 
xəstəliyindən vəfat edibdir. 
  Babaşov Aslan Nəsib oğlu Bunyakski şəhərinin rus 
qəbiristanlığının şərq tərəfində 6-cı sırada, 21 saylı qəbirdə 
dəfn olunubdur.  

 



Əmirxan Babaşov 

20 

 



Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır 

21 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Бабашов 
Имя Ослан 
Дата рождения/Возраст __.__.1911 
Место рождения Грузинская ССР, Борчалинский р-н, с. 
Павралы 
Последнее место службы 3 сп 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия умер от болезни 
Дата выбытия 09.06.1943 
Первичное место захоронения Дагестанская АССР, 
Буйнакский р-н, г. Буйнакск, Русское кладбище, восточная 
сторона, 6 ряд, могила № 21 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18001 
Номер дела источника информации 580 
 

 
  Babaşov Aslan Nəsib oğlunun ölüm xəbəri Gürcüstan 
SSR, Bolnisi rayonu Faxralı kəndində yaşayan qardaşı Babaşov 
Paşaya “qara kağız”la göndərilibdir.  
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Qarapapaq türkün qarapapaq əsgəri 
 

Babaşov Həmid Məmmədalı 
oğlu 1911-ci ildə Gürcüstanın 
Borçalı rayonunun Faxralı kən-
dində anadan olub. Atası Baba-
şov Məmmədalı Ömər oğlu, ana-
sı Əhmədöyü ocağından Babaşo-
va Nərgiz Eyyub qızı olubdur.  

Babaşov Həmid uşaqlıqdan 
dülgərliyə meyil göstərib. Babaş-
lı nəslinin Mahmudoğlu binəsin-
də fındıq, armud, zoğal və göyrüş 
ağaclarından tütək, qaşıq, çömçə, 
balta sapı və s. əşyalar düzəldər-
miş. Sonralar isə kəndin ən yaxşı 

dülgərlərdən biri kimi tanınıb. 
Babaşov Həmid 1942-ci ilin mart ayında Gürcüstan SSR, 

Bolnisi rayon hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmə-
tə çağırılıb. Onun hərbi xidmət yeri Smolenski istiqamətindəki 
365-ci atıcılıq alayı (strelkovıy polk) olub. 

1942-ci il iyun ayının birindən otuzuna kimi döyüşlərdə iş-
tirak edib. Göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Babaşov Həmid haq-
qında yuxarı komandanlığa aşağıdakı məzmunda təqdimat (ra-
port) verilib: 

“Partiyaçı olmayan yoldaş Babaşov Həmid Məmmədalı 
oğlu 1942-ci ilin iyun ayında Smolenski istiqamətində 365 atı-
cılıq alayı (strelkovıy polk) tərkibində nişançı vəzifəsində Və-
tən müharibəsində fəal iştirak etmiş və hərbi əməliyyatda ağır 
yara almışdır. Üçüncü qrup əlil, 22 r. (manat) məbləğində pen-
siya alır. Kolxozda dülgər işləyir və oradan müsbət xasiyyətna-
məsi var. Məlumat dediyi sözlər əsasında tərtib edilib. 1942-ci 
il 15 avqust tarixində 3640 saylı Z/Q hospitalı tərəfindən veri-
lən xəstəlik haqqında şəhadətnaməsi var”. 
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Bu təqdimat əsasında o, müharibədən tərxis edilib. Böyük 
Vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətə görə “Döyüş xidmətə 
görə” (“Za boevie zasluqi”) medalı ilə təltif edilib. 
 
Бабашев Гамид Мамедали-оглы 1911г.р.ДОБАВИТЬ 
ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ 
Звание: красноармеец 
в РККА с 03.1942 года  
Место призыва: Болнисский РВК, Грузинская ССР, 
Болнисский р-н 
Место службы: 365 сп 
Дата подвига: 01.06.1942-30.06.1942 
№ записи: 80242546 
 
Архивные документы о данном награждении 
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные 
документы к нему 
- первая страница приказа или указа 
- строка в наградном списке 
- наградной лист 
II. Учетная картотека 
- данные в учетной картотеке  
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Медаль «За боевые заслуги» 
 

 
 

Год рождения: __.__.1911 (__.__.1910) 
Место рождения: Грузинская ССР, Болнисский р-н, с. 
Фахрало 
№ наградного документа: 78 
Дата наградного документа: 06.04.1985 
Номер записи: 1510620474  
   

Müharibədən tərxis olunandan sonra Babaşov Həmid 
Məmmədalı oğlu doğma kəndi Faxralıda, “Qələbə” kolxozun-
da, əmək fəaliyyətinə başlayıb. Yaxşı dülgərlik qabiliyyəti ilə 
ad çıxarıb, kəndimizdə və qonşu kəndlərdə neçə-neçə tikilən 
müasir evlər, ev əşyaları onun əlinin yadigarı kimi bu gün də 
qalmaqdadır.  



Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır 

25 

1946-cı ildə Babaşov Həmid Məmmədəli oğlu Eyyubova 
Gözəl Osman qızı ilə ailə həyatı qurub, 4 oğul, 1 qız atası, 12 
nəvə, 20 nəticə və 2 kötücə babası olub.  

Böyük Vətən müharibəsinin başa çatmasının 40 illiyi 
münasibətilə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə 
1985-ci il 6 aprel tarixində Babaşov Həmid Məmmədalı oğlu I 
dərəcəli Vətən müharibəsi (“Orden oteçestvennoy voynı I ste-
peni”) ordeni ilə təltif edilib.  
 

Орден Отечественной войны I степени 
 

 
 

Babaşov Həmid Məmmədalı oğlu 2000-ci ildə Faxralı 
kəndində vəfat edib və orada dəfn olunub. 
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Nəslin kapitan oğlu 
 

Babaşov Yusif Şərif oğlu 
1913-cü ildə Gürcüstanın Borçalı 
rayonunun Faxralı kəndində ana-
dan olub. Atası Babaşov Şərif 
Qəhrəman oğlu, anası Babaşova 
(Xuduyeva) Şahpəri Kərim qızı 
olubdur. 

Babaşov Yusif hərbi xidmətə 
cəlb edilməmişdən əvvəl anası 
Şahpərinin istəyi ilə Veylər nəs-
lindən olan xalası qızı Gülpəri ilə 
nişanlı olub. 

1936-cı ildə Lüksemburq ra-
yon hərbi komissarlığı tərəfindən 

həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb və 3 il ordu sıralarında qulluq 
edib. SSRİ ilə Finlandiya arasında baş verən müharibədə fəal 
iştirak edib və leytenant hərbi rütbəsinə qədər yüksəlib.  

1941-ci il 22 iyun tarixində baş verən Böyük Vətən müha-
ribəsi ilə onun həyatında yeni bir mərhələ başlayır. Baş leyte-
nant hərbi rütbəsi ilə qızğın döyüşlərdə fəal iştirak edir.  

1942-ci ildə Yusif əsgərlikdə olanda onun bir qardaşı 
dünyaya gəlib. Kənddə ona Tanrıverdi adını qoymaq istəyirlər. 
Bu haqda Yusifə məktub yazaraq onun da fikrini öyrənmək is-
təyirlər. Göndərdiyi cavab məktubunda yeni doğulan qardaşı-
nın adının İlyaz qoyulmasını təklif edənYusif fikrini “adını qo-
yun İlyaz, deyin qardaşını gəz” şəklində ifadə edir. 

Yusifin bizə cəmi iki fotoşəkili gəlib çatıb. Leytenant hərbi 
rütbəsində çəkilmiş həmin şəkillərdən birinin sol tərəfində ürə-
yinin üstündə üç orden və medala sahib olduğu görünür. Ancaq 
həmin orden və medalların nə vaxt, hansı döyüşdə və qəhrə-
manlığına görə verilməsi barədə heç bir məlumat yoxdur.  
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Babaşov Yusif Şərif oğlunun cəbhədən yazdığı sonuncu 
məktubu 1944-cü ilin əvvəlində gəlib. Keçdiyi döyüş yolu haq-
qında ətraflı məlumat olmasa da baş leytenant rütbəsindən son-
ra ona kapitan hərbi rütbəsi verildiyi dəqiq məlumdur. 
 

. 
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Təəssüflər olsun ki, onun vəfat tarixi barədə məlumat əldə 
etmək mümkün olmayıb. Hərbi xidmətə yola düşməmişdən əv-
vəl nişanlandığı qız bir xeyli gözləyib və daha sonra böyüklərin 
tövsiyəsi ilə ailə həyatı qurmağa məcbur olub.  

Atası Şərif, anası Şahpəri, bacıları Pəri, Sona, Balxı, Si-
neyvar, qardaşı İlyas dünyadan köçənə qədər həsrətlə onun yo-
lunu gözlədilər. Hələ də gözü yolda qalan bacısı Gülsəba isə 
Yusifdən xəbər eşidəcəyi ümidi ilə yaşayır.  

Ancaq Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Arxivində (ЦАМО) 
Babaşov Yusif Şərif oğlu barəsində hələlik heç bir məlumat 
yoxdur. Bəlkə gələcəkdə internetə yerləşdiriləcək arxiv materi-
allarının yenilənməsi nəticəsində yeni məlumatlar əlavə edilə-
cək. Nəslimizin gələcək övladları o zaman onun haqqında daha 
ətraflı məlumat əldə edə biləcəklər.  
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Qızını böyütmək nəsib olmayan əsgər 
 

Gürcüstanın Borçalı mahalı-
nın Faxralı kəndində Babaşlı 
nəslinin alicənab insan kimi ta-
nınan Nəbi Qəhrəman oğlunun 
ailəsində Həvva adlı qızından 
sonra 1914-cü ildə bir oğul övla-
dı dünyaya gəlir. Nəbi kişi oğlu-
na mərhum atası Qəhrəmanın 
adını verir. 

Ata Babaşov Nəbi Qəhrə-
man oğlu və ana Babaşova Sona 
Məmmədalı qızı oğulları Qəhrə-
manı ürəkləri istəyən kimi 
böyütmək arzusu ilə yaşasalar da 
bu onlara qismət olmur. Belə ki, 
Qəhrəmanın 5 yaşı olanda anası Sona qəflətən dünyasını dəyi-
şir. Bundan sonra 9 yaşlı bacısı Həvva onun qayğısına qalır. 
1922-ci ildə Qəhrəmanın atası Nəbi Qəhrəman oğlu Babaşov 
Oruc Allahverdi oğlu öləndən sonra onun dul qalmış arvadı 
Yetər Həsən qızı ilə ikinci dəfə ailə qurur. Yetər Həsən qızının 
əvvəlki ərindən olan Mehman Oruc qızını da Nəbi kişi böyüdə-
rək ailə qurmasına və ev-eşik sahibi olmasına kömək edir. 

Qəhrəman böyüyür və 1939-cu ildə doğma əmisi qızı Pəri 
Şərif qızı ilə ailə həyatı qurur. 1940-cı ildə iyun ayında bu gənc 
ailənin qız övladı dünyaya gəlir. Yeni doğulan bu qıza Qəhrə-
manın vaxtsız vəfat edən anasının adını verirlər. Uşağa Sona 
adını qoyurlar. Sonanın dayısı Yusif o illərdə həqiqi hərbi xid-
mətinə davam edirdi. Bu xəbəri eşidən Yusif dayısı məktub ya-
zaraq “adını qoyun Gülgəz, deyin dayını gəz” təklifini verir. 
Amma onun bu arzusunu yerinə yetirə bilmirlər, çünki artıq 
Sonanın doğum şəhadətnaməsi yazılmışdı. 
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1939-cu ildə başlayan SSRİ- Finlandiya müharibəsi Qəhrə-
manın da ailəsinə təsirsiz ötüşmür. 1940-cı ilin avqust ayında 
Lüksemburq rayon hərbi komissarlığı Qəhrəmanı səfərbərliklə 
həqiqi hərbi xidmətə çağırır. Həyat yoldaşı Pəri Şərif qızı cəmi 
40 gün əvvəl dünyaya gəlmiş qızı Sona qucağında Qəhrəmanı 
əsgərliyə yola salır. Ana üçün bu hadisə nakam qalmış arzuları-
nı acı xatirəsinə çevrilir. Müharibə dəhşətləri, onun ağrı-acısı, 
viran qoyduğu insan talelərindən xəbəri olmayan körpə Sona 
isə ömrünün sonuna qədər qəlbində bəslədiyi ata sevgisi və 
həsrəti ilə yaşayır, 2022-ci il 13 yanvar tarixində vəfat edir.  

Sovet-Finlandiya müharibəsindən sonra Qəhrəman 1941-ci 
ildə başlanan Böyük Vətən müharibəsində də fəal iştirak edir. 
Təəssüf ki, müharibə bitdikdən sonra Qəhrəmandan heç bir xə-
bər alınmır. İllər keçsə də onun sonrakı taleyi barədə hələ də 
heç nə məlum deyil. 

Qəhrəmanın həyat yoldaşı Pəri Şərif qızı 1946-cı ilin payız 
aylarında Əli Xəlilovla ailə həyatı qurur. Pərinin əri Sona Qəh-
rəman qızını öz himayəsinə götürür, böyüdür və ailə qurmasına 
yardım edir.  

Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Arxivinin saytında verilən 
məlumatlarda Babaşov Qəhrəman Nəbi oğlu haqqında heç bir 
məlumat tapa bilməmişəm. Doğma bacısı Həvva Nəbi qızının 
1998-ci ildə dünyasını dəyişənə kimi “yaman olur qardaş itki-
si” deyə çəkdiyi fəryadı indiyənə qədər unuda bilmirəm. 
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Nəslimizin fəxr etdiyi kapitan 
 

Müraciət etdiyimiz arxiv sə-
nədlərində Babaşov Şamil Bədəl 
oğlu haqqında əksini tapmış mə-
lumatlarda müəyyən təhriflərə yol 
verilmişdir. Belə ki, sözügedən 
sənədlərdə bəzən onun soyadı Ba-
zaşov, adı Şamik, ata adı Bazal 
kimi qeyd olunmuşdur. O da nəs-
limizin digər müharibə iştirakçıla-
rı kimi Gürcüstanın Borçalı ma-
halının Faxralı kəndində dünyaya 
göz açmışdır. 1915-ci ildə anadan 
olmuş Babaşov Şamilin atası Ba-
başov Bədəl Xuda oğlu, anası Ba-
başova (Baytalova) Səyalı Məhəmməd qızıdır.  

Şamil Babaşov 1936-cı ildə Lüksemburq rayon hərbi ko-
missarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılır və Sovet-
Finlandiya müharibəsində fəal iştirak edir.  

Bu müharibə qurtardıqdan sonra hərbi xidmətdən kommu-
nist partiyasının üzvü kimi tərxis olunur. 1940-cı ilin əvvəlində 
kolxozda briqadir işləyir və Faxralı kənd kommunistlərinin 
partiya təşkilatının katibi seçilir. Şamil 1941-ci ildə öz xalası 
qızı Həsənova Yetər Allahverdi qızı ilə ailə həyatı qurur.  

1941-ci il 15 sentyabr tarixində Bolnisi rayon hərbi komis-
sarlığı tərəfindən səfərbərliyə alınır və Qori şəhərində hərbi tə-
lim keçdikdən sonra Saratov vilayətinin Volski şəhərinə göndə-
rilir. Şamil Babaşov həmin hərbi hissədə leytenant rütbəsində 
taqım komandiri təyin edilir. Hərbi hissədə olan rus dilini bil-
məyən azərbaycanlıları taqıma toplayır. Onlarla lazımi təlimlər 
keçirilir və həmin taqım ehtiyat hissə kimi cəbhəyə göndərilir. 
Şamil Babaşovun başçılıq etdiyi taqım Saratovdan Ukraynanın 
Kirovqrad şəhərinə kimi ağır döyüş yolu keçir. Döyüşlərdə 
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nümayiş etdirdiyi şücaətə və özünü bacarıqlı komandir kimi 
göstərdiyinə görə ona baş leytenant hərbi rütbəsi verilir. 

1942-ci ildə Şamilin kiçik qardaşı Qurban Babaşovun Şi-
mali Qafqazın Mozdok şəhəri ətrafında gedən döyüşlərdə azər-
baycanlı əsgərlərlə digər millətlərin əsgərləri arasında baş ve-
rən insidentlər onun karyerasına mənfi təsir göstərir. Ruslara 
tabe olmayan azərbaycanlılarla onların arasında baş verən atış-
mada ölənlər və yaralananlar olur. Bu hadisə barədə “Za otva-
qu” (“İgidliyə görə”) hərbi qəzetdə dərc olunan məqalənin 
bütün hərbi hissələrdə müzakirə olunması tövsiyə edilir. Məqa-
lədə Gürcüstanın Lüksemburq rayonundan Qurban Babaşovun, 
Məmməd Əsgər oğlunun, bakılı Hüseyn Əliyevin saxlanıldığı 
yazılırdı. Hərbi tribunalın qətnaməsi ilə adları çəkilən və daha 
9 nəfər azərbaycanlı cərimə batalyonuna keçirilir və ön cəbhə-
yə göndərilirlər. Bu məqalə müzakirə olunan vaxt Şamilin xid-
mət etdiyi 240-cı tank alayı Polşada döyüş bölgəsində yerləşir-
di. Bütün əsgərlərləri meşəlik ərazidə olan bir talada yığırlar. 
Diviziyadan gələn üç nəfərdən biri mayor Şumelov hərbi tribu-
nalın qətnaməsini oxuyur:  

“Qurban Bədəl oğlu Babaşovun və onun yoldaşlarının 
sovet döyüşçüsünə yaraşmayan hərəkətləri pislənilir və 
onun qardaşı 16 saylı motoatıcılıq briqadasında 
komandir olan Şamil Bədəl oğlu Babaşovun 
kommunist partiyası sıralarında qalması məsələsini 
müzakirə edirlər. Digər millətdən olan tank alayının 
rəhbəri Miridov gənci tərifləyir və Şamilin məsələsinin 
240 saylı alayın kommunistlərinin öhdəsinə 
verilməsini xahiş edir. Bu hadisə həm Şamil 
Babaşovun, həm də bütün azərbaycanlıların əhvalını 
pozur.” 

Sonradan Şamilin döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlığa və 
fədakarlığa görə o 1943-cü il 22 oktyabr tarixində “İgidliyə 
görə” (“Za otvaqu”) medalı ilə təltif olunur.  
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Медаль «За отвагу» 
 

 
 

Alayın rəhbərliyi onun partiya cəzasının götürülməsi üçün 
yuxarı komandanlığa müraciət edir. Şamilin xidmət etdiyi so-
nuncu hərbi hissənin ünvanı 43043 “Ş” Səhra poçtu olub. 
1944-cü ilin yanvar ayından Şamilin olduğu hərbi hissə Polşa-
nın ərazisində gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1945-ci il 18 mart 
tarixində Şamilə kapitan rütbəsi verilib. Qeyri - rus millətindən 
olan tank polkunun yaşlı komandiri Şamillə dost olduğundan 
həmin hissədə qulluq edən azərbaycanlılar yüksək səviyyədə 
fərqlənirdilər. 1945-ci ilin əvvəllərində yuxarı komandanlıqdan 
gələn nümayəndə məlumat vermişdir ki, 1945-ci il 25 aprel ta-
rixinə kimi onlar Berlin şəhərini tutmalıdırlar. Lakin 1945-ci il 
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23 aprel tarixində hərbi hissəyə düşən düşmən mərmisi oradakı 
hərbçilərin həyatına son qoyur. Bu tarixdən etibarən Şamildən 
bir daha xəbər alınmamışdır.  
 
Информация из документов, уточняющих потери 
ID 72540117 
Фамилия Бабашов 
Имя Шамил 
Отчество Барал-оглы 
Дата рождения/Возраст __.__.1915 
Место рождения Грузинская ССР, Болнисский р-н, с. 
Фахрало 
Дата и место призыва 15.09.1941 Болнисский РВК, 
Грузинская ССР 
Последнее место службы п/п 43043 "ш" 
Воинское звание рядовой 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия Не ранее 27.11.1944 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 977529 
Номер дела источника информации 75 
 

Son aylarda Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Arxivində 
Babaşov Şamilin (arxivdə adı Şamik olaraq yazılıbdır) döyüş 
yolu xəritəsi tapılıbdır. Bu xəritə həm də Şamilin qulluq etdiyi 
hərbi hissənin yol xəritəsidir. Bu hissənin yol xəritəsi başlayır 
Vorenej, Ukrayna, Kişinyov, Bolqarıstan, Budapeşt və 
Budapeştdən sonra hərbi hissənin bir hissəsi Polşaya, bir 
hissəsi Berlinə kimi çatır. Almaniya kapitulyasiya aktına qol 
çəkəndən sonra həmin hissə Uzaq Şərqə göndərilir. 
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Kapitan Şamil Babaşov 1941-1945-ci illərdə iştirak etdiyi 
bütün döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşmuşdur. Kapitan rütbə-
sinə kimi yüksələn nəslimizin bu oğlu çoxsaylı orden və me-
dallarla təltif edilmişdir. Nəslimizin davamçıları olan bizlər 
haqlı olaraq onunla fəxr edirik. 
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Gözü od-alov görən əsgər 
 

Babaşov Mahmud Namazalı 
oğlu 1916-cı ildə Gürcüstanın 
Borçalı mahalının Faxralı kəndin-
də anadan olub. Atası Babaşov 
Namazalı Xuda oğlu, anası Baba-
şova Sənəm Qəhrəman qızı olub-
dur.  

Babaşov Mahmud 1941-ci ilə 
kimi kiçik qardaşları Muxtar, 
Murtuz, bacıları Nərgiz və Bənöv-
şəni böyütmək üçün təsərrüfat iş-
lərində ata-anasına kömək edir-
miş. Onlarla birlikdə əkinçiliklə 

və heyvandarlıqla məşğul olurmuş.  
O, 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi başlayandan bir 

neçə ay sonra Bolnisi rayon hərbi komissarlığı tərəfindən səfər-
bərliklə hərbi xidmətə çağırılıb. Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 
Arxivində olan sənədlərdə göstərilir ki, Babaşov Mahmudun 
sonuncu hərbi xidmət hissəsi 1942-ci il 18 sentyabr tarixindən 
etibarən motodiviziyanın 30-cu motoatıcı alayı olubdur. O, hə-
min alayın təsərrüfat hissəsində sıravi əsgər olaraq xidmət 
edibdir.  
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Информация из документов, уточняющих потери 
ID 71544806  
Фамилия Бабашев 
Имя Махмуд 
Отчество Намаз-оглы 
Дата рождения/Возраст __.__.1916 
Последнее место службы 30 мото. сп 
Воинское звание рядовой 
Причина выбытия жив 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 977536 
Номер дела источника информации 37 
   

Böyük Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra doğma Fax-
ralı kəndinə qayıdıb, bir müddət Faxralı “Qələbə” kolxozunda 
müxtəlif təsərrüfat sahələrində fəaliyyət göstərib. Keçən əsrin 
60-cı illərindən başlayaraq təqaüdə çıxana kimi Gürcüstan 
Geologiya Təşkilatının Bolnisi rayonunun müxtəlif yerlərində 
geoloji kəşfiyyat aparılan buruqlarında işləyib.  

1948-ci ildə Faxralıda Quryaqlı nəslindən Kərim kişinin 
qızı Güləsərlə ailə həyatı qurur. 2 qız atası, 5 nəvə və 11 nəticə 
babası olur. 

1985-ci ildə Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 40-cı 
ildönümü münasibəti ilə Babaşov Mahmud Namazalı oğlu 
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1985-ci il 6 aprel tarixli 78 
saylı sərəncamı ilə II dərəcəli “Vətən müharibəsi” ordeni ilə 
təltif edilib. 
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О проекте «Дорога памяти» в Главном Храме 
Вооруженных сил России 

Год рождения: __.__.1916  
Место рождения: Грузинская ССР, Болнисский р-н, с. 
Фахрало 
№ наградного документа: 78 
Дата наградного документа: 06.04.1985 
Номер записи: 1510620502 
 

Орден Отечественной войны II степени 
 

 
 
  Babaşov Mahmud 1985-ci il 21 oktyabr tarixində 
Faxralı kəndində vəfat edib və orada dəfn olunubdur. 
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Qırmızı Ulduzlu komandir 
 

Babaşov İsmayıl Osman 
oğlu (arxivdəki sənəddə adı bə-
zən Usman olaraq yazılıb) 
1918-ci ildə Lüksemburq rayo-
nunun Faxralı kəndində anadan 
olub. Atası Babaşov Osman 
Məmmədalı oğlu, anası Babaşo-
va (Qasımova) Sona Süleyman 
qızı olubdur. 

Keçən əsrin 20-ci illərinin 
əvvəlində Sona Süleyman qızı 
vaxtsız vəfat edir. İsmayıl və 
bacısı Gülxanım kiçik yaşların-

da ikən anasız qalmağın hüznünü yaşayırlar. Ataları Osman 
Məmmədalı oğlu boşanmış bir qadınla el adəti ilə kəbin kəsdi-
rir və ikinci dəfə ailə qurur. Bunu qəbul etməyən qadının keç-
miş əri 1924-cü ilin yayında Faxralının Qaradaş deyilən ərazi-
sində taxıl sahəsində biçilmiş küləşi arabanın üstündə yaba ilə 
yığdığı vaxt yaxınlıqdakı kolluqdan ona atəş açır. Yerdən küləş 
verən uşaqlar Mahmud və Həmid güllə səsindən həyəcanlanır 
və xəbər vermək üçün kəndə qaçırlar. Osman arabadan yıxılır, 
güllə atan şəxs ölüb-ölmədiyini yoxlamaq üçün ona yaxınlaşır. 
Qan itirməkdə olan Osman gücünü toplayır və onunla əlbəyaxa 
olur. Bu zaman xəncərini çıxararaq həmin şəxsin qarın nahiyə-
sinə endirir, amma onun belində gümüş toqqalı kəmər olduğu 
üçün xəncər ikiyə bölünür. Osmanı yaralı halda kəndə gətirir-
lər. Böyüklərimizin nəql etdiklərinə görə, “neyləyim, öz qisası-
mı özüm alacaqdım, amma qismət olmadı” deyə heyifsilənən 
Osman 3 gündən sonra vəfat edir. Onu güllələyən həmin şəxs 
30-cu illərin əvvəlində Türkiyəyə keçən zaman sərhədçilər tə-
rəfindən öldürülür. 
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Ata və ana himayəsindən məhrum qalan İsmayılı və bacısı 
Gülxanımı atasının maması (bibisi) qızı Babaşova Həvva Nəbi 
qızı və onun həyat yoldaşı Babaşov Mehralı Süleyman oğlu hi-
mayəyə götürür və böyüdürlər. 1938-ci ildə Mehralı Süleyman 
oğlu İsmayılın ata yurdunda iki mərtəbəli dörd otaqlı mənzil 
tikdirir. İsmayılı Faxralı kəndinin Əhmədalılar nəslindən olan 
Məhəmməd Bədəl oğlunun qızı Balaxanımla evləndirir və təm-
təraqlı toy edir.  

Toydan cəmi bir ay keçəndən sonra İsmayılı həqiqi hərbi 
xidmətə cəlb olunur. 1939-cu ildə İkinci Dünya müharibəsi 
başlayanda İsmayıl Sovet-Finlandiya müharibəsində, sonra isə 
1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi başlayanda Kalinin 
cəbhəsinin 33 saylı atıcılıq diviziyasının 164-cü atıcılıq pol-
kunda starşina hərbi rütbəsində döyüş yolu keçir. 

1942-ci ilin yanvar ayında ordu komandanı general-leyte-
nant Moslıçenkonun və Hərbi şuranın üzvü Xalq Komissarının 
əmri ilə Babaşov İsmayıl Osman oğlu “Döyüş xidmətlərinə 
görə” (“Za boevie zasluqi”) medalı ilə təltif edilir. 

 
Медаль «За боевые заслуги» 
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Həmçinin Babaşov İsmayıl Osman oğlunun Dövlət 

Mükafatı ilə təltif edilməsi barədə Kalinin cəbhəsinin 33 saylı 
atıcılıq divizisiyasının 164-cü atıcılıq alayının komandanlığı 
aşağıdakı məzmunda təqdimat vermişdir:  

“Xolm şəhəri uğrunda alman faşistləri ilə olan 
döyüşlərdə yoldaş Babaşov döyüş meydanından öz 
şəxsi silahı ilə 25 nəfər yaralı qızıl əsgərləri çıxartmış 
və onlara tibbi yardım etmişdir. Göstərdiyi cəsarət və 
şücaətə, qoçaqlığa görə alayın komandanlığı yoldaş 
Babaşovun “Qırmızı Ulduz” ordeni ilə təltif edilməsi 
barəsində Kalinin cəbhəsinin komandanlığına təqdimat 
vermişdir. Bu təqdimata əsasən Kalinin cəbhəsinin 
komandanlığının 1942-ci il 5 mart tarixli 076 saylı 
əmri ilə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin adından 
“alman qəsbkarları ilə müharibədə və bu vaxt döyüşdə 
göstərdiyi cəsarət və qəhrəmanlığa görə Babaşov 
İsmayıl Osman oğlu “Qırmızı Ulduz” (“Krasnaya 
Zvezda”) ordeni ilə təltif edilir.”  
 

Фронтовой Приказ 
№: 76 От: 05.03.1942 
Издан: ВС Калининского фронта 
Архив: ЦАМО 
Фонд: 33 
Опись: 682524 
Единица хранения: 185 
№ записи 10019509 
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Орден Красной Звезды 
 

 
  1942-ci il 22 oktyabr tarixində Babaşov İsmayıl Osman 
oğlu haqqında xidmət etdiyi komandanlıq aşağıdakı məzmunda 
digər bir təqdimat verilmişdir: 

“Sanitar yoldaş Babaşov bir neçə dəfə döyüşlərdə 
özünü intizamlı və igid döyüşçü kimi göstərmişdir. 
1942-ci il 22 oktyabr tarixindəki döyüş zamanı yoldaş 
Babaşov 15 nəfər yaralı döyüşçünü və komandiri 
şəxsən döyüş meydanından çıxarıb və yaralarını 
sarıyıb. Döyüşün qızğın çağında yoldaş Babaşov yaralı 
halda səngərə qaçan əsgərin yıxıldığını görür. 
Düşmənin güclü atəşinə baxmayaraq Babaşov 
yaralının yanına sürünür və onun yarasını sarımağa 
başlayır. Bu zaman yaralı ona göstərir ki, dörd alman 
əsgəri əl pulemyotu ilə bizim taqımın cinahına 
yaxınlaşırlar. Babaşov tez avtomatını çevirib dəqiq 
dalbadal atəşlə üç hitlerçini məhv edir, dördüncüsü 
qaçır və bununla taqımı gözlənilmədən cinah 
zərbəsindən qorumuş olur.” 
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  Hərbi komandanlığın bu təqdimatına əsasən 1942-ci il 
22 oktyabr tarixində Babaşov İsmayıl Osman oğlu nümunəvi 
xidmət etdiyinə görə “İgidliyə görə” (“Za otvaqu”) medalı ilə 
təltif edilir. 

Медаль «За отвагу» 
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  Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Arxivində olan 
məlumata görə, Babaşov İsmayıl Osman oğlunun sanitar olaraq 
xidmət etdiyi sonuncu hərbi hissə Kalinin cəbhəsinin 33 saylı 
atıcılıq diviziyasının 164-cü atıcılıq alayı olmuşdur.  
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 
ID 2618391 
Фамилия Бабашев 
Имя Исмаил 
Отчество Усманович 
Дата рождения/Возраст __.__.1918 
Место рождения г. Тбилиси, Люксембургский р-н, с. 
Фахрало 
Последнее место службы 33 сд 
Воинское звание старшина 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 03.04.1943 
Первичное место захоронения Калининская обл., Холмский 
р-н, д. Медово, юго-восточнее, 600 м 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18001 
Номер дела источника информации 206 
 

O, 1943-cü il 3 aprel tarixində Xolm şəhərinin 600 metr 
cənub-şərq tərəfində Medovo kəndində döyüşdə 
qəhrəmancasına şəhadətə yüksəlmişdir. 
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Veteran statuslu əsgər 
 

Babaşov Ömər Məmmə-
dalı oğlu 1921-ci ildə 
Gürcüstanın Lüksemburq ra-
yonunun Faxralı kəndində 
anadan olub. Atası Babaşov 
Məmmədalı Ömər oğlu, anası 
Babaşova (Eyyubova) Nərgiz 
Eyyub qızı olubdur. 

1941-ci ildə Bolnisi ra-
yon hərbi komissarlığı tərə-
findən həqiqi hərbi xidmətə 
çağırılıb. 1941-1945-ci illər-
də Uzaq Şərqdə Yaponiya 
sərhədində xidmət edib. Xid-
mət müddətində soyuq və 
şaxtalı hava şəraitində ayağı-
nı don vurub. Bir müddət 

hospitalda müalicə alsa da həkimlər ayaq barmaqlarının kəsil-
məsinə qərar veriblər. 

Böyük Vətən müharibəsi SSRİ-nin qələbəsi ilə başa çat-
dıqdan sonra hərbi xidmətdən tərxis olunub və doğma kəndi 
Faxralıda kolxoz təsərrüfatında fəaliyyət göstərib. Müharibə-
dən sonra heç vaxt veteran statusu almaq və onlar üçün nəzərdə 
tutulan imtiyazlardan faydalanmaq barədə fikirləşməyib. 

1985-ci ildə Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 40-cı 
ildönümü münasibəti ilə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
1985-ci il 6 aprel tarixli 78 saylı sərəncamı ilə II dərəcəli “Və-
tən müharibəsi” ordeni ilə təltif edildikdən sonra müharibə ve-
teranı statusu qazanıb. 
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Орден Отечественной войны II степени 
 
 

 
 

1949-cu ildə Bənövşə Qurban qızı Əlizadə ilə ailə həyatı 
qurub, 4 oğul, 1 qız atası, 13 nəvə, 23 nəticə babası olub. 

Babaşov Ömər 2000-ci ildə doğulduğu Faxralı kəndində 
vəfat edib və orada dəfn olunubdur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Əmirxan Babaşov 

54 

Milli ayrı-seçkiliyə dözməyən insan 
 

1921-ci ilin sərt qış günlərin-
dən biri idi, hər yer bəmbəyaz qarla 
örtülmüşdü. Evlərdən, damlardan 
çıxan tüstü burula-burula göyə qal-
xırdı. Babaşlı nəslindən olan Bədəl 
Xuda oğlunun üçüncü övladı ana-
dan oldu. Gözaydınlığı verən qo-
hum-əqrəba onu təbrik edirdilər. 
Yeni doğulan uşağın adını Qurban 
qoydular.  

İllər keçdi və Qurban böyüdü. 
Böyük qardaşı Şamilin məsləhəti və köməyi ilə Gəncə şəhərin-
də aqronomluq kursunu bitirdi. Kursu bitirdikdən sonra doğma 
kəndində kolxozda əmək fəaliyyətinə başladı. 

1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi başlayınca əvvəlcə 
Şamil səfərbərliklə  hərbi xidmətə cəlb edildi. Daha sonra Qur-
ban Bədəl oğlu Babaşov 1942-ci ilin payız aylarında Bolnisi 
rayon hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağı-
rıldı. Kəndin ortasında kənd sovetinin katibi işləyən İsa Hüsey-
nov cəbhəyə yola düşənlərin adlarını oxuduqca yeni çağırılan-
lar uzun müddət kənddə sürücü işləyən Mikayıl Qazaxlının yük 
maşınına minirdilər. Yaxınlarını cəbhəyə yola salan ana və ba-
cılar ağlaşması hər yerə yayılırdı. Bu çağırışçıların arasında 
Qurbandan başqa heç kəs bir kəlmə də olsun rusca bilmirdi. 
1942-ci ilin noyabr ayından başlayaraq bir il dörd ay ərzində 
Qori şəhərində texniki təlim keçdikdən sonra 100 nəfər əsgəri 
Hərbi Gürcüstan yolu ilə Şimali Qafqazın Maykop və Mozdok 
şəhərlərinin ətrafında olan hərbi hissələrə bölürlər. 

Hərbi hissələrə yeni gələn azərbaycanlı əsgərlərı digər mil-
lətdən olanlar “ayı” və ya “vəhşi” adlandırır və təhqir edirdilər. 
Müharibədə ilk dəfə iştirak edən bu yeni əsgərlərə “salaqa” de-
yib rişxəndlə gülürdülər. Bu təhqirlərə dözə bilməyən Qurban 



Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır 

55 

və bir qrup yoldaşı ilə digər millətlərin əsgərləri arasında atış-
ma baş verir və ölənlər olur. “Xalq düşmənləri” ittihamı ilə 
həbs edilən azərbaycanlı hərbçilərin məsələsinə hərbi tribunal-
da baxılır. Qurban Babaşov başda olmaqla həmin azərbaycanlı-
ları cərimə taboruna keçirirlər və ön cəbhəyə göndərirlər.  

Baş vermiş bu hadisə o illərdə nəşr olunan “İgidliyə görə” 
(“Za otvaqu”) adlı hərbi qəzetdə ətraflı işıqlandırılır. Qəzetin 
yazdığına görə, “Sovet əsgərinə yaraşmayan millətçilik hərə-
kətlərinə görə Gürcüstanın Lüksemburq rayonundan həqiqi 
hərbi xidmətə çağırılmış Babaşov Qurban başda olmaqla çox-
saylı əsgərlər hərbi tribunalın qətnaməsi ilə cərimə taboruna  və 
ön cəbhəyə göndərilirlər. Bu hadisənin bütün hərbi hissələrdə 
müzakirə olunması tövsiyə edilir.” 

Şimali Qafqazda kütləvi xarakter alan bu cür hadisələr o il-
lərdə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi olan Mircəfər Ba-
ğırova çatdırılır. O, döyüş bölgələrində olur və Azərbaycan 
milli diviziyalarının yaradılmasına nail olur. Həmin diviziya-
lardan biri olan Şimali Qafqazdan Berlinə qədər döyüş yolu ke-
çən 416-cı Taqanroq diviziyası böyük rəşadətlər göstərir. 

Babaşov Qurban 51-ci ordunun 346-cı atıcılıq diviziyası-
nın 1164-cü atıcılıq alayının 7-ci taqımının atıcısı kimi 
döyüşlərdə fəal iştirak edir. Komandanlıq tərəfindən 1943-cü 
19 iyul tarixində onun təltif edilməsi barədə təqdimat yazılır. 
Orada göstərilir ki, “Babaşov Qurban (əlyazmasında adı səhvən 
Baban yazılmışdır) düşmənin əks-hücumu vaxtı böyük hünər 
göstərmiş, əl qumbaraları ilə düşməni dayandırmış, bir addım 
belə geri çəkilməmiş, düşməni öz səngəri yanına buraxmamış-
dır. O, 18 nəfər düşmən əsgərini məhv etmişdir”.  
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Elə bu təqdimat əsasında 51-ci ordunun 346-cı atıcılıq 
diviziyasının 1164-cü alayın qızıl əsgəri rütbəsində olan 
Babaşov Qurban Bədəl oğlu nümunəvi xidmət etdiyinə görə 
“İgidliyə görə” (“Za otvaqu”) medalı ilə təltif olunur. 

Медаль «За отвагу» 
 

 
 
  Təəssüf ki, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Arxivində 
təltif edilməsi ilə əlaqədar verilmiş təqdimat istisna olmaqla 
onun barəsində ətraflı məlumat əldə etmək mümkün olmadı. 
Bununla belə, 1943-cü il 19 iyul tarixli təqdimatdan Qurbanın 
döyüşlərdə fəal iştirak etməsi və rəşadətlə vuruşması haqqında 
qənaət hasil olur.  
  Qurbanın atası Bədəl, anası Səyalı, qardaşı Əmir, 
bacıları Nazlı, Gülxanım həyatdan köçənə kimi onun yolunu 
gözlədilər. Qardaşı İsa müəllim bu gün də internetdə qardaşları 
Şamil və Qurban haqqında məlumat axtarır. 
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Бабашев Бабан 1921г.р. 
О проекте «Дорога памяти» в Главном Храме 

Вооруженных сил России 
Звание: красноармеец 
в РККА с 01.1942 года  
Место призыва: Люксембургский РВК, Грузинская ССР, 
Люксембургский р-н 
Место службы: 1164 сп 346 сд 51 А 
Дата подвига: 19.07.1943 
№ записи: 16821023 
Архивные документы о данном награждении 
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные 
документы к нему 
- первая страница приказа или указа 
- строка в наградном списке 
II. Учетная картотека 
- данные в учетной картотеке 
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Sərrast nişançı əsgər 
 

Babaşov Qədir Şərif oğlu 
(arxiv materiallarında adı Kadır 
olaraq yazılıb) 1923-cü ildə 
Gürcüstan SSR Lüksemburq ra-
yonunun Faxralı kəndində ana-
dan olmuşdur. Atası Babaşov 
Şərif Qəhrəman oğlu, anası Ba-
başova (Xuduyeva) Şahpəri Kə-
rim qızıdır.  

Böyük qardaşı Babaşov 
Yusif Şərif oğlunun Sovet-Fin-
landiya müharibəsində göstərdi-
yi qoçaqlığından daim yaxın 
qohum və dostlarına fəxrlə da-
nışan Qədir Babaşov özünün də 
hərbçi olmaq istəyini xüsusilə qeyd edərmiş.  

Yaş vaxtı çatanda Gürcüstan SSR Bolnisi rayon hərbi ko-
missarlığı tərəfindən 1942-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırıl-
mışdır. Ordu sıralarında nişançı kimi xidmət etməklə bərabər, 
həm də özünü fəal komsomolçu kimi göstərməyi bacarmışdır. 
Sərrast nişançı kimi iştirak etdiyi döyüşlərdə daim fərqlənmiş 
və düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv etmişdir. 

Babaşov Qədir Şərif oğlunun sonuncu xidmət yeri 328-ci 
atıcılıq diviziyası (“strelkovaya diviziya”) olmuşdur. Sözüge-
dən atıcılıq diviziyasında xidmət edən Qədir Babaşovun 1943-
cü ilin 8 may tarixində Krasnodar vilayətinin Krım rayonunda 
yerləşən 141,7-ci yüksəkliyin cənub-şərq yamacında gedən 
qanlı döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olduğu məlumdur. 
Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Arxivinin məlumatına əsasən 
Babaşov Qədir Şərif oğlunun dəfn yeri kimi göstərilən ərazi 
qeyd olunmuşdur.  
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Информация из донесения о безвозвратных 
потерях 
ID 2094008 
Фамилия Бабашов 
Имя Кадыр 
Отчество Шарипов 
Дата рождения/Возраст __.__.1923 
Дата и место призыва Люксембургский РВК, Грузинская 
ССР, Люксембургский р-н 
Последнее место службы 328 сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 08.05.1943 
Первичное место захоронения Краснодарский край, 
Крымский р-н, выс. 141,7, юго-восточные склоны 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18001 
Номер дела источника информации 225 
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Ancaq arxiv materialları arasında onun 1943-cü il 26 iyun 

tarixində dəfn olunduğu yer kimi göstərilən coğrafi ərazidən 
106ZSP28ZSBP hərbi yola salma məntəqəsinə göndərildiyinə 
dair başqa bir qeyd də vardır. 

Babaşov Qədir Şərif oğlunun Krasnodar vilayəti Krım ra-
yonunda göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra “İgidliyə 
görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.  
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Медаль «За отвагу» 
 

 
Böyük Vətən müharibəsində Yusif və Qədir kimi iki doğ-

ma qardaşın itkisi onların ailə üzvləri və qohumları üçün çox 
ağır, yaddan çıxmayan dərd olmuşdur. Atası Şərif, anası Şah-
pəri, bacıları Pəri, Sona, Balxı, Sineyvar, qardaşı İlyas dünya-
dan köçənə qədər həsrətlə onların yolunu gözlədilər. Hələ də 
gözü yolda qalan bacısı Gülsəba isə Qədirdən xəbər eşidəcəyi 
ümidi ilə yaşayır. 
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Artilleriya təminatı komandiri 
 

Əliyev Əli Bayram oğlu 
1923-cü il 25 iyun tarixində 
Gürcüstan SSR, Lüksemburq ra-
yonunun Faxralı kəndində ana-
dan olmuşdur. Atası Əliyev Bay-
ram Alı oğlu, anası Əliyeva (Bə-
dəlova) Fatimə Haqverdi qızı-
dır.1931-ci ildə Faxralı orta mək-
təbinə daxil olmuş və 1941-ci il-
də həmin məktəbi fərqlənmə at-
testatı ilə bitirmişdir.  

1942-ci ilin 25 yanvar tari-
xində həqiqi hərbi xidmətə çağı-
rılır. Bolnisi rayonunun digər 

kəndlərindən olan gənclərlə birlikdə Tiflis şəhərinə aparılırlar. 
Nəftulluq yığma məntəqəsində 10 gün qaldıqdan sonra qatar 
yola düşür. Əli Bayram oğlu rus dilini yaxşı bildiyindən onu 
vaqona komandir təyin edirlər. Üç gün sonra Bakı şəhərinə ça-
tan qatar Biləcəri stansiyasında dayanır. Burada Azərbaycan-
dan yeni çağırışçılar da qoşulurlar. Biləcəridən çıxanda artıq 
eşelon 30 vaqondan ibarət olur. Bir neçə gün yol getdikdən 
sonra onlar Moskvanın ətrafındakı Roşal şəhərinə çatırlar. Bu-
rada çağırışçılar arasında orta təhsil almış gəncləri seçdikdən 
sonra bir vaqona toplayaraq Roşalda çavuşluq (serjantlıq) mək-
təbinə göndərirlər. 22 fevral tarixində hərbi and içən Əli Bay-
ram oğlu yoldaşları ilə birlikdə təlim keçir, silahla davranmaq 
qaydalarını öyrənir. Altı ay davam edən müntəzəm hərbi təlim 
və döyüş hazırlığından sonra məktəbi bitirərək çavuş (serjant) 
rütbəsi alır. Hazırlıqlı hərbi qulluqçu kimi formalaşır və ona ta-
qım komandiri vəzifəsi həvalə edilir. Müxtəlif cihazlarla işlə-
mək bacarığına malik olduğu üçün verilən koordinatları, 
dönmə bucaqlarını tez taparaq atəş açır və 2-ci atəşdən sonra 
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düşmən hədəfini susdurur. Özü şəxsən dəqiqlik, çeviklik, inti-
zamlılıq, dözümlülük kimi keyfiyyətləri ilə fərqlənməklə yana-
şı, tabeliyində olan şəxsi heyətin də döyüş qabiliyyətinin tək-
milləşdirilməsinə, həmçinin ağır şəraitdə aparılan döyüş hazır-
lığının səviyyəsinin artırılmasına xüsusi diqqət verir. Hədəflə-
rin təyin edilməsi, düşmən texnikasını, canlı qüvvəsini və atəş 
nöqtələrini, eləcə də təbii maneələrin arxasında yerləşən və 
müşahidə edilməyən digər hədəfləri məhv etmək tapşırıqlarını 
yüksək səviyyədə yerinə yetirir. Atış yerinin seçilməsi, mövqe-
yin dəyişdirilməsində də xüsusi hazırlıq nümayiş etdirir. 

Hərbi xidmətinin birinci ili olmasına baxmayaraq, çavuş 
(serjant) Əliyev dəfələrlə komandirin tərifnaməsinə layiq 
görülür. Düşmənə qarşı döyüşlərdə xüsusi şücaət göstərdiyinə 
görə, çox keçmədən qvardiya kiçik leytenant rütbəsinə layiq 
görülür. Ağır döyüşlərin birində baş və ayaq nahiyəsindən ya-
ralanaraq huşunu itirir. Bir də hospitalda özünə gəlir. Məlum 
olur ki, başında qəlpələr var, beyni silkələnib, döş nahiyəsindən 
yaralanıb, güllə rikoşet keçib, ürəyə dəyməyib, ayağı zədə alıb. 
Bir müddət müalicə aldıqdan sonra Əli Bayram oğlu yenidən 
döyüşə girmək istəsə də komandanlıq icazə vermir. Güc topla-
maq və sağlamlığını bərpa etmək üçün bir müddətliyinə ona 
Gürcüstana, doğma kəndinə qayıtması məsləhət görülür. Təbii 
ki, gecə-gündüz döyüş yoldaşlarını, əsgərlərini düşünən Əli 
Bayram oğlu kənddə çox qalmır və yenidən cəbhəyə qayıdır. 
Hərbi hissəyə çatan kimi Saratov şəhərinə 2-ci Kiyev özüge-
dən-artilleriya ali məktəbinə göndərilir. 1943-cü ilin avqust-de-
kabr aylarında tankçılıq kursunu bitirir, imtahanları müvəffə-
qiyyətlə verərək bölmə komandiri kimi xidmətinə davam edir. 
Daha sonra döyüşlərdə xüsusi rəşadət və məharət göstərdiyinə 
görə alayın artilleriya rəisi təyin olunur. Əli Bayram oğlu Sta-
linqrad cəbhəsində əlahiddə artilleriya-pulemyot batalyonunda 
çox ağır döyüşlərdə iştirak edir. Bu batalyonun şəxsi heyəti 
yüksək döyüş əməliyyatı keçirərək bir çox şəhərlərin azad 
olunmasında fəal iştirak edir. Çox keçmir ki, Əlinin xidmət et-
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diyi tabor 1-ci Belarusiya cəbhəsinin tərkibinə keçirilir və əla-
hiddə tank əleyhinə taboruna çevirilir. Stalinqrad müdafiəsində 
ölüm-dirim savaşı zamanı xüsusi şücaət və qəhrəmanlığa görə 
taborun bir çox əsgər və zabitləri orden və medallarla təltif olu-
nur. “Stalinqradın müdafiəsinə görə” xüsusi cəbhə medalı təsis 
olunarkən Əli Bayram oğlu Əliyev də haqlı olaraq bu medala 
layiq görülür. 

Artıq müharibənin gedişində əsaslı dönüş yaranmışdı. 1-ci 
Belarusiya cəbhəsi bir neçə şəhəri azad edərək Brestə yaxınla-
şırdı. Zabit Əli Bayram oğlu 1-ci Belarusiya cəbhəsinin 1900-
cü əlahiddə özügedən artilleriya polkunda artilleriya təminatı 
rəisi vəzifəsinə təyin edilir. Ona artilleriya atəşləri altında tank-
ların, təyyarələrin və piyada briqadanın (diviziyanın) irəliləmə-
sinə hərbi şərait yaratmaq kimi mühüm və məsuliyyətli tapşırıq 
verilir.  

Düşmənə bir-birinin ardınca sarsıdıcı zərbələr endirilsə də 
yenə ciddi müqavimət göstərir, Hitler ordusu geri çəkildikcə 
dəmiryollarını dağıdır, körpüləri partladır və sovet qoşunlarının 
irəliyə doğru hərəkətinə ciddi maneələr törədirdi. Zabit Əliye-
vin xidmət etdiyi polk Neman, Oder çaylarını keçərkən 
körpülər faşistlər tərəfindən artıq dağıdılmışdı. Qoşunların xey-
li hərbi maşınları və canlı qüvvələri sıradan çıxmışdı. Əli Bay-
ram oğlu təcili istehkam (sapyor) taboru ilə əlaqə saxlayır onlar 
gəlib çayın üzərindən panton-körpü salırlar, ondan sonra artil-
leriya hazırlığı təmin olunur və onun atəşinin müdafiəsi altında 
çayı keçməli olurlar. 1944-cü ilin may-dekabr aylarında 
döyüşlərdə Əli Bayram oğlunun xidmət etdiyi hərbi hissə xüsu-
si rəşadət göstərərək Polşanı azad edir. Hərbi hissənin Berlin 
üzərinə hücum əməliyyatında iştirakı gözlənilirdi. Praqa istiqa-
mətində düşmənin müqaviməti daha güclü idi. Belə bir dövrdə 
döyüşlər zamanı 1944-cü ilin martında zabit Əli Bayram oğlu 
ikinci dəfə yaralanır və bud nahiyəsindən ciddi zədə alır. 1938-
ci ildə Lüksemburq Rayon Komsomol Komitəsi tərəfindən ve-
rilmiş komsomol biletinin güllə ilə deşilərək parça-parça olmuş 
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qanlı hissələri hospitalda tapılır. Hərbi hissə komandanlığı ona 
yüksək dövlət mükafatı verilməsi haqqında aşağıdakı məzmun-
da təqdimat (raport) hazırlayır: “Qvardiya kiçik leytenantı Əli-
yev Əli Bayramoviç vzvodu hərbi sursatla əla təşkil etmişdir. 
Təkərli maşınların say etibarı ilə yetərsiz, yolların pis olmasına 
baxmayaraq, döyüş sursatları vaxtında və lazımi miqdarda çat-
dırılmışdır. Bu da Mogilyov vilayətinin Baseviçi, Star, Veliçki, 
Oktyabr, Nesema rayonlarında döyüşlərdə alayın (polkun) 
müvəffəqiyyətinə imkan vermişdir”.  
 

 
 

Uzun müddət hospitalda müalicə olunduqdan sonra həkim-
lər onun döyüş əməliyyatlarını davam etdirməsini qeyri-
mümkün sayırlar. Qvardiya kiçik leytenantı Əliyev Əli Bayram 
oğlu yüksək dövlət mükafatına “İgidliyə görə” (“Za otvaqu”) 
medalına layiqdir.”Bu təqdimat əsasında 1944-cü il 22 iyul ta-
rixində Əliyev Əli Bayram oğlu “İgidliyə görə” medalı ilə təltif 
olunur. 1944-cü ilin 25 dekabrında sovet ordusu artilleriya ko-
mandanlığının xüsusi əmri ilə zabit kimi ehtiyata buraxılır. So-
vet Ordusu Artilleriya komandanlığı tərəfindən verilən əmrə 
baxmayaraq, Əli Bayram oğlu Əliyev Berlinə hücum əməliyya-
tında iştirak edir və 1945-ci ilin 16 fevral tarixində hərbi xid-
mətdən tərxis olunur. Əli Əliyev Böyük Vətən müharibəsi illə-
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rində göstərdiyi şücaətə görə “Stalinqradın müdafiəsinə görə”, 
“İgidliyə görə” və “1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən mühari-
bəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalları ilə təltif 
edilmişdir. 
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Медаль «За отвагу» 
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Алиев Али 
Военно-пересыльные пункты и запасные полки 
Дата рождения: __.__.1913 
Военно-пересыльный пункт: 44 зсп 
Выбытие из воинской части: Между 01.01.1943 и 01.03.1943 
Куда выбыл: 299 сд 
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  Müharibə cəbhəsindən qayıtdıqdan sonra Əli Əliyevin 
ikinci böyük əmək cəbhəsi başlayır.1945-ci ildən 1946-cı il 
aprel ayınadək Faxralıda “Budyonnı” adına kolxozda mühasib 
köməkçisi, sonra isə mühasib kimi fəaliyyət göstərir. Həmin 
kolxozun ilk partiya təşkilatının katibi seçilir və 1950-ci ilə 
kimi bu vəzifədə çalışır. 1950-ci il 30 avqust tarixində 
Gürcüstan KP MK-nın şöbə müdiri Maksim Balavadzenin 
qeyri-obyektiv məruzəsinə əsasən MK-nın bürosunda Sov. 
İKP-nın sıralarından xaric olunur və məsuliyyətə cəlb edilir. 
Altı aydan sonra məhkəmənin qərarı ilə bəraət qazanır və Sov. 
İKP-nin sıralarına bərpa olunur. Əli Əliyev 1951-ci ilin mart 
ayından Faxralı orta məktəbində həm rus dili müəllimi, həm də 
mühasib kimi işə başlayır. Sonra o, kolxozun partiya 
təşkilatının katibi kimi 1959-cu ilin may ayına kimi bu 
vəzifədə fəaliyyət göstərir.1955-ci ildə Tbilisi Dövlət 
Universitetinin iqtisadiyyat fakültəsinə daxil olur və 1960-cı 
ildə universiteti bitirir. O, 1959-cu ilin 20 may tarixində Faxralı 
kəndindəki “Qələbə” kolxozuna sədr seçilir. 1964-cü il 26 
dekabr tarixində Bolnisi Rayon Xalq Deputatları Sovetinin 9-
cu sessiyasının qərarı ilə Bolnisi Rayon Xalq Deputatları 
Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsinə seçilir. 1971-ci il 
26 iyul tarixində Bolnisi Rayon Xalq Deputatları Sovetinin 13-
cü çağırışının 1-ci sessiyasının qərarı ilə tutduğu vəzifədən 
ədalətsiz olaraq azad edilir və Bolnisi rayon Su Təsərrüfat 
İdarəsinə rəis təyin edilir.  
  Əli Əliyev Gürcüstan KP MK-nın üzvlüyünə namizəd 
seçilmiş, Bolnisi Rayon Partiya Komitəsinin büro üzvü, Bolnisi 
rayon Zəhmətkeşlər Sovetinin deputatı olmuşdur. Gürcüstan 
SSR hökuməti onun vətən qarşısında xidmətlərini yüksək 
qiymətləndirmişdir. O, əmək fəaliyyətində qazandığı 
nailiyyətlərə görə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni, “Əməkdə 
fərqlənməyə görə” medalı və çoxlu xatirə nişanları ilə təltif 
olunmuşdur.  
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Əli Əliyev 1967-ci ildə Gəncə şəhərində Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin İpəkçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda 
qiyabi aspiranturaya qəbul olur, “Azərbaycan SSR Nuxa-Zaqa-
tala zonasında ipəkçiliyin müasir vəziyyəti və inkişaf perspek-
tivləri” mövzusunda elmi-tədqiqat işi aparır və müxtəlif jurnal-
larda mövzu üzrə 7 elmi məqaləsi nəşr olunur. Onun müdafiəsi 
1973-cü il 15 sentyabr tarixində nəzərdə tutulurdu, lakin aman-
sız ölüm 1973-cü il avqust ayının 6-da buna imkan vermədi. 

Əli Əliyev 1945-ci ilin fevral ayında Qurbanova (Güllər 
nəslindən) Fatimə Qurban qızı ilə ailə həyatı qurur, Güləsər, 
Bayram, Sona (həyat yoldaşım, uşaqlarımın anası), Rəşid, Lalə, 
Azad adlı altı uşaq atası, 19 nəvə, 31 nəticə babası olub. 

Zəngin və mənalı həyat yolu keçmiş, müharibənin dəhşət-
lərini yaşamış, çətinliklərə sinə gərmiş, ədalətsizliklə üzləşmiş, 
lakin heç zaman sınmamış Əli Əliyev Faxralı kəndində vaxtsız 
vəfat edir və orada dəfn olunur. Onun timsalında bir daha insa-
nın nə qədər yaşamasının deyil, necə yaşamasının daha vacib 
olduğunu görmək mümkündür. Onun sadəcə Faxralı kəndi 
üçün deyil, rayon miqyasında gördüyü işləri, el-oba təəssüb-
keşliyini, xeyirxah əməllərini yaşlı və orta nəslin qədirbilən 
nümayəndələri hələ də minnətdarlıqla xatırlayır və rəhmətlə 
yad edirlər.   

Unudulmaz Xalq şairimiz Səməd Vurğunun yazdığı kimi: 
Ölüm sevinməsin qoy! Ömrünü vermir bada! 
El qədrini canından daha əziz bilənlər, 
Şirin bir xatirədək qalacaqdır dünyada 
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. 
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Döyüşlərin fəal iştirakçısı 
 

Babaşov Namaz Nəbi oğlu 
1923-cü ilin oktyabr ayında 
Gürcüstan SSR, Lüksemburq 
rayonu Faxralı kəndində anadan 
olub. Atası Babaşov Nəbi Qəh-
rəman oğlu, anası Babaşova 
Yetər Həsən qızı olubdur.  

Babaşov Namaz Bolnisi ra-
yon hərbi komissarlığı tərəfin-
dən həqiqi hərbi xidmətə çağırı-
lıb. Şimali Qafqazın Mozdok və 
Tuapse şəhərlərində gedən 
döyüşlərdə fəal iştirak edib.  

Böyük Vətən müharibəsi 
qurtardıqdan sonra ordudan tər-

xis olunur. Faxralı kəndinə qayıdır və kolxozda müxtəlif fəaliy-
yət növləri ilə məşğul olur. 

1949-cu ildə Bənövşə Qurban qızı Ramazanova ilə ailə hə-
yatı qurub, 4 oğul, 2 qız atası, 15 nəvə, 21 nəticə babası olub. 

Babaşov Namaz Nəbi oğlu 2003-cü ildə doğulduğu Faxralı 
kəndində vəfat etmiş və orada dəfn olunmuşdur. 
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İkinci Bölmә:  
 

Soyuq müharibә dövründә 
şәhid olan әsgәrin taleyi 
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Arzusu ürəyində qalan qardaşım 
 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəl-
lərində Borçalı Mahalının Faxralı 
kəndində varlı ailə başçılarından biri 
də Süleyman Allahverdi oğlu ol-
muşdur. Süleyman Allahverdi oğlu 
Qızyetər Haqverdi qızı ilə ailə qu-
rur, və onların Haqverdi və Mehralı 
adlı iki oğlu, Sənəm adlı bir qız 
övladı dünyaya gəlir. Süleyman ki-
şinin üç mindən çox qoyununu və 
200 başa yaxın mal-qara təsərrüfatı-
nı böyük oğlu Haqverdi idarə edirdi.  

Balaca Mehralı İstanbulda təh-
sil almış Ayvazöyü nəslindən olan 

Əfəndinin yanında ibtidai dini təhsil alır. Böyük qardaşı Haq-
verdi gənc yaşında xəstələnir və qəflətən vəfat edir. Süleyman 
baba heyvandarlıq təsərrüfatını idarə etməyi gənc Mehralıya 
həvalə edir və bu səbəbdən Mehralı dini təhsilini davam etdirə 
bilmir. 

Mehralı Süleyman oğlu keçən əsrin 20-ci illərində Babaşlı 
nəslindən olan Həvva Nəbi qızı ilə ailə qurur. Gənc ailənin 
1928-ci il 19 mart tarixində ilk oğul övladı dünyaya gəlir. Nov-
ruz bayramı ərəfəsində dünyaya gəlməsi hamını sevindirir, qur-
ban kəsilir və ona Şaban adı verilir. Şaban da öz yaşıdları kimi 
sürətlə böyüyür və orta məktəbdə təhsil alır. O, sərbəst şəkildə 
tütək çalmağı öyrənir və el havalarının mahir ifaçısı kimi tanı-
nır.  
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Faxralı kənd Orta Məktəbinin müəllimi Hacı Həsənov 

şagirdləri ilə.  
Arxada ayaqüstə duranların üçüncüsü Şaban Babaşov. 

 
Babaşlı nəslindən İkinci Dünya müharibəsində və Böyük 

Vətən müharibəsində iştirak edən on üç nəfərdən həlak olan 
doqquz nəfərin arasında Həvva Nəbi qızının doğma qardaşı 
Qəhrəman Nəbi oğlu da olmuşdur. Məhz Qəhrəmanın mühari-
bədən qayıtmaması bacısının ürəyində əsgərliyə qarşı qorxu 
yaratmışdı. Şaban hərbi komissarlığa çağırılanda anası çox hə-
yəcanlanır. Şaban Bolnisi rayon hərbi komissarlığının tibbi ko-
missiyasından keçib gələndə anasına ürək-dirək verir: “Ay ana, 
nigaran qalma, mən uca boy, güclü və sağlam olduğuma görə 
narahatlığa səbəb yoxdur. Sağlıq olsun, gedib həqiqi hərbi xid-
mətimi bitirib sağ-salamat qayıdaram və toyumda tütək çala-
ram. Sən də doyunca süzərsən”. Ata-anası, bacı və qardaşları 
ilə bu şəkildə vidalaşır, sonuncu dəfə kiçik qardaşları Əmirxanı 
və Süleymanı qucağına alaraq üzlərindən öpür. 

Bolnisi rayon hərbi komissarlığı yanındakı çağırış komissi-
yası Şabanın həqiqi hərbi xidmətə yararlı olduğunu qeydə alır. 
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O, 1950-ci il 29 yanvar tarixində Faxralıdan olan 14 nəfərlə 
birlikdə hərbi hissəyə göndərilməsi üçün Tiflis şəhərinə yola 
salınır. Həmin gün Faxralı kəndindən Aşırov Qurban Maşadı 
oğlu, Babaşov Şaban Mehralı oğlu, Bayramov Bayram Mah-
mud oğlu, Əhmədalıyev Qulu Allahverdi oğlu, Gülməmmədov 
Yusif Qara oğlu, Hüseynov Nəbi Musa oğlu, Xəlilov Rüstəm 
Dünyamalı oğlu, Kərimov Tanrıverdi Məmmədalı oğlu, Qurba-
nov Nəbi Dünyamalı oğlu, Məmmədov Məhərrəm Məmməd 
oğlu, Nağıyev Nağı Alı oğlu, Nuriyev Maşadı Hüseyn oğlu, 
Orucov Şamil Oruc oğlu və Şərifov Dünyamalı Abbas oğlu hə-
qiqi hərbi xidmətə yola salınırlar.  

 Adlarını qeyd etdiyim çağırışçılardan Aşırov Qurbanı, 
Hüseynov Nəbini, Qurbanov Nəbini və Orucov Şamili Rusiya-
nın Çelyabinsk şəhərində Şabanın getdiyi eşelondan ayırırlar. 
Faxralıdan yola salınan qalan on nəfər çağırışçı ilə Şabanı Pri-
morski vilayətinin Siçan adlanan şəhərindəki hərbi hissələrə 
aparırlar. Onlar Smalyana və Şkota stansiyasının yaxınlığında-
kı Prilovka kəndindəki hərbi hissəyə qəbul edilirlər.  

Şaban və yoldaşları 51416 saylı hərbi hissədə karantində 
xidmət edirlər. 1950-ci il 1 may tarixində yeni gələn çağırışçı-
lar hərbi and içirlər. Şabanın xidmət etdiyi hərbi hissə Qarade-
kov şəhərində yerləşirdi. Qaradekov şəhərinin əhalisinin 25 fai-
zini mülki vətəndaşlar, 75 faizini isə hərbçilər təşkil edirdi.  

Şaban Faxralı kəndindən gedənlərlə 51416 saylı hərbi his-
sədə ikinci tikinti taburun (stroybatın) 131-ci bölgəsində hərbi 
xidmət keçir. Bu hərbi hissə SSRİ ilə Çin Xalq Respublikası 
arasında sərhədə yaxın yerlərdə yol salır, körpü tikirdi. Həmin 
taborun komandiri əvvəlcə mayor Butenko, sonra kapitan Qo-
rodkov və mayor Savçenko olmuşdurlar. Bu tabor Ussuriyski-
dən keçdikdən sonra 110 km məsafədə Çin Xalq Respublikası 
sərhədində yerləşirdi. Şaban həmin taborun 1-ci taqımında, 
Faxralıdan olan Əhmədalıyev Qulu isə 2-ci taqımında xidmət 
edirdi. 
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Soldan sağa Yusif Gülməmmədov, Novruz Tanrıverdiyev, 

Şaban Babaşov. 
 

1952-ci il sentyabrın əvvəllərində Şaban kəndə göndərdiyi 
məktubunda yazırdı: “Ata və anama deyin hərbi xidmətimi qur-
tarmağıma az qalır. Qayıdıb gələrəm, təsərrüfatımızı saxlamaq-
da atama kömək edərəm və tütəyimi yenə çalaram”. O, ailəsinə 
əsgərlərin hamısının yaxşı əhval-ruhiyyədə olduğu göstərən şə-
kil göndərir. Şəklin nə vaxt çəkildiyi məlum deyildir. Əsgərlik 
yoldaşlarının köməyi ilə şəkildə olanların adlarını və hansı 
kənddən olduqlarını müəyyən edə bildim.  
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Şaban fiziki cəhətdən güclü olduğunu dostları ilə  

nümayiş etdirir. 
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Soldan sağa ayaq üstə duranlar: 
1. Qulu Allahverdi oğlu Əhmədalıyev (Faxralı kəndindən) 
2. Bulud Ramazanov (Darbaz kəndindən) 
3. Novruz Veysəlov (Kəpənəkçi kəndindən) 
4. Novruz Namazov (Kəpənəkçi kəndindən) 
5. Şaban Babaşov (Faxralı kəndindən) 
6. Yefretor Doloxin 
Soldan sağa oturanlar: 
1. Hümbət Eminov (Kəpənəkçi kəndindən) 
2. Nağı Nağıyev (Faxralı kəndindən) 
3. Hüseyn Qəhrəmanov (Marneuli rayonundan) 
4. Bayram Bayramov (Faxralı kəndindən) 

 
 

Gözlənilməz və səbəbi uzun illər bilinməyən ölüm Şabanın 
arzusunu ürəyində qoyur. 1952-ci ilin noyabr ayında hərbi xid-
mətini yerinə yetirərkən xəsarət alır. Daha sonra hərbi hospital-
da vəfat edir. Onun dəfninin əks olunduğu şəkil ailəsinə göndə-
rilir. Tabutda üzü açıq formada, yanında əllərində karabin 
tüfəng olan əsgərlərin fəxri qarovulda dayandıqları görünür. 
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Bir məsələni xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, İkinci Dünya 
müharibəsindən sonra həqiqi hərbi xidmət müddətində həyatını 
itirən əsgərlər barədə heç vaxt düzgün məlumat verilmirdi. 
Şəxsən özümün şahidi olduğum iki hadisə mənə bunu deməyə 
əsas verir. Belə ki, kəndimizə nəşi gətirilən hərbi xidmətçilərin 
ya suda boğulması, ya da yol qəzası səbəbindən həyatını itir-
məsi yalanına əl atılırdı. Hətta dəfn zamanı onların qoyulduğu 
sink tabutu açmağa belə icazə verilmirdi. Ona görə də Şabanın 
ölümünün dəqiq səbəbi 2019-ci ilə kimi mənə bəlli deyildi. 
Sonradan öyrəndim ki, bunun səbəbi Şabanla birlikdə xidmət 
edən həmyerlilərinə hərbi hissə komandanlığı tərəfindən veril-
miş tapşırıq olub. Bu da azmış kimi, Şabanın ölüm xəbərini 
Bolnisi rayon hərbi komissarlığı onun valideynlərinə 
ölümündən ancaq 25 gün keçdikdən sonra çatdırıb. Atam Meh-
ralı Süleyman oğlu kənd sovetinin sədri ilə həyətimizə gələn 
rayon hərbi komissarına “Nə üçün belə edirsiniz? Hanı mənim 
oğlum? Niyə vaxtında demədiniz? Nəşini gətirmədiyiniz bir 
yana qalsın, heç olmasa gedib dəfnində iştirak edərdik!” deyə-
rək iradını bildirib. Onlar isə “Dayı, bu acı xəbəri əsgərin vali-
deyninə demək çox ağırdır” cavabını veriblər. Guya valideyn-
lərə yazıqları gəlibdir. Aradan bir neçə gün keçdikdən sonra 
Şabanın hərbi hissəsindən bağlama (posılka) alınır. Şabanın pa-
pağı, qaşığı, çəngəli, dış fırçası, ayaqqabı fırçası və bir neçə 
şəkli valideynlərinə göndərilir. Anam Həvva Nəbi qızının Şa-
banın qoxusunu almaq ümidi ilə dönə-dönə həmin əşyaları do-
yunca iyləyərək hönkür-hönkür ağlamasını hələ də unuda bil-
mirəm. Anamın həmin əşyaları dizinin üstünə qoyub ağladığı 
zaman 5 yaşında olan mən və məndən 2 yaş kiçik qardaşım 
Süleyman ona ürək-dirək verirdik. Süleyman deyirdi:“Ay ana 
ağlama, Əmirxan böyüyüb Şaban lələm olar, mən isə Əmirxan 
olaram”. Təəssüf ki, bu yaşda belə dərrakə sahibi olan Süley-
man 1954-cü ildə kor bağırsaqdan əməliyyat zamanı heç bir 
günaha batmadan bu fani dünyanı tərk etdi. Özünə körpə və 
məsum olması səbəbindən cənnət müjdəsi verildiyi kimi, belə 
bir ağır imtahan qarşısında səbr edən valideynlərinə də şəfaətçi 
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olma ehtimalı ilə təsəlli tapdıq. Onun da bu gəlimli-gedimli, 
ölümlü-itimli dünyanı tərk etməsindən sonra mən ailədə beş 
bacının yeganə qardaşı qaldım. Zaman keçdikcə ölümün insan 
həyatının dəyişməyən qədəri olduğunu qəbul etməkdən başqa 
bir çarənin olmadığına alışdım. Bunun da bir imtahan olduğuna 
qane oldum və axirətin tarlası olan bu dünyanı tərk edən qar-
daşlarım üçün dua etməklə təskinlik tapmağa çalışdım. Bunun-
la belə, uşaqlıq illərindən etibarən məsləhətləşə biləcəyim, mə-
nə arxa-dayaq olacaq bir böyük qardaşımın olması arzusu ilə 
yaşadım.  

SSRİ Nazirlər Sovetinin 1953-cü il 31 iyul tarixli qərarı ilə 
Faxralı kəndindən 1950-ci il yanvarın 29-da Şabanla birlikdə 
həqiqi hərbi xidmətə yollanan həmyerlilərimiz 1953-cü il 10 
dekabr tarixində ordu sıralarından tərxis olunaraq kəndə qayı-
dırlar. Doğma yurda Şabansız dönən həmin əsgərlər 1954-cü 
ilin 15 yanvar tarixində Bolnisi rayon hərbi komissarlığında 
qeydiyyata (uçota) alınırlar. Daha sonra Şabanın ailəsinə baş-
sağlığı vermək məqsədilə Molla Mahmudla bərabər Faxralı 
kəndinin meşə ətəyində Mahmudoğlu adlanan yerdə yerləşən 
Babaşlı nəslinin tarixi binə yurduna gəlirlər. Əsgər yoldaşları 
Şaban haqqında təəssüratlarını bölüşərək atama və ailəmizə də-
rin hüznlə başsağlığı verirlər. Molla Mahmud da ailənin dərdini 
bölüşərək hər insanın vaxtı çatanda bu dünyadan əbədi diyara 
səfər edəcəyini bildirir. Şabana Uca Allahdan bağışlanma və 
məğfirət diləyir. Heç bir insanın ölümdən yaxa qurtara və onu 
görməzlikdən gələ bilməycəyi bir həqiqət, ölüm və həyat kəl-
mələrinə bir-birini tamamlayan iki məfhum kimi baxmaq lazım 
olduğunu xatırladır. Fərqində olsaq və ya olmasaq, bu söz bizə 
ağır gəlsə və yaxud gəlməsə, ölümün həyatımızdakı ən böyük 
gerçək, ən açıq həqiqət olduğunu ifadə edir. Heç vaxt ölməyə-
cəkmiş kimi dünyaya bağlananların əslində aldandıqlarını qeyd 
edir. Ölümdən qaçışın mümkün olmadığı kimi, hamımızın axi-
rətdə əməllərimizin hesabını verəcəyimizi ifadə edərək buna 
görə hazırlıq görməli olduğumuzu izah edir. Həyatın ölümlə 
sona çatmayacağından, əksinə ölüm qapısının açılması ilə son-
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suz və əbədi bir həyat başlayacağından bəhs edir. Müsəlman 
üçün ölümün yox olmaq deyil, yeni həyatın başlanğıcı olduğu-
nu vurğulayaraq atama təsəlli verir. Buna görə də ölümü axirət 
yurdunda əbədi xoşbəxtliyə qovuşduran vasitə kimi anlamaq 
lazım olduğunu qeyd edir. Həmçinin savabını Şabana bağışla-
maq üzrə “Yasin” surəsini oxuyur, ruhuna dualar edir. Şabanın 
əsgər yoldaşları getmək istəyəndə atam onlara and verərək sa-
bah hamısının təkrar gəlməsini tapşırır. Gələcəklərinə söz ve-
rən Şabanın əsgər yoldaşları səhəri gün kənddəki evimizə gəlir-
lər. Atam elə oradaca onların gəlişinə belə bir bayatı deyir: 

Getdi bülbül, 
Getdi gül, 
İstər ağla, 
İstər gül. 

Əsgər yoldaşı Qulu Allahverdi oğlu Əhmədalıyevin dedi-
yinə görə, atam bir erkək kəsib ehsan süfrəsi açır. Şabanın əs-
gər yoldaşlarının süfrədə olan təamlardan rahat yemələri üçün 
özünü son dərəcə təmkinli aparır. Şabanın əsgər yoldaşları 
süfrə yığıldıqdan və bir xeyli söhbət etdikdən sonra ev sahibinə 
minnətdarlıq edərək ayrılırlar. 

Ancaq illər keçəndən sonra, əsgər yoldaşlarından biri Şa-
banın ölümünün səbəbini mənə açıqladı. Şabanın qulluq etdiyi 
tikinti taboru Sovet-Çin sərhədində dəmir yolu salmaqla və 
körpü tikintisi ilə məşğul olurmuş. Orada sovet və çin sərhədçi-
ləri arasında silahlı toqquşma baş verir və atəş açılır. Toqquşma 
əsnasında Şaban yaralanır və daha sonra aparıldığı hərbi hospi-
talda vəfat edir. Göndərilən şəkildən də görünür ki, onu təntə-
nəli sürətdə Sibirin soyuq torpaqlarına tapşırırlar, oranın hərb-
çiləri əllərində karabin tüfənglə göyə atəş açmaqla Şabanı şə-
rəflə dəfn edirlər. Onunla birlikdə qulluq edən bizim yerli 
əsgərlərə yalandan deyirlər ki, Şaban sarılıqdan vəfat edib. 
Onlar da kəndə gələndə atama deyirlərki, Şaban xəstəlikdən 
vəfat edib.  

Son 10 ildə biz hər tərəfə müraciət etsək də, ancaq onun 
dəfn yerinin harada olmasını tapa bilməmişik. Ən böyük arzum 
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onun qəbrini ziyarət etmək, mümkün olarsa nəşini Faxralıya 
gətirməkdir. Belə bir ağrı ömrüm boyu mənim qəlbimdə həmi-
şə qövr etmişdir. Dörd qardaş itkisi çox ağır dərddir. Allah heç 
kimə belə qardaş itkisi qismət etməsin. Həyat yoldaşım Sona 
müəllimə qəlbimdəki intizarı görüb mənim adımdan qardaşım 
Şabana “müraciət” şəklində bir şeir yazmışdır.  

 
Qardaşım Şabana! 

 

Tay-tuşla orduya xidmətə getdin, 
Hamı sağ qayıtdı, sən vəfat etdin, 
Qara xəbəri bizə bağlaman yetirdi 
Bir çəngəl,bir qaşıq, bir bıçaq gətirdi. 
 

Bu xəbər sinəmi çal-çarpaz dağladı, 
Yazıq anam gecə-gündüz ağladı, 
Ölənəcən başına qara örpək bağladı, 
Heç gülmədi üzü, balasına yas saxladı. 
 

Baş daşı qoydurduq, məzarın boşdu, 
Baxıb ah çəkirəm gözlərim yaşdı, 
Səndən bir xatirə bu quru daşdı, 
Dünyada hər şeydən əziz qardaşdı. 
 

Nə bir nişanən var, təsəllim ola, 
Nə bir oğlun qaldı, çırağın yana, 
Nə bir qızın qaldı adını ana, 
Təkcə şəkillərdən baxırsan mənə. 
 

Tütəyinin səsi dağlarda qaldı, 
Ayaq izlərin də bağlarda qaldı, 
Sevdiyin o qız da yadlara qaldı, 
Atamın yandı ürəyi, gözü üzümdə qaldı. 
 

Yanından gələnlərdən hey soraq etdim, 
Qapılarına gedib and-aman etdim, 
Şabandan bir xəbər söyləyin dedim, 
Bir söz eşitmədim, elə qəm yedim! 
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Gözümü açandan ahu-zardayam, 
Söylə sən hardasan, bil mən hardayam? 
Gəl, sənə söyləyim sözün düzünü, 
Saralmışam, solmuşam yetir özünü! 
 

Mənim qəlbimin ağrılarını və intizarını Sonanın bacısı, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun apa-
rıcı elmi işçisi, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Lalə Əli-
yeva da görərək “Bir qardaş axtarır öz qardaşını” şeirində qələ-
mə almışdır.  

 
Bir qardaş axtarır öz qardaşını! 

 
Bir qardaş axtarır öz qardaşını, 
İlləridir gözləri yollarda qalıb, 
Bir qardaş axtarır öz sirdaşını, 
Həsrətdən saçları yaman ağarıb. 
 
Böyük qardaş idi bu axtardığı, 
Həmişə qayğısın görmək istərdi, 
Ana, bacısıyla daim andığı, 
Məzarın tapsaydı olmazdı dərdi. 
 
Oğlunu böyüdüb yola salanda, 
Ananın gözləri yaman dolubmuş, 
Oğlu Şaban belə deyibmiş onda, 
Ay, ana, dönərəm payız olanda. 
Hansı qızı desən, gəlib alaram, 
Qoymaram gözündə qalsın diləyin, 
Özüm öz toyumda tütək çalaram, 
Sən darıxma gəl, əziz mələyim! 
 
Şaban seçilirdi tay-tuşlarından, 
Boy-buxununa da söz ola bilməz. 
İllərdi yaşadı o yaddaşlarda, 
Dostdan ayrılanın heç üzü gülməz! 
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O qarlı Sibirdə görən nə oldu? 
Atası, anası bilmədi bunu, 
Anası bacısı saçını yoldu, 
Niyə ölüm oldu xidmətin sonu? 
 
Atası, anası xəbərsiz oldu, 
Oğlunun başına gələn bu işdən, 
Ömür yaşadılar kədərlə dolu, 
Kim razı qalacaq belə gərdişdən? 
 
Oğlunu illərlə ağladı ana, 
Kədərdən-ələmdən üzü gülmədi, 
İndi növbə gəldi, bax, Süleymana, 
Ömür necə keçdi, bunu bilmədi. 
 
Qardaşlar itirdi körpə Əmirxan, 
Həsrətlə, nisgillə o yaşa doldu, 
Beş bacı nə qədər söyləsə də : “Can!” 
Həsrətdən illərdir saraldı, soldu! 
 
İllərdir qardaşı Şabanı gəzir: 
“Səsimə gəl, səs ver, əziz qardaşım! 
Həsrətin illərdir qəlbimi əzir, 
Artıq yaşlanmışam, ağarıb başım! 
 
Hardadır məzarın, gəlim baş çəkim! 
Ən böyük arzumdur, biləsən bunu! 
Qəbrinə Faxralı torpağı töküm! 
Bitsin bu həsrətin, nisgilin sonu!” 
 
Deyib bu sözləri, gözləri doldu, 
Görəsən bitərmi həsrətin sonu? 
Əmirxana əziz xatirə qaldı, 
Qardaşı Şabandan sevgiylə dolu! 
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Qarabağ Azәrbaycandır! 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ: 
 

BİRİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ VƏ İKİNCİ 
QARABAĞ MÜHARİBƏSİ (VƏTƏN 

MÜHARİBƏSİ İŞTİRAKÇILARI 
 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ 
 

Musiqisi: Üzeyir Hacıbəyli 
Sözləri: Əhməd Cavad 

 
Azərbaycan! Azərbaycan! 
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni! 
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız! 
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz! 
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa! 
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa! 
 
Minlərlə can qurban oldu, 
Sinən hərbə meydan oldu! 
Hüququndan keçən əsgər, 
Hərə bir qəhrəman oldu! 

Sən olasan gülüstan, 
Sənə hər an can qurban! 
Sənə min bir məhəbbət 
Sinəmdə tutmuş məkan! 
 
Namusunu hifz etməyə, 
Bayrağını yüksəltməyə 
Cümlə gənclər müştaqdır! 
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən! 
Azərbaycan! Azərbaycan! 
Azərbaycan! Azərbaycan! 
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Qarabağda vuruşan vətənpərvər oğullarımız 
 

Əziz oxucu, kitabın bu bölməsində Birinci Qarabağ müha-
ribəsi və İkinci Qarabağ müharibəsi (Vətən müharibəsi) qəhrə-
manlarını tanıtmaq, keçdikləri döyüş yolu barədə topladığım 
məlumatlarla sizləri tanış etmək istəyirəm.  

Babalarımızdan yadigar qalan torpaqları tarix boyu igid 
oğullarımız həmişə öz qanları ilə qorumağa hazır olmuşdurlar. 
Xalqımız öz ata-baba torpaqlarını göz bəbəyi kimi qorumaq əz-
mi ilə yaşayan və bunu əməldə sübut edən igid oğullar yetişdir-
mişdir. Müstəqilliyimizin ilk illərində Vətənimizin suverenliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda fədakarcasına savaşan qəhrəman 
oğullarımız bunu bir daha sübut etdilər. Keçən əsrin 90-cı illə-
rində həmin o igid oğullarımız Birinci Qarabağ müharibəsində 
könüllü Vətənin müdafiəsinə qalxdılar. İkinci Qarabağ (Vətən) 
müharibəsində isə qəhrəmanlıqla döyüşərək düşməni darmada-
ğın etməklə qələbəni təmin etdilər. Birinci Qarabağ müharibə-
sinin və İkinci Qarabağ müharibəsinin şəraiti sözün əsl məna-
sında tarix yazan oğullarımızın qəhrəmanlığını üzə çıxartdı. 

Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda 
müharibə iştirakçılarının şanlı qələbələrdə həyata keçirdikləri 
döyüşləri haqqında yazmaq tarix üçün zəruridir. Birinci Qara-
bağ müharibəsində iştirak edən oğullarımızın şərəfli döyüş yo-
lu barədə az da olsa məlumat verməyə çalışmışam. İgid, qəhrə-
man oğulların şücaətləri və fədakarlıqları ilə müstəqil Azərbay-
canı erməni təcavüzündən qorumaqla onların parlaq səhifə yaz-
dıqlarını, xalqımızın onlarla daim fəxr etdiyini gələcək nəsillə-
rə çatdırmaq lazımdır. Onların Azərbaycanın müstəqilliyi, su-
verenliyi, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi yolunda apar-
dıqları döyüşlərdə göstərdikləri qəhrəmanlığı yazmağı vacib 
hesab etmişəm. 

Kitabda torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərin 
iştirak etmiş Azərbaycanın ərazi bütövlüyü naminə canlarından 
keçməyə hazır olan qazilərimizin döyüş yolundan bəhs etməyi 
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qarşıya məqsəd qoymuşam. İgid əsgər və zabitlərin qəhrəman-
lığı sayəsində mənfur düşmən tapdağında olan torpaqlarımızın 
azad edilməsi insanların əzəli ata-baba yurdlarına qayıtmasında 
onlar böyük rol oynamışdırlar. Birinci Qarabağ müharibəsində 
və İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın digər vətənpər-
vər və qəhrəman gəncləri kimi kitabın üçüncü bölməsində qeyd 
edilən Borçalı əsilli bu şəxslər də fəal iştirak etmişdirlər. 

 Qarabağ uğrunda gedən Vətən müharibəsində qızğın 
döyüşlərdə Azərbaycanın qəhrəman oğulları odlu səngərlərdə 
nankor erməni daşnaqları ilə şücaətlə vuruşmuş, düşmənin ba-
şına od ələmişdirlər. Hərbçilərimiz Qarabağın şəhər, kənd və 
yüksəklikləri uğrunda gedən ölüm-dirim savaşında düşmənə 
sarsıdıcı zərbələr endirmişdirlər. Şücaətləri, igidlikləri örnək 
olan qəhrəmanların hər birinin gələcək nəsillərin vətənpərvər 
ruhunda böyüməsində böyük əhəmiyyəti vardır. Bugünkü 
gənclər hansısa film qəhrəmanlarının deyil, şücaəti dildən-dilə 
düşən əsl qəhrəman oğullarımızın yolunu özlərinə örnək seçir-
lər. Vətən sevgisiylə bizlərin qüruru, vüqarı, fəxri, örnəyi olan 
hər bir müharibə iştirakçısı tanınmalı və tanıdılmalıdır.  

Bu kitabda adları çəkilən əsgər və zabitlərimiz haqqında 
verilən yazıların gənclərin Vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə 
edilməsinə, onlara vətənpərvərlik, xalqa, torpağa bağlılıq hissi-
nin aşılanmasına xidmət edəcəyinə inanıram. Həmçinin Birinci 
Qarabağ müharibəsi və İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları-
nı və qazilərini gənclərə tanıtmaqla onlara qarşı vəfa borcumu-
zu yerinə yetirmiş olarıq. 
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İgid odur, atdan düşə atlana! 
 

Rəşid Əli oğlu Əliyev 
1954-cü il yanvar ayının 30-
da Gürcüstan SSR Bolnisi ra-
yonunun Faxralı kəndində 
qulluqçu ailəsində anadan ol-
muşdur. Kəndin Qaraməm-
mədli nəslindəndir. O, 1961-
ci ildə Faxralı orta məktəbinin 
birinci sinfinə daxil olsa da, 
1965-ci ildə təhsilini Bolnisi 
şəhər rus orta məktəbində da-
vam etdirmiş və həmin mək-
təbi müvəffəqiyyətlə bitirmiş-
dir. 

 
 İlk zamanlar rus məktəbində oxumaq dili bilməyən bir 

uşaq üçün çətin olsa da Rəşid atasının və özünün böyük səyi 
nəticəsində bu işin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gələ bilmişdir. 
Belə ki, artıq 6 aydan sonra başqa millətlərdən olan yaşıdlarını 
qabaqlamağa başlamışdır. Atası Əli Bayram oğlu Əliyev hələ 
kiçik yaşlarından oğlunun şəxsiyyətinə hörmət edir, onunla bir 
çox mövzularda söhbətlər aparır, fikirlərinə dəyər verirdi. Rəşi-
din oxuduğu rus məktəbində təhsil yüksək səviyyədə aparılır və 
dəqiq elmlərə üstünlük verilirdi. Ona görə də, hələ uşaq yaşla-
rından onda radiorabitəyə, təyyarə modelləşdirməyə, fotoşəkil 
çıxartmağa xüsusi həvəs yaranmışdı və onun arzusu Moskva 
Aviasiya İnstitutuna daxil olmaq idi. İstirahət və tətil günlərin-
də o, qardaşları Bayram və Azadla birlikdə otağın birində öz 
balaca fotolaboratoriyasını qurar, hər tərəfi qaranlıq edər və hə-
vəslə şəkil çıxardardı. Sonralar texnikaya və fizika elminə olan 
bu sevgi onu S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin Fizika fakültəsinə gətirir və 1971-ci ildə o, həmin fakültə-



Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır 

101 

nin axşam şöbəsinə qəbul olunur. Gənc Rəşid hələ tələbəlik il-
lərindən universitetin elmi-tədqiqat işlərinə cəlb olunmuş və fi-
ziki təcrübə sahəsində öz biliklərini zənginləşdirmişdir. Məhz 
sovet ordusu sıralarında xidmət edərkən onun qazandığı təcrü-
bə karına gəlmişdi. O, zenit-raket qoşunlarının kəşfiyyat 
bölməsinin 6 aylıq təlim kurslarını “əla” qiymətlə bitirir, buna 
görə də ona çavuş (serjant) rütbəsi verilir, bölük komandiri və 
təlim siniflərinin rəisi təyin olunur. 

 Hərbi xidmətdən tərxis olunduqdan sonra o, universitetdə 
təhsilini davam etdirmiş və 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin Fizika fakültəsini bitirmiş və eyni fakültədə də 
saxlanılmışdır. 43 ildir ki, həmin fakültədə fəaliyyət göstərərək, 
baş laborantdan aparıcı mühəndis vəzifəsinə qədər yüksəlmiş-
dir. O, hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problem-
ləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Bioloji sistemlər fizikası” la-
boratoriyasında aparıcı mühəndis vəzifəsində çalışır. BDU-da 
savadlı, yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi tanınmış Rəşid Əliyev 
bir çox elmi məqalələrin, ixtiraların və səmərələşdirici təkliflə-
rin müəllifidir. 
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Rəşid Əliyev Azərbaycan elmi ictimaiyyətində kifayət qə-

dər tanınan, müasir texnika və texnologiyanı mükəmməl bilən, 
eksperimentin incəliklərini dərindən duyan nadir qabiliyyətə 
malik bir fizik-mühəndis olmaqla nəinki Bakı Dövlət Universi-
tetinin nəzdindəki Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutun-
da, həm də AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda və AMEA-
nın digər institutlarındakı ən mürəkkəb rentgen, lazer və digər 
optik qurğuların sazlanması və işlək vəziyyətdə qalmasını tə-
min etmişdir. Həmçinin “LAZER” Elmi-texniki Mərkəzində iş-
lənib hazırlanmış xüsusi təyinatlı lazer texnikasının N saylı 
hərbi hissədə sınaqlarının təşkili və keçirilməsində yaxından iş-
tirak etmişdir. Eyni zamanda, BDU-dakı elmi fəaliyyəti ilə ya-
naşı, respublikada gəmi təmiri üzrə də əhəmiyyətli işlər 
görmüşdür. Son dövrlərdə Azərbaycan Respublikası Sərhəd 
Qoşunlarının “Keşikçi gəmisi”nin, Ekologiya və Təbii Sərvət-
lər Nazirliyinin Ə. Hacıyev adına “Tədqiqat gəmisi”nin əsaslı 
təmirinə cəlb edilmiş, oradakı mürəkkəb qurğuların bərpası və 
yenidən qurulmasını uğurla yerinə yetirmişdir. 

Rəşid Əliyev təmiz adı, şərəfi hər şeydən üstün tutan bir 
nəslin oğludur. O, 1937-ci ildə sovet rejimi tərəfindən öz əqi-
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dəsi uğrunda güllələnmiş Şeyx Molla Qurbanın və müharibə il-
lərində fərarilərin gülləsinə tuş gəlmiş dəmirçi Qarammədoğlu 
Bayramın nəvəsi, 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibə-
sində igidliklər göstərmiş bir zabitin – Əli Bayram oğlu Əliye-
vin oğlu olmaqla öz nəslinin layiqli davamçısıdır. 

Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda Rəşid Əli-
yev ön cərgələrdə olmuş və onun Azadlıq meydanının tribuna-
sında qurduğu mikrofonlardan Azərbaycan xalqının haqq səsi 
hər yana yayılmışdır. Mitinqlərdə iştirak etdiyinə görə o, 1989-
cu ildə Vəzirov dövründə sovet rejimi tərəfindən həbs edilmiş, 
yalnız Azərbaycan Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin və 
əməkdaşlarının səyi nəticəsində tezlikə azad olunmuşdur. Rə-
şid Əliyev ölkəmizin həyatında baş verən bütün taleyüklü pro-
seslərdə həmişə bir əsgər kimi səfərbər olmuş və iştirak etmiş-
dir. O, 1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən də kənarda qalma-
mış, 19 yanvar gecəsi sovet ordusunun yerləşdiyi keçmiş “Sal-
yan kazarmasının” yaxınlığında əliyalın rus - sovet ordusunun 
tanklarının qabağına çıxmışdı. 

Rəşid Əliyev vətənpərvər, cəmiyyətdə müəyyən hörmətə 
malik əsl ziyalı bir insandır. Erməni faşistləri tərəfindən xalqı-
mızın başına gətirilmiş Xocalı soyqrımından sonra Rəşid Əli-
yev bu müsibətlərə dözməyərək, 1992-ci ilin may ayında öz 
dissertasiyası üzərində elmi fəaliyyətini dayandıraraq 36 yaşın-
da könüllü silaha sarılmış, Vətənin müdafiəsinə qalxmışdır. O, 
1999-cu ilə qədər öz bilik və qabiliyyətindən istifadə edərək 
776-cı xüsusi təyinatlı hərbi hissədə əvvəlcə kəşfiyyatçı rota 
komandiri, sonra isə rabitə rəisi vəzifəsinə təyin edilmış, hərbi 
hissənin rabitə sistemini yaratmış və müvafiq kadrlar hazırla-
mışdır. Onun bu xidmətləri hərbi hissənin fərmanı ilə qeyd 
olunmuş və bu dövr ərzində o, baş çavuşdan kapitan rütbəsinə 
qədər yüksəlmişdir. O, Füzuli, Qubadlı, Ağdam, Ağdərə, Mu-
rov, Tərtər döyüşləri kimi qanlı döyüşlərdə iştirak etmiş və 
onun xidmət etdiyi hərbi hissə yeganə hissədir ki, heç bir dö-
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yüşdə məğlub olmamışdır. O, Birinci Qarabağ müharibəsi vete-
ranı, ehtiyatda olan kapitandır.  

Rəşid Əliyevin vuruşduğu hərbi hissənin döyüş yoluna 
həsr olunmuş iki kitab işıq üzü görmüşdür: Dünyamalı Kərə-
min “Qələbəni odlu qəlb əldə edir” və Aleksey Saprıkinin “Да, 
несудимы будем!” kitabları. Bu kitabların çap olunub işıq üzü 
görməsində də onun böyük səyi olmuşdur. 

Bu kitablarda da Rəşid Əliyevin obrazı vətənpərvər bir 
alim, istedadlı bir rabitəçi, tabeliyində olan əsgərlərə atalıq 
qayğısı göstərən bir zabit kimi canlanır. Rəşid Əliyev müharibə 
qurtardıqdan sonra da həlak olmuş döyüş dostlarının ata-anala-
rına baş çəkir, övladlarının toyunda iştirak edir və həmişə də 
həyatdan nakam getmiş şəhidləri ürəkağrısı ilə xatırlayır. Digər 
tərəfdən, yeri gələndə dövri mətbuatda Qarabağın azadlığı uğ-
runda canlarından keçmiş döyüş yoldaşlarının qəhrəmanlıqları 
haqqında məqalələrlə çıxış edir, onları yad edir və gələcək 
nəsilllərə tanıtdırır. 

Rəşid Əliyevin bacısı Lalə xanım da öz növbəsində onun 
obrazını bu yaxınlarda capdan çıxmış “Vətən harayı” kitabında 
“Mənim mübariz qardaşım!” şeirində belə canlandırmışdır: 

 
Mənim mübariz qardaşım! 

 
Yalanla heç barışmadın, 
Xəyanətə qarışmadın, 
Düzdən hesab soruşmadın! 
Mənim mübariz qardaşım! 
Dalğalı dəniz qardaşım! 
 
Vətəni oğul tək qorudun, 
Nə usandın, nə yoruldun, 
Sən od-alovdan doğuldun, 
Düşmən başın üz qardaşım! 
Ey əhdinə düz qardaşım! 
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Adın Rəşid, yolun düzdür, 
Danışdığın doğru sözdür, 
Ürəyin aynası gözdür, 
Oda düşdük biz, qardaşım! 
Kor olaydı göz, qardaşım! 
 
Xəyanətə tuş olmusan, 
Qəfəsdə bir quş olmusan, 
Odda bişib, daş olmusan, 
İmtahandır döz, qardaşım! 
Dərdim olub yüz, qardaşım! 
 
Səbrini qoy versin Allah! 
Düzlük olub sənə günah, 
İstəyirəm çəkəm bir ah! 
Dağlar olsun düz, qardaşım! 
Ürəyimdə köz, qardaşım! 
 
Yay da keçdi, bax, yaz kimi, 
Rəngin oldu kağız kimi, 
İnlərəm telli saz kimi 
Dünyam oldu boz, qardaşım! 
Yolda qalıb göz, qardaşım! 

 
Rəşid Əliyevin həyatında bir dövr də onun İrana bir mütə-

xəssis kimi müqavilə əsasında dəvətiylə bağlıdır. O, 2007-ci il 
yanvar ayından İran İslam Respublikası tərəfindən müqavilə 
əsasında elmi-tədqiqat işlərinə dəvət almışdı. O, İran İslam 
Respublikasında kvant elektronikası sahəsində elmi-tədqiqat iş-
lərində iştirak etmişdir. Şirkətin rəhbərliyi ona dəfələrlə İran 
vətəndaşlığını qəbul etməsini və daimi İranda qalıb işləməsini 
təklif etsə də, o Vətənini canından artıq sevən və lazım gələndə 
sinəsini Vətən üçün sipər edən bir insan olduğu üçün bu təklif-
ləri qətiyyətlə rədd edərək Azərbaycana qayıtmışdır. Sonradan 
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2008-ci ilin 5 oktyabrında onu qısa müddətə İrana dəvət edərək 
müəmmalı şəraitdə həbs etmiş, günahsız olaraq məşhur siyasi 
“Evin” zindanında qondarma ittihamla 1 il 10 ay saxlamışlar. 

Rəşid Əliyevin müdafiəsinə bütöv Azərbaycan cəmiyyəti 
ayağa qalxır. Onun hüquqlarının müdafiə olunması üçün Azər-
baycan alimlərindən ibarət Müdafiə Komitəsi yaradılır, hüquq 
müdafiəçilərinin və Milli Məclisin deputatlarının iştirakı ilə də-
fələrlə mətbuat konfransı, İran səfirliyinin qarşısında aksiyalar 
keçirilir və müraciətlər edilir. Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə 
bütün rəsmi dövlət qurumları, Azərbaycanın İrandakı səfirliyi-
nin, Xarici İşlər Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşla-
rı, Rəşid Əliyevin döyüş dostları, mətbuat da geniş miqyasda 
fəaliyyət göstərərək, onun ailəsinə dəstək oldu və vətənpərvər 
eloğlumuz, dəyərli ziyalımız Rəşid Əliyevi İran rejiminin cay-
nağından qurtara bildi. Rəşid Əliyevin ailəsi bu müddət ərzində 
çox iztirablar keçirimışdir. 

 Rəşid Əliyev qürbətdə zindan həyatı görsə də, ata-babala-
rından ona qanla keçmiş mübarizlik, mətinlik, igidlik sayəsində 
sınmadı, zindan həyatı dövründə də doğma Azərbaycanı təmsil 
etdi, ona qarşı irəli sürülən ittihamlara öz dərin məntiqi, iradəsi 
ilə sinə gərdi, ittihamların əsassız olduğunu sübut etdi. O, İran-
dakı Milli Azadlıq hərəkatının fəallarına Azərbaycanın müstə-
qillik, dövlətçilik və demokratiya ruhunu çatdırdı, onlarla həm-
rəy olduğunu bildirdi. 

Rəşid Əliyev ləyaqətli bir insan olmaqla yanaşı, qayğıkeş 
bir oğul, qardaş, ata və zəngin həyat təcrübəsinə malik ağsaq-
qaldır. Onun mübarizliyi, mətinliyi, qorxmazlığı gənc nəslə bir 
örnəkdir. Qoy bizim yetişən gənc nəsil Rəşid Əliyev kimi in-
sanlardan öyrənsinlər, onun kimi qədim el-obamızı sevsinlər, 
Faxralımıza sahib çıxsınlar, onun kimi mübariz, qorxmaz ol-
sunlar, dünyanın harasında olsalar da, həmişə el-obaya layiq 
övlad olsunlar! 

Keçdiyi şərəfli və mübarizələrlə dolu həyat yolundan da 
göründüyü kimi, Rəşid Əliyev hamıdan fərqli, ölümlə çarpışan 
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ağır bir ömür yaşamışdır. Ən çətin anlarda belə içindən, 
kökündən aldığı tərbiyədən gələn qürura sığınmışdır. Əsla 
qorxmamış, əyilməmiş, sınmamışdır. Qoynunda böyüdüyü 
doğma Faxralının Səngər dağı kimi həmişə zirvədə olmağı ba-
carmışdır. İntellektual və elmi səviyyəsi, dərin və hərtərəfli sa-
vadı, həqiqi vətənpərvərliyi və ziyalılığı, güclü və tutarlı mənti-
qi ilə kamal zirvəsinə ucala bilmişdir. Və o zirvədə ikinci dəfə 
yenidən doğulmuşdur. Bu maraqlı, yenilməz, basılmaz ər oğlu 
ər Rəşid Əliyevin gələcək nəsillərə örnək olacaq həyatıdır. 

Milli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin aşağıdakı 
misralarında təsvir etdiyi fədakarlıq timsalı olanlardan biri də 
məhz Rəşid Əliyevdir. 

 
Vətənin arxasında, 
Biz həmişə dağ olduq. 
Vətən bizimçün deyil, 
Biz Vətənçün doğulduq. 

 
Rəşid Əliyevə Uca Allahdan möhkəm cansağlığı, uzun və 

bərəkətli ömür arzulayıram. 
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Babalarından örnək götürən övlad 
 

Rəşid Mustafa oğlu Hüsey-
nov 1961-ci il 16 dekabr tarixində 
Gürcüstan SSR Bolnisi rayonu-
nun Faxralı kəndində qulluqçu 
ailəsində anadan olub.  

Amaşlı nəslindən olan atası 
Mustafa Rəhim oğlu Hüseynov 
hərbi xidmətdən tərxis olunduq-
dan sonra Şimali Qafqazın Nalçik 
Milis Məktəbinə daxil olub. Ora-
nı bitirdikdən sonra Gürcüstan 
SSR Daxili İşlər Nazirliyinin 
Bolnisi rayon milis şöbəsində 
“kiçik serjant” rütbəsindən “kapitan” rütbəsinədək yüksəlib. 25 
il Bolnisi rayon daxili işlər şöbəsində sahə müvəkkili, cinayət 
axtarış üzrə müvəkkil, rayonun silah xidmətinin rəisi və s. mə-
sul vəzifələrdə işləyib. Uzun müddət rayonun milis şöbəsinin 
partiya təşkilatı katibi vəzifəsini yerinə yetirib. Rəhbərlik tərə-
findən dəfələrlə mükafatlandırılıb. 1989-cu ildə milis orqanın-
dan təqaüdə çıxıb və 1989-1990-cı illərdə Bolnisi payon Mülki 
Müdafiə Şurasının rəisi vəzifəsində çalışıb. Mustafa Hüseynov 
2000-ci ilin 4 may tarixində 64 yaşında vəfat edib və Faxralı 
kəndində dəfn olunub. Rəşid Hüseynovun anası, Əsli Əhmədalı 
qızı Hüseynova (Babaşova), evdar qadın olub, 2013-cü il 12 
dekabr tarixində 71 yaşında vəfat edib və Faxralı kəndində 
dəfn olunub. 

Rəşid Hüseynovun babası Əhmədalı İsmayıl oğlu Babaşov 
1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi dönəmində səfərbərlik 
zamanı hərbi xidmətə cəlb edilib və müharibədə həlak olub. 
Rəşid Hüseynov da babası kimi vətəni Azərbaycanın müdafiə-
sinə qalxıb. O, keçən əsrin 90-cı illərində Ermənistanın Azər-
baycan ərazisinin 20 faizini işğal etdiyi Birinci Qarabağ müha-
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ribəsində fəal iştirak edərək Vətəni qoruyan igidlərimizdən biri 
olubdur. 

Rəşid Hüseynov 1979-cu ildə Faxralı orta məktəbini bitir-
dikdən sonra S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Tətbiqi-riyaziyyat fakül-
təsinə daxil olub və 1984-cü ildə həmin fakültəni bitirib. O, 
1982-1984-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəz-
dində fəaliyyət göstərən hərbi kafedrada təhsil alaraq “leyte-
nant” hərbi rütbəsini alıb. Universiteti bitirdikdən sonra o, 
Neft-Kimya Avtomat Elmi-Tədqiqat İnstitutuna işə qəbul olu-
nub və sonralar həmin institutun əyani aspiranturasına daxil 
olaraq “Qeyri-hamar optimal idarəetmə məsələləri” üzrə elmi 
işlə məşğul olub. 1984-1992-ci illərdə Neft-Kimya Avtomat 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunda və “Azərtac” informasiya agentli-
yində aparıcı mühəndis, 1996-1997-ci illərdə “Günəşli” sanato-
riyasının baş həkiminin texniki işlər üzrə müavini vəzifələrində 
işləyib, 1992-2010-cu illərdə isə Azərbaycan Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarında xidmət edib. 

 

 
Şəkil 1993-cü ilin dekabr ayında Amaliya Pənahovanın 

musiqi-teatr kollektivi ilə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 
Füzuli rayonunda çəkilib. Şəkildə Rəşid Hüseynov hərbi 

geyimdə soldan 2-ci şəxsdir. 
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Solda Rəşid Hüseynov, sağda hərbiçi yoldaşı Məhəmməd 

Abbasov (Gürcüstanlı, Bolnisi rayonu, Sisqala kəndi) 
 
 

 
Sağda Rəşid Hüseynov, solda hərbiçi yoldaşı Aqil Abbasov 

(Gürcüstanlı, Dmanisi rayonu.) 
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2006-cı il, Daxili Qoşunların Baş İdarəsi, sağda Rəşid 

Hüseynov, solda eloğlumuz Sabir Aşırov 
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Rəşid Hüseynovun hərbi bileti 
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Rəşid Hüseynovun Müharibə veteranı vəsiqəsi 

 
XX əsrin 90-cı illərində yeni müstəqillik əldə etmiş Azər-

baycan Respublikasının ağır günlərində erməni separatçılarının 
Dağlıq Qarabağda iğtişaş və terror hadisələri törətməsi səbə-
bindən Rəşid Hüseynov elmi işini yarımçıq qoyaraq ordu sıra-
larına daxil olmaq qərarına gəlir. Azərbaycan Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsinə 
müraciət edir. Həmin dövrdə Baş İdarənin Məlumat Hesablama 
Mərkəzi (MHM) yeni yaradılırdı. Onun informasiya texnologi-
yaları üzrə mütəxəssis olmasını nəzərə alaraq Rəşid Hüseynov 
bu sahə üzrə xidmətə qəbul edilir. O, hərbi forma geyinərək 
MHM-in rəisi olmuş Mehrab Tukanovun rəhbərliyi altında hər-
bi xidmətə başlayır. Komandanlıq tərəfindən ilk növbədə aşağı-
dakı tələblər hədəf kimi qarşıya qoyulur: 

– baş idarə və döyüş xəttində olan hərbi hissələr arasında 
elektron sənəd mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçün etibarlı 
qlobal kompüter şəbəkəsinin yaradılması, bu sistem yaradıldıq-
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dan sonra onun qoşunların digər hərbi hissələrində də tətbiq 
edilməsi; 

– qoşunların bütün xidmət sahələri üzrə (kadrlar, nizami 
hissə, kargüzarlıq, silah-sursat, döyüş texnikası, nəqliyyat vasi-
tələri, təchizat və s.) avtomatlaşdırılmış uçot proqramlarının 
hazırlanması və tətbiq edilməsi. 

Hədəfə nail olmaq üçün Mehrab Tukanov tabeçiliyində 
olan bacarıqlı zabitləri, o cümlədən Rəşid Hüseynovu səfərbər 
edərək onları növbəlilik əsasında döyüş bölgələrinə ezamiyyətə 
göndərir. İlkin olaraq Rəşid Hüseynov Füzuli bölgəsinə ezam 
olunur. O, qoşunların Daşburunda yerləşən Mərkəzi Qərarga-
hında ona verilmiş xidməti tapşırığı uğurla yerinə yetirir. Belə-
liklə, tez bir zamanda daxili qoşunlarda idarəetmənin avtomat-
laşdırılması sahəsində nailiyyətlər əldə edilir və Qoşunlarda 
Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri (AİS) xidmətləri yara-
dılır. Sonralar bu barədə “ordu.az” saytında Daxili Qoşunlarda 
AİS xidmətinin yaradılmasında müstəsna rolu olan ehtiyatda 
olan “polis polkovniki” Mehrab Tukanov yazırdı: “… İlk xid-
mətə qəbul olunanlar arasında sonrakı uğurlarımızın “özəyi-
nə” çevrilən, hər zaman savadı, səriştəsi, intizamı ilə başqala-
rına nümunə olan, gənc kadrlara hamilik edən Yaşar Quliye-
vin, Vaqif Axundovun və Rəşid Hüseynovun adlarını xüsusilə 
vurğulamaq istərdim”. “… Daxili qoşunlar ölkəmizdə yeni in-
formasiya texnologiyalarının tətbiq edildiyi ilk öncül qurum ol-
du. Bu müvəffəqiyyətin əldə edilməsində AİS xidmətinin bütün 
zabit-gizir heyətinin, ilk növbədə, Yaşar Quliyevin, Vaqif Axun-
dovun, Rəşid Hüseynovun, Dünyabəy Rzayevin, Şahin Cavado-
vun, Mustafa Sadıqovun, Nəsib İbadovun böyük rolu olub”. 

Rəşid Hüseynov 1992-1993-cü illərdə DQBİ-nin MHM-də 
zabit, proqramçı-mühəndis, 1993-1996-cı illərdə DQ-nin “N” 
saylı hərbi hissəsinin AİS xidmətinin rəisi, 1996-1997-ci illərdə 
DQBİ-nin AİS şöbəsinin zabiti, aparıcı mühəndis, 1997-1999-
cu illərdə DQBİ-nin AİS xidmətinin rəisi, 1999-2003-cü illərdə 
DQBİ-nin qərargahında rabitə və AİS şöbəsinin rəis müavini, 
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2003-2004-cü illərdə DQ-nin “N” saylı hərbi hissəsinin rabitə 
və AİS xidmətinin rəisi, 2004-2007-ci illərdə DQBİ-nin qərar-
gahında rabitə və AİS şöbəsində zabit, 2007-2010-cu illərdə 
DQBİ-nin qərargahında rabitə və AİS şöbəsində bölmə rəsi və-
zifələrində işləmişdir. Rəşid Hüseynov Azərbaycan Respubli-
kası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlar Baş İdarəsində 
Sabir Məcid oğlu Aşırovla birgə xidmət etmişdir. Sabir Məcid 
oğlu Aşırov 1955-ci il 17 dekabr tarixində Gürcüstan SSR Bol-
nisi rayonu Faxralı kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 
O, 1975-ci ildə Faxralı orta məktəbini bitirdikdən sonra 1975-
1977-ci illərdə SSRİ Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətdə olub. 
Əsgəri xidmətdən tərxis olunduqdan sonra, 1978-ci ildə S.M. 
Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültə-
sinə daxil olur, 1983-cü ildə həmin fakültəni bitirib təyinatla 
Gürcüstan SSR Daxili İşlər Nazirliyinin Sərəncamına göndəri-
lir. Sabir Aşırov 1987-1991-ci illərdə burada müxtəlif vəzifə-
lərdə çalır və 1991-ci ildə xidmətini davam etdirmək üçün 
Azərbaycan DİN-ə işə düzəlir. O, 1992-ci ildə Azərbaycan Da-
xili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlar idarəsində xidmətə baş-
layır, Kadrlar və İşlər idarəsinin rəisi vəzifələrində çalışır. 
2000-ci ildə Daxili Qoşunların Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi-
nin rəisi vəzifəsinə təyin edilir. Sabir Aşırov işlədiyi illər ərzin-
də Azərbaycan Daxili Qoşunları ilə Türkiyə Jandarm qüvvələri 
arasıdakı dostluq və işgüzar münasibətlərin inkişafına böyük 
töhfə verir. Təpədən dırnağadək türkçülük ideyalarına sadiq 
olan milli kadr kimi bu münasibətlərin daha da genişləndiril-
məsi üçün əlindən gələni edir. Məhz bu fəaliyyətinə görə Sabir 
Aşırov Türkiyə Jandarm qüvvələrinin adlı-sanlı generalları və 
zabitləri arasında böyük hörmət qazanır. Təqaüdə çıxdıqdan bir 
neçə il sonra Sabir Aşırov 2020-ci il 18 iyul tarixində xəstəlik-
dən 65 yaşında vəfat etmişdir. 

Rəşid Hüseynov “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü və 2-ci də-
rəcəli medalları, “AR SQ-nin 10 illiyi (1991-2001)” yubiley 
medalı, “AR SQ-nin 90 illiyi (1918-2008)” yubiley medalı ilə 
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təltif edilib və xidmət etdiyi dövr ərzində dəfələrlə komandan-
lıq tərəfindən qiymətli hədiyyə və tərifnamə ilə mükafatlandırı-
lıb. O, daxili qoşunlarda “leytenant” hərbi rütbəsindən “pol-
kovnik-leytenant” hərbi rütbəsinədək yüksəlib. 2010-cu ildə 
Rəşid Hüseynov “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Qa-
nunun (və ya “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamənin) 
156-cı maddəsinin “b” bəndinə (yaşa görə) əsasən ordu sırala-
rından tərxis olunaraq ehtiyata buraxılıb. 

Rəşid Hüseynov təqaüdə çıxdıqdan sonra biznesin inkişafı 
üzrə İT mütəxəssisi kimi Cybernet şirkətində əmək fəaliyyətini 
davam etdirir. 
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Vətən müdafiəçisi mayor 
 

XX əsrin 90-cı illərində Er-
mənistan Azərbaycan Respubli-
kasına təcavüz etdikdə SSRİ-nin 
müxtəlif bölgələrində işləyən və 
vəzifəsi olan azərbaycanlılar tut-
duğu vəzifədən asılı olmayaraq 
ölkəmizi müdafiə etməyə gəldi-
lər. Belə igid oğullardan biri də 
Ramiz Babaşov olmuşdur. 

Ramiz Məhərrəm oğlu Baba-
şov 1965-ci il 22 mart tarixində 
Gürcüstan SSR Bolnisi rayonu-
nun ulu vüqarlı dağların qoynuna 
sığınan Faxralı kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 
Atası Məhərrəm Nəsib oğlu Babaşov, anası Babaşova (Aşıro-
va) Gülpəri Dostu qızıdır. Ramiz Babaşovun atası Məhərrəm 
Babaşov 1941-1945-ci ildəki Böyük Vətən müharibəsində ak-
tiv atıcı kimi iştirak edən bu kitabın birinci bölməsində adı çə-
kilən və 1943-cü ildə həlak olan Aslan Nəsib oğlu Babaşovun 
kiçik qardaşıdır. Böyük qardaş Aslan Nəsib oğlu Babaşov 
Böyük Vətən müharibəsində o vaxt vətənimiz adlandırılan 
SSRİ-də canını qurban verən əsgər olmuşdur. Aslanın doğma 
qardaşı oğlu Ramiz də rahat həyatından imtina edərək Azər-
baycan torpaqlarını işğal edən Ermənistana qarşı döyüşlərdə iş-
tirak etmək üçün Rusiyanın Ulan-Ude şəhərindəki işindən çıxıb 
Azərbaycana gəlmişdir. 

  Ramiz Babaşov 1972-ci ildə Faxralı kənd orta məktəbinin 
birinci sinfinə daxil olmuş və 1982-ci ildə həmin məktəbi bitir-
mişdir. O, 1983-1985-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında Çel-
yabinski şəhərindəki daxili qoşunlarında həqiqi hərbi xidmət 
keçmişdir. Ramiz Babaşov həqiqi hərbi xidmətdən tərxis olun-
duqdan sonra 1985-1986-cı illərdə Həştərxan Xüsusi Milis 
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Məktəbi direktoru müavininin sürücüsü kimi əmək fəaliyyətinə 
başlamışdır. 1987-ci ildə Həştərxan şəhərindəki Xüsusi Milis 
Məktəbinə qəbul olmuşdur. 1989-cu ildə həmin milis məktəbi-
ni bitirmiş və ona milis leytenantı rütbəsi verilmişdir. Daha 
sonra gənc mütəxəssis kimi təyinatla Rusiyanın Buryatiya 
MSSR Daxili İşlər Nazirliyinin Ulan-Ude şəhərinə göndəril-
mişdir. O, Ulan-Ude şəhər milis şöbəsində milis müfəttişi vəzi-
fəsinə işə qəbul edilmişdir. Üç il orada işlədikdən sonra milis 
baş leytenant rütbəsinə layiq görülmüşdür.  
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Daxili işlər orqanlarında qüsursuz xidmətə görə medalı, 

 3-cü dərəcə 
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Erməni daşnaklarının Azərbaycana qarşı başlatdıqları tə-
cavüz nəticəsində Qarabağın viran edilməsinə, əhalinin yurd-
yuvasının dağıdılmasına, didərgin düşməsinə dözə bilməyən 
Ramiz Rusiyanın Buryatiya MSSR-də Daxili İşlər Nazirliyinin 
Ulan-Ude şəhərində polis müfəttişi vəzifəsindəki işindən çıx-
mış və vətəninin müdafiəsində iştirak etmək üçün Azərbaycan 
Respublikasına qayıtmışdır. 1992-ci ildə polis orqanında xid-
mətə qəbul olunmaq üçün Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
nazirinə ərizə ilə müraciət etmişdir. Çox keçmədən, Gəncə şə-
hər Kəpəz rayon polis şöbəsində sahə müfəttişi vəzifəsinə təyin 
edilmişdir. Daha sonra Gəncə şəhər polis idarəsində cinayət ax-
tarış şöbəsində fəaliyyət göstərmişdir. Eyni zamanda, 1992-
1994-cü illərdə Murov dağı istiqamətində çətin şəraitdə gedən 
ağır döyüşlərdə yaxından iştirak etmişdir. Həmin dövrdə Gəncə 
polis idarəsinin zabit və polis işçiləri Murovdağda 20 gün er-
məni silahlı qüvvələrinin hücumunun qarşısını almaq üçün ya-
radılan postlarda vuruşurdular. Şəhid və yaralılarımızın olduğu 
sözügedən döyüşlərdə Ramiz də 2 il ərzində həmin postda xid-
mət etdikdən sonra polis idarəsində fəaliyyətini davam etdir-
mişdir. 1994-cü il mayın 8-də Rusiyanın təşəbbüsü ilə Ermə-
nistan və Azərbaycan arasında atəşkəsin əldə edilməsi barədə 
imzalanmış “Bişkək protokolu”nun qüvvəyə minməsindən son-
ra o, cinayət axtarışları işində öz fəaliyyətini davam etdirmiş-
dir.  

Ulan-Ude şəhərindən baş leytenant rütbəsi ilə gələn Ramiz 
Babaşova 2002-ci ildə kapitan rütbəsi verilmişdir. O, Gəncə şə-
hər Kəpəz rayon polis idarəsinin İctimai Təhlükəsizlik Bölmə-
sinin rəisi vəzifəsinədək yüksəlmişdir. Daxili İşlər naziri tərə-
findən dəfələrlə fəxri fərmanla mükafatlandırılmışdır. 2007-ci 
ildə Azərbaycan Respublikası Daxili işlər naziri general-pol-
kovnik Ramil Usubovun təqdimatı ilə Ramiz Babaşov “10 il 
qüsursuz işlədiyinə görə” medalla təltif olunmuşdur. 2009-cu 
ildə ona polis mayoru rütbəsi verilmişdir. 2010-cu ildə ilin Baş 
Əməliyyat Müvəkkili adına layiq görülmüşdür. 30 il ərzində 
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Gəncə şəhərində polis zabiti kimi qüsursuz xidmət göstərən 
Ramiz Babaşov ümumilikdə 15-dən çox mükafata layiq 
görülmüşür. Murovdağ döyüşlərində aktiv iştirak edən Ramiz 
dost, qohum, tanış və kollektiv arasında çox böyük hörmət qa-
zanmışdır. 

Ramiz Babaşov 2017-ci ilin 1 yanvar tarixində vəzifə ba-
şında xəstələnmiş və 13 yanvar tarixində 52 yaşında vəfat et-
mişdir. O, anadan olduğu Faxralı kəndində dəfn olunmuşdur. 
Allah rəhmət eyləsin, ruhu şad, məkanı cənnət olsun. 
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Vətən eşqli əsgər 
 

Əliyev Rasim Bayram oğlu 
1972-ci il 11 avqust tarixində 
Gürcüstan SSR, Bolnisi rayo-
nunun Faxralı kəndində ziyalı 
ailəsində dünyaya göz açmış-
dır. Rasimin dünyaya gəlişi 
bütün nəslin böyük sevincinə 
səbəb olmuşdur, çünki o, Əli 
Bayram oğlu Əliyevin ocağın-
da doğulan ilk oğul nəvəsi idi. 
Rasim uşaqlıqdan çox cəld, di-
ribaş və gülərüz uşaq idi.  

Rasim Əliyev Faxralıda 
doğulsa da, orta təhsilini 1978-
1989-cu illərdə rayon mərkə-
zində-Bolnisidə, 2 saylı rus orta 

məktəbində almışdır. O, orta təhsilini başa vurduqdan sonra 
1990-cı ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Radiorabitə 
fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil olmuşdur. Axşam şöbəsində 
oxuduğuna görə 1990-cı ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və 
Almaniya Demokratik Respublikasının Hagenov şəhərində 
kəşfiyyat rotasında xidmət etmişdir. Çavuş rütbəsində ümumi 
kəşfiyyat manqa komandiri olmuşdur. 1992-ci ildə həqiqi hərbi 
xidmətini başa vurmuş və tərxis olunaraq Azərbaycana qayıt-
mışdır.  
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 Bu zaman Azərbaycan və Ermənistan arasında 1988-ci il-
dən etibarən Dağlıq Qarabağda elan edilməmiş müharibə gedir-
di. Yenicə hərbi xidmətdən qayıdan Əliyev Rasim 1992-ci ilin 
noyabrında Azərbaycan Milli Ordusuna səfərbərliyə çağırıldı. 
Artıq Qarabağ uğrunda kəskin döyüşlər başlamaq üzrə idi. Ra-
sim Əliyevin əmisi Rəşid Əliyev də könüllü olaraq qoşulduğu 
milli ordunun sıralarında, 776 saylı xüsusi təyinatlı taborunda, 
rabitə rəisi vəzifəsini yerinə yetirirdi. Tabora Əfqanıstan müha-
ribəsində iştirak etmiş, sonralar Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
adını almış polkovnik Eldar Ağayev rəhbərlik edirdi. Taleyin 
hökmü ilə Rasim də həmin tabora qəbul olunmuş və rabitə taqı-
mının komandiri təyin edilmişdir. Rəhbərlik etdiyi taqımın əsas 
vəzifəsi təxribat və düşmən cəbhəsi arxasında kəşfiyyat işləri 
aparan kəşfiyyat qrupları üçün rabitəni təmin etmək idi. 
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Ön cərgədə sağdan 1-ci Rəsid Əliyev və 2-ci Rasim Əliyev 

 döyüş yoldaşları ilə 
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1993-1994-cü illər Ağdərə-Tərtər istiqamətində gedən gər-
gin döyüşlərdə əmisi kapitan Rəşid Əliyevlə birlikdə erməni 
qəsbkarlara qarşı çiyin-çiyinə döyüşmüşdür. 1994-cü ilin fev-
ral, mart, aprel aylarında çox şiddətli döyüşlər gedən zaman ta-
bor var gücü ilə Tərtəri və onun ətrafını ermənilərin hücumun-
dan qorumuşdur. Əvvəllər tabor Ağdərə, Qlobus, Tonaşen, 
Çaylı, Suqovuşan (Madagiz), Maqavuz, Qırmızıkənd (Karmi-
rovan) istiqamətində vuruşurdu. Həmçinin tabor Əskipara kən-
dinin və Maqavuz tarla düşərgəsinin, eləcə də, Ağdərəylə Tər-
təri birləşdirən əsas şose yolu istiqamətini müdafiə edirdi. Ta-
qım komandiri ağır kontuziya almışdı və vəzifələrini yerinə ye-
tirə bilmirdi. Onun köməkçisi isə uzun müddət qar altında qal-
dığına görə, böyrək çatışmazlığı səbəbindən xəstəxanaya yer-
ləşdirilmişdi. Ona görə son döyüşlərdə Rasim Əliyev rota ko-
mandiri vəzifəsini icra edirdi. 

O zaman taborun rabitə rəisi kapitan Rəşid Əliyev, Rasim 
Əliyev, digər gizirlər, çavuşlar, sıravilər hamılıqla var gücləri 
ilə çalışırdı ki, rabitə sistemini təmin etsinlər. Hətta rabitəçi ça-
tışmazlığı ucbatından Rasim kəşfiyyat qruplarına da qoşulurdu 
ki, kəşfiyyat qruplarını rabitə ilə təmin etmək mümkün olsun. 
Rasim Əliyev qabaqda vuruşanlara silah-sursat çatdırılmasında 
da iştirak edirdi. Ağır döyüşlərin birində döyüş maşınları və 
tankların atəşi altında Rasim Əliyev piyada, kürəyində qumba-
raatanlar üçün bir qutu mərmini daşıyaraq səngərlərə paylamış-
dır. 

 Maşınlar atəş xəttinə yaxınlaşa bilmədiyi üçün Rasim xır-
da kolların arası ilə qaçaraq əsgərlərimizin səngərinə can atırdı. 
Qarşı tərəfdən tank və BMP-2-lərdən açılan atəşlər xırda ağac-
ları biçib yan-yörəyə tökürdü. Heç nəyə baxmayaraq Rasim 
Əliyev nəfəsi kəsilə - kəsilə irəli qaçaraq qumbaraatan mərmi-
lərini ünvanına çatdırır. Rasim Əliyevin bu qorxmazlığı nəticə-
sində ünvana çatdırdığı həmin mərmilərin biri ilə düşmənin bir 
ədəd BMP-si vurulur. Bununla kifayətlənməyərək geri qayıdan 



Əmirxan Babaşov 

138 

zaman Rasim Əliyev şəhid və yaralıların daşınmasına kömək 
edir... 

Bu epizod mənə bu yaxınlarda internetdən tapdığımız mə-
lumata görə Rasimin babası Əli Bayram oğlu Əliyevin Böyük 
Vətən müharibəsində “İgidliyə görə” (“За отвагу”) medalı ilə 
təltif olunma səbəbini xatırlatdı. Atalarımız əbəs yerə deməyib-
lər ki: "Ot kökü üstə bitər". 

Rasim Əliyev 1996-cı ilin fevralında ordudan tərxis olun-
muşdur. 1996-cı ildə cəbhə dostu Nazimin bacısı Nailə Əmir 
qızı Quliyeva ilə ailə həyatı qurmuşdur. Ruslan və Fərxan adlı 
iki oğlu var. 

Rasim Əliyev 1996-cı ildən Azərbaycan Respublikası Ra-
bitə Nazirliyində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1997-ci ildə 
NESSCO Telekommunikasiya (Böyük Britaniya) şirkətinə işə 
qəbul edilmiş və rabitə mütəxəssisi olaraq (Novorossiysk - 
Supsa) neft boru kəmərlərinin inşası layihəsində iştirak etmiş-
dir. O, yarımçıq qalmış ali təhsilini “hesablama maşınları 
kompleksləri və şəbəkələri” ixtisası üzrə mühəndis sistemotex-
nik kimi 1998-ci ildə başa vurmuşdur. O, 2000-ci ildən digər 
“Rapid Solution”- ingilis şirkətinə mühəndis vəzifəsinə işə qə-
bul olunmuşdur və hal-hazırda həmin şirkətdə çalışır.  

Rasim Əliyev öz üzərində çalışan və ixtisasını təkmilləşdi-
rən bir mühəndisdir. O, dəfələrlə xaricdə ixtisasartırma təlimlə-
rində iştirak etmiş və sertifikatlar qazanmışdır. Bu sertifikatlar-
dan bəzilərini təqdim edirəm.  
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Şirkət Rasim Əliyevin işınə can yandırmasını və dəyərli 

mütəxəssis olmasını nəzərə alaraq onun Həcc ziyarətini təşkil 
etmişdir. 

Yuxarıda verilən şəkillərin birində “Şəhidlərin qanı nə 
vaxtadək yerdə qalacaq?” – sualına Rasim Əliyev 50 yaşın as-
tanasında cavab almaq müyəssər olmuşdur. Artıq Müzəffər 
Azərbaycan Ordusunun Birinci Qarabağ müharibəsinin və İkin-
ci Qarabağ müharibəsinin (Vətən müharibəsinin) şəhidlərinin 
qanını yerdə qoymadığı üçün özünü Qarabağ qazisi kimi 30 il-
dən sonra rahat hiss edir. 
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Birinci Qarabağ müharibəsinin aktiv 
iştirakçısı 

 
Azad Yasin oğlu Babaşov 

1973-cü il 2 fevral tarixində 
Gürcüstan SSR, Bolnisi rayonu 
Faxralı kəndində kəndli ailəsində 
anadan olmuşdur. Atası Yasin 
Nəsib oğlu Babaşov, anası Nər-
giz Mehralı qızı Babaşovadır. 

Azadın atası Yasin Nəsib oğ-
lu Babaşov 1941-ci ildə Bolnisi 
rayon hərbi komissarlığı tərəfin-
dən Böyük Vətən müharibəsinə 
səfərbər edilmiş Aslan Nəsib oğ-
lu Babaşovun kiçik qardaşıdır. 
Son xidmət yeri 3sp olan Aslan 

Nəsib oğlu Babaşov 1943-cü il 9 iyun tarixində hospitalda və-
fat etmiş və Buynaksk şəhərinin rus qəbirstanlığının şərq tərə-
fində 6-cı sırada, 21 saylı məzarda dəfn olunmuşdur. 

   Azad Yasin oğlu Babaşov 1979-cu ildə Faxralı kənd orta 
məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş, 1989-cu ildə həmin 
məktəbin onuncu sinfini bitirmişdir. O, 1990-cı ildə təhsil al-
maq üçün getdiyi Bakı şəhərindəki avtomobil təmiri üzrə 10 
saylı orta texniki peşə məktəbinə daxil olmuşdur. 1991-ci ildə 
orta təhsil bazasında tənəkəçi peşəsi üzrə tam kursu bitirərək 3-
cü dərəcəli tənəkəçi ixtisasına yiyələnmişdir. 

  Azad Babaşov 1991-ci ildə Bakı şəhərində təhsil müddə-
tinə görə müvəqqəti qeydiyyata alınan Gürcüstan vətəndaşı ki-
mi könüllü olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sırasına səfər-
bər edilir. O, 1991-1996-cı illərdə 5 il müharibə illərində Azər-
baycan ordusunun tərkibində xidmət edir. Onun xidmət etdiyi 
N saylı hərbi hissə Bakı şəhərində yerləşsə də müharibə dövrü 
olduğundan müxtəlif yerlərdə vuruşan hərbi hissələrin silah-
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sursatla təmin edilməsində yaxından iştirak edirdi. Azad Baba-
şov da döyüş bölgələrində olan hissələrə lazımi miqdarda silah-
sursatın daşınmasında aktiv iştirak edir.  
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Silah-sursat aparan vaxtlarda elə hadisələr olurdu ki, o, bir 
neçə gün ərzində həmin hissənin əsgərləri ilə birlikdə döyüşlər-
də düşmənlə vuruşurdu. Bəzən silah-sursatı daşıyan maşınlar 
düşmənin hücumlarına da məruz qalırdı. 

  Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında atəşkəs 
müqaviləsi bağlandıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin 1996-cı il 1 iyun tarixində imzala-
dığı Sərəncamla Azad Babaşov hərbi xidmətdən tərxis olunur. 

  Hərbi xidmətdən tərxis olunduqdan sonra 26-lar (indiki 
Səbail) polis şöbəsinin ədalətsiz hərəkəti nəticəsində Bakı şə-
hərində onun qeydiyyatı bərpa olunmur. O, Gürcüstana qayıdır, 
bir müddət orada müxtəlif yerlərdə işlədikdən sonra yenidən 
Bakıya gəlir. 1991-1996-cı illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələ-
rində hərbi xidmət keçən Azad Babaşovun bugünə kimi Azər-
baycan Respublikasının vətəndaşlığını bərpa etmirlər. O, hələ 
də Gürcüstan vətəndaşı kimi Bakıda yaşayır. 

Azad Babaşov Birinci Qarabağ müharibəsində aktiv iştirak 
etməsini övladlarına fəxr və qürurla danışır. 
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İgidlik nümayiş etdirən qazi 
 

2020-ci il 27 sentyabr 
tarixində başlamış Vətən 
müharibəsində Qarabağda 
ermənilərin illər boyu qur-
duqları və keçilməz hesab 
etdikləri istehkamları 
Azərbaycan Ordusu dağı-
daraq düşmənə ağır və 
sarsıdıcı zərbə vurdu. Və-
tən müharibəsi bütün 
dünyaya Azərbaycan 
gənclərinin torpaq, yurd 
və bayraq sevgisini, və-
tənpərvərliyini, igidliyini, 
mübarizliyini nümayiş et-
dirdi.  

Vətən müharibəsində igid oğullarımızın düşmənə qarşı 
apardıqları döyüşlərdə göstərdikləri qəhrəmanlıq dillərdə dasta-
na çevrildi, hər birimizin qəlbində qürur və şücaət rəmzi kimi 
yer tutdu. Azərbaycan xalqının əsrlərdən süzülüb gələn mənəvi 
gücünü, qəhrəmanlığını, cəsurluğunu Vətən müharibəsində 
yüksəkliklərə qaldıran gənclərin fədakarlığı ənənənin qırılmaz 
tellərlə bir-birinə bağlı olduğunu bütün dünyaya göstərdi. 

44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan Silahlı Qüvvə-
ləri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad 
edilməsi zamanı Füzuli və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən 
qanlı savaşlarda iştirak edənlər arasında igidlik göstərib döyüş 
tapşırıqlarını mərdliklə yerinə yetirənlərdən biri də Rövşən 
Oruc oğlu Uğurlu olmuşdur. Düşmənin bu istiqamətlərdə yarat-
dığı istehkamların dağıdılmasında hünər göstərən Rövşən ağır 
döyüşlərdə cəsarət və igidlik nümayiş etdirmişdir.  
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İkinci Qarabağ müharibəsində Rövşən Uğurlu sevdiyi və-
tən, torpaq yolunda erməni qəsbkarları ilə 2020-ci il 27 oktyabr 
tarixinədək vuruşub qazi olmuşdur. Məhz Rövşən kimi oğulla-
rımızın qəhrəmanlıqları böyük bir xalqın şərəf, qürur, qeyrət 
mənbəyi oldu. 

Rövşən Uğurlu Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə yüzlər-
lə Borçalı əsilli gənclər kimi qəhrəmanlıq göstərdi. O, Borçalı-
nın ağır eli olan Faxralı kəndinin “Ayvazöyü” nəslindədir. O, 
1994-cü il 10 aprl tarixində Sumqayıt şəhərində anadan olub.  

Rövşənin atası Oruc Hüseynov 1968-ci ildə Gürcüstan 
SSR Bolnisi rayonu Faxralı kəndində tanınmış aqronom, kənd 
sovetinin sədri, sovxoz direktoru işləmiş el ağsaqqalı Uğurlu 
Oruc oğlu Hüseynovun ailəsində dünyaya göz açmışdır. Rövşə-
nin anası 1968-ci ildə anadan olan, pediatr işləyən Tahirə Qur-
ban qızı Hüseynovadır. 

Rövşən Uğurlu 2001-ci ildə Sumqayıt şəhər 28 saylı tam 
orta məktəbdə ibtidai təhsil alıb və 2011-ci ildə Bakı şəhəri Su-
raxanı rayonu 278 saylı tam orta məktəbini bitirib. Elə həmin il 
Qafqaz Universitetinin (indiki Bakı Mühəndislik Universiteti-
nin) Mühəndislik fakültəsinə daxil olub və 2015-ci ildə kompü-
ter mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr təhsilini uğurla başa vu-
rub.  

Rövşən Uğurlu 2017-2018-ci illərdə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri sırasında Gəncə şəhərindəki 777-ci hərbi hissədə hə-
qiqi hərbi xidmətdə olub. O, 2020-ci ilin sentyabr ayında 
könüllü olaraq müraciət edərək Vətən müharibəsinin iştirakçısı 
olub.  
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Soldan sağa ayaq üstə duranlar sırasında altıncı 

Rövşən Uğurludur. 
 

Füzuli və Xocavənd rayonlarının kəndləri uğrunda gedən 
qızğın döyüşlərdə 2020-ci il 27 oktyabr tarixində xəsarət alaraq 
qazi olub.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının 
Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış 
döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət 
nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri-
nin əsgəri Uğurlu Rövşən Oruc oğlu “Füzulinin azad olunması-
na görə” medalı ilə təltif edilib.  

Rövşən Oruc oğlu Uğurlu 44 günlük Vətən müharibəsində 
göstərdiyi igidlik və qəhrəmanlığı ilə ulu babalarının mərdliyi-
ni və cəsarətini davam etdirib. Belə ki, nənəsi Qüdrətin atası 
Nadir Alı oğlu Hüseynovun doğma qardaşları Məhəmməd və 
İlyas Alı oğulları 1941-1945-ci illərdəki Böyük Vətən mühari-
bəsində iştirak etmişlər. Doğma kəndə o dövrün medalları ilə 
qayıtmışlar. Məhəmməd Alı oğlu Hüseynovun sağ qolu 
döyüşdə amputasiya edilmişdir.  
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Nənəsi Qüdrət Nadir qızının anası Hüseynova (Babaşova) 
Gülxanım Osman qızının doğma qardaşı İsmayıl Osman oğlu 
Babaşov Sovet-Finlandiya və Böyük Vətən müharibəsinin işti-
rakçısı olmuşdur. Böyük Vətən müharibələrində göstərdiyi 
igidliyə görə “Döyüş xidmətlərinə görə”, “İgidliyə görə” me-
dalları və “Qırmızı ulduz” ordeni ilə təltif edilmişdir.  

Rövşən Oruc oğlu Uğurlu, sənə ananın südü, atanın çörəyi 
halal olsun ki, ulu babalarının qəhrəmanlıq ənənələrini davam 
etdirmisən.  

Rövşən Uğurlu hazırda özəl şirkətdə “Information Security 
Manager” vəzifəsində işləyir. Əziz qazimiz Rövşən, sənə gələ-
cək həyatında müvəffəqiyyətlər və xoşbəxtlik arzulayıram!  
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Vətənpərvər şücaətli gizir 
 

İkinci Qarabağ (Vətən) 
müharibəsində Azərbaycan Si-
lahlı Qüvvələrinin qəhrəman 
şəxsi heyəti dağları, dərələri, ke-
çilməz sədləri aşaraq Ali Baş 
Komandanın əmrini şərəflə yeri-
nə yetirdi. Qəhrəman əsgər və 
zabit oğullarımız düşməni əzərək 
cinayətkar hərbi caniləri torpaq-
larımızdan qovdular. Bu əsgər və 
zabitlər arasında müqəddəs amal, 
haqq-ədalət uğrunda qəhrəman-
casına vuruşanlar sırasında El-
mar Bədəlli də böyük şücaət 

göstərib.  
Elmar Bədəlli 1995-ci il 23 fevral tarixində Bakı şəhərində 

anadan olub. Onun atası Borçalı mahalının Faxralı kəndindəki 
Qarabədəllilər nəslindən olan Bədəlov İlqar Hüseyn oğlu, anası 
Bədəlova (Babaşova) Sevda Bayram qızıdır.  

Atasının Moskvada işgüzar fəaliyyəti ilə əlaqədar 2002-ci 
ildə həmin şəhərin 103 nömrəli orta məktəbində ibtidai təhsilə 
başlayır. İdmana olan marağından Elmar ibtidai təhsillə bərabər 
taekvondo idman növü ilə məşğul olur. Moskva şəhərində ya-
şadığı müddət ərzində bir neçə yarışların qalibi olur. İki dəfə 
yeniyetmələr arasında keçirilən yarışda Moskva birincisi adına 
layiq görülür. 

Elmarın ailəsi 2007-ci ildə Bakı şəhərinə köçdükdən sonra 
təhsilini 141 nömrəli orta məktəbin 6-cı sinifində davam etdi-
rir. İdmana olan həvəsi onu Azərbaycan Taekvondo Federasi-
yasının müəllimi Sənan Həşimovun Qafqaz klubuna gətirir. 
Həmin klubun üzvü olmaqla idman sahəsində məşqlərdəki 
əməyinin nəticəsi olaraq Azərbaycanda üçqat ölkə çempionu, 
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ikiqat Gürcüstan çempionu, İran üçüncüsü nailiyyətlərini qaza-
nır. Həmçinin Türkiyədə, Rusiyada, Hollandiyada, Xorvatiya-
da, Misirdə keçirilən yarışların iştirakçısı olur, müxtəlif dərəcə-
lərə və mükafatlara layiq görülür. 

 
Elmar Bədəlli 2013-cü ildə orta məktəbi bitirir və 

Gürcüstan Texniki Universitetinə (keçmiş Tbilisi Politexnik 
Universiteti) daxil olur. Ali təhsili bitirdikdən sonra həqiqi 
hərbi xidmətə çağırılır. Xidmətini Azərbaycan sərhəd 
qoşunlarında yerinə yetirir. Vətəni qorumağı müqəddəs borc 
bilən hər bir insan kimi hərbçi olmağı özünə həyat yolu seçir. 
Həqiqi hərbi xidmətdən tərxis olunduqdan sonra Elmar gələcək 
həyatını hərbi sahədə vətənə xidmət etməkdə görür.  
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Bir hərbçi kimi Vətəni qorumaq onun ulu babalarından gə-
lən genetik koddur. Elmar Bədəllinin atası tərəfindən ulu baba-
ları Əhməd, Məhəmməd və Hümbət Qarabədəl oğulları 1941-
1945-ci illərdəki Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir-
lər. Təəssüflər olsun ki, ulu babaları Əhməd və Hümbət Qara-
bədəl oğulları müharibə illərində alman faşistlərə qarşı vuruşa-
raq qəhrəmancasına həlak olmuşdurlar. SSRİ-nin hansı şəhə-
rindəki qardaşlıq qəbirsanlığında dəfn olunduqları məlum de-
yil. Bəlkə də gələcəkdə SSRİ Müdafiə Nazirliyinin arxiv mate-
rialları tam şəkildə internetə yerləşdirildikdən sonra Qarabədəl-
lilər nəslinin gəncləri onların dəfn olunduqları yerləri tapa bilə-
cəklər.  

Elmarın digər ulu babası Məhəmməd Qarabədəl oğlu (lə-
qəbi Qaracöngə olan) Böyük Vətən müharibəsində aktiv iştirak 
etmişdir, bədənində çoxlu sayda güllə və qəlpə yaraları 
olmasına baxmayaraq, müharibədən sağ-salamat qayıdaraq şə-
rəflə 80 il yaşamışdır. Elmarın atası İlqar Məhəmməd Qarabə-
dəl oğlunun nəvəsidir. O, ali savadlı olub sərbəst kommersiya 
ilə məşğuldur. 

Elmarın anası tərəfindən ulu babası Dünyamalı Xuda oğlu-
nun doğma qardaşı Bədəl Xuda oğlunun böyük oğlu Şamil Ba-
başov 1939-cu ildə əvvəlcə SSRİ-Finlandiya müharibəsində, 
sonra 1941-1945 illərdəki Böyük Vətən müharibəsində iştirak 
etmişdir. O, 1945-ci il aprel ayına kimi kapitan rütbəsində vu-
ruşaraq tabor komandiri olmuş və “İgidliyə görə” medalı ilə 
təltif edilmiş, həmin ilin aprel ayında Polşada həlak olmuşdur. 
Bədəl Xuda oğlunun digər övladı Qurban Babaşov 1942-ci ilin 
yanvar ayında Böyük Vətən müharibəsinə yola düşmüşdür. Əv-
vəlcə Gürcüstanın Qori şəhərində 2 aylıq hərbi təlim keçmiş, 
sonra isə Şimali Qafqaza göndərilmişdir. Orada xidmət edərkən 
digər millətlərin əsgərləri tərəfindən azərbaycanlı hərbçilərin 
təhqir olunmasına dözməmiş və həmyerliləri ilə birlikdə buna 
qarşı çıxmışdır. Qarşıdurma əsnasında silaha əl atılması nəticə-
sində yaralananlar və həlak olanlar olmuşdur. Hərbi tribunal 
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Qurban və digər azərbaycanlı əsgərləri cərimə (ştrafnoy) tabo-
runa keçirmiş və ön cəbhəyə göndərilmişlər. Arxivdə olan mə-
lumatlara görə, daha sonra döyüşdə göstərdiyi qəhrəmanlıqlara 
görə Qurban “İgidliyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur. 

Elmar yüksək fiziki göstəriciləri və peşəkar idmançı kimi 
zabitlərin müsbət rəyi ilə gizir kursunu keçib. Kursu bitirdik-
dən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin N saylı hərbi hissəsində 
xidmətini davam etdirib. 2020-ci ilin 27 sentyabrında Azərbay-
can və Ermənistan arasında başlanmış Vətən müharibəsində El-
mar Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin tərkibində vətənə xidmət 
edib. 

Cəbhənin Kəlbəcər istiqamətlərindən hücum edən düşmə-
nin həmlələrini dəf edərək Murov dağındakı bir sıra əhəmiyyət-
li yüksəklikləri ələ keçirənlərdən biri də gizir Elmar Bədəlli 
olub. Daha sonra Fizuli, Cəbrayıl, Xudafərin, Zəngilan istiqa-
mətlərində Elmar digər Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrlə birlikdə 
böyük qəhrəmanlıqlar göstərib. Təbii ki, Elmar göstərdiyi şüca-
ətləri xətrini çox istədiyi komandiri Xüsusi Təyinatlı Qüvvələ-
rin qərargah rəisi polkovnik Babək Ələkbərovun bilik və baca-
rığından bəhrələnərək qazanıb. 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin sıralarında xidmətini davam 
etdirən Elmar Bədəlli 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə 
demək olar ki, bütün cəbhə xətlərində vuruşub, qəhrəmanlıqlar 
göstərib, onlarla düşməni məhv edərək qələbəmizdə pay sahib-
lərindən biri olub. Xüsusilə, Cəbrayıl istiqamətindəki döyüşlər-
də, Xudafərin körpüsünün azad olunması zamanı bir sıra qəhrə-
manlıqlar göstərən Elmar tarixi abidəyə Üçrəngli Şanlı Azər-
baycan Bayrağı sancılarkən Ali Baş Komandana raport verən 
dəstənin tərkibində olub. 
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Elmar daha sonra Zəngilan və Qubadlının işğaldan azad 
edilməsi üçün baş verən döyüşlərdə də ən öndə gedənlərdən 
olub. Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə də iştirak edən Elmarın 
qəhrəmanlıqları diqqətdən kənarda qalmayıb və Ali Baş Ko-
mandanın Sərəncamı ilə “İgidliyə görə” medalı ilə təltif olu-
nub. 

Sonrakı günlərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvə-
lərinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad olunmasına 
görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin Sərəncamı ilə təltif olunanların siyahısında 
Elmar Bədəllinin də adı var. Təltiflərin davam etdiyi sırada son 
günlərdə Elmar Bədəlli növbəti təltiflə mükafatlandırılıb. Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Zəngilanın 
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi onun növbəti 
mükafatlarından biridir. Ümidvarıq ki, vətənpərvər eloğlumu-
zun qazandığı mükafatlar davamlı olacaq, həyat yollarını işıq-
landıracaqdır. Elmarın ən son aldığı “Vətən müharibəsi iştirak-
çısı” medalı ölkə rəhbərinin sərəncamı ilə verilmiş dördüncü 
medalıdır. 

Elmarın şücaəti, keçdiyi döyüş yolu, nailiyyətləri sadəcə 
onu və ailəsini sevindirmir. O həm doğulduğu, sədaqətlə xid-
mət etdiyi Azərbaycanımızın, həm də əsli-kökü ilə bağlı oldu-
ğu Ulu Borçalının ağır eli olan Faxralının və bütün borçalıların 
qəlbində taxt qurub. Həmyerliləri və sevənləri onun qəhrəman-
lıqlarından fəxrlə danışırlar. 

Elmar Bədəlli hal-hazırda Qarabağ bölgələrində ordu sıra-
larında vətənimizi düşməndən qoruyanlar sırasındadır. Elmara 
bundan sonra da yeni-yeni nailiyyətlər, sağlam, mənalı və bərə-
kətli ömür, uğurlarının davamlı olmasını arzulayırıq! 
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Hünər və igidlik nümunəsi 
 

2020-ci il 27 sentyabr ta-
rixində Ermənistan Silahlı 
Qüvvələri Azərbaycan Res-
publikasının Qarabağ ərazi-
sində atəşkəs müqaviləsini 
pozaraq bütün atıcı silahlar-
dan istifadə etməklə hücum 
etmiş, mülki və hərbçilərdən 
xəsarət alanlar oldu. Ölkəmi-
zin milli təhlükəsizliyinə qarşı 
real hərbi təhdidlərin qarşısı-
nın alınması məqsədilə Azər-
baycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən əks-
hücum əməliyyatlarına başlandı. Vətən torpaqlarının böyük 
hissəsini işğaldan azad edən rəşadətli və müzəffər ordumuzun 
həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Ermənis-
tan Respublikasının Silahlı Qüvvələri darmadağın edilərək, 
canlı qüvvə və texnika sarıdan böyük itkilər verərək geri çəkil-
məyə məcbur oldu. Qarabağın azad edilməsi yolunda şiddətli 
döyüşlərdə vuruşan əsgərlərimizdən biri də Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdə olan Bəhman Ramiz oğlu 
Babaşov idi. 

Bəhman Ramiz oğlu Babaşov 2002-ci il 2 iyul tarixində 
Azərbaycan Respublikasının qədim mədəniyyət mərkəzi olan 
Gəncə şəhərində anadan olub. O, əslən Gürcüstan Respublikası 
Bolnisi rayonunun Faxralı kəndinin Babaşlı nəslindəndir. Onun 
atası Ulu Borçalının ağır eli olan Faxralı kəndində anadan olan 
Ramiz Məhərrəm oğlu Babaşov, anası həmin kənddə anadan 
olan Məmmədova Elmira Nadir qızıdır. 

Bəhmanın babası 1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müha-
ribəsində cəsur atıcı əsgər Aslan Nəsiboğlu Babaşovun kiçik 
qardaşı Məhərrəm Nəsib oğlu Babaşovdur. Kökdən gələn cə-
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surluq, qəhrəmanlıq Bəhmanın həqiqi hərbi xidmətdə olduğu 
müddətdə də özünü göstərdi. 

Bəhman Ramiz oğlu Babaşov Gəncə şəhər 17 saylı tam or-
ta məktəbində oxuduğu illərdə idmanın futbol, güləş, şahmat 
növləri ilə məşğul olmuş və dəfələrlə yarışlarda yer tutaraq dip-
lom və medallarla təltif olunmuşdur.  

 

 



Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır 

165 
 



Əmirxan Babaşov 

166  



Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır 

167 

 



Əmirxan Babaşov 

168 

 
 

Orta məktəbi bitirdikdən və Gəncə Dövlət Kollecində yol 
nəqliyyatı ixtisası üzrə təhsilini tamamladıqdan sonra 2020-ci il 
3 iyul tarixində həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbi xid-
mətinin ilk günlərini Beyləqan rayonunun Kəbirli kəndində 
yerləşən hərbi hissədə keçirmişdir. Hərbi xidmət müddətinə tə-
sadüf edən Ermənistan və Azərbaycan arasında başlamış İkinci 
Qarabağ (Vətən) müharibəsinin iştirakçısı olmuşdur. O, artille-
riya divizionunda xidmət etdiyi üçün Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, 
Zəngilan, Hadrut və Şuşanın işğaldan azad olunması uğrunda 
döyüşlərdə iştirak etmişdir. 
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Bəhman döyüşçülər arasında. Oturanlar sırasında 

 sağdan birinci 
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Bəhman əsgər yoldaşları arasında sağdan birinci 
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 Ermənistan ordusunun otuz ilə yaxın qurduğu istehkamla-

rı igid oğullarımız böyük fədakarlıqla dağıdaraq düşmənə sarsı-
dıcı zərbələr vurmuşdurlar. O istehkamları yarıb keçmək, o 
müdafiə xətlərini dəf etmək çox böyük qəhrəmanlıq və hərbi 
peşəkarlıq tələb edirdi. Qürur və iftixar hissi ilə deyirik ki, əldə 
edilmiş qələbə Bəhman da daxil olmaqla Azərbaycan hərbiçilə-
rinin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı hesabına qazanılmışdır. Bu da-
nılmaz qələbə Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Vətən 
müharibəsindəki döyüşlərdə yüzlərlə oğullarımız silaha sarıla-
raq düşmənin başına od yağdırmışdır. Nəticədə həmin ərazilər 
erməni işğalından azad edilmişdir. 

Bəhman Babaşovun Vətən müharibəsi vaxtı yadında qalan 
və heç vaxt unutmayacağı hadisə Qubadlı yolunda yerdəyişmə 
zamanı mühasirəyə düşmələri olub. Bir gün mühasirədə qalan 
Bəhman və əsgər yoldaşlarının qətiyyəti onları ümidsizliyə sal-
mamış, mühasirədən çıxaraq qələbəyə doğru daha da yaxınlaş-
dırmışdır.  

Bəhman Babaşovun göstərdiyi hünər və igidlik Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əli-
yevin Fərmanı ilə Füzulinin, Cəbrayılın və Şuşanın azad olun-
masına görə medalları ilə qiymətləndirilmişdir.  
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Vətən müharibəsi 2020-ci il 10 noyabr tarixində Azərbay-

canın şanlı ordusunun qalibiyyəti ilə başa çatdı. Ermənistanın 
hərbi kapitulyasiyası olaraq tarixə düşən 10 noyabr tarixli Bə-
yanat uzun illər davam edən işğala son qoydu. Bəyanatdan son-
ra Bəhman Babaşov həqiqi hərbi xidmətinin qalan vaxtını Şuşa 
şəhərində davam etdirərək tamamlamışdır.  

Bəhmanın uşaqlıq arzularından biri atası Ramiz kimi polis 
olmaqla xalqına xidmət etməkdir və biz də onun bu arzusunun 
gerçəkləşməsini arzulayırıq. Babaşlı nəslinin fəxr etdiyi oğulla-
rından biri olan Bəhmana gələcək həyatında uğurlar arzulayı-
rıq. 
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Son söz 
 

Fırlandıqca bu dünya, yox da dönüb var olur, 
Quruyan çeşmələrdən sular yenə car olur. 
Bu dünyanm xeyri də, şəri də təkrar olur, 
Niyə təkrar olmasın? Axı, dünya fırlanır.  

Bəxtiyar Vahabzadə 
 

 Əziz oxucu, təqdim olunan kitabda toplanmış məlumatlar-
la tanış olduqdan sonra əminəm ki, bir daha tarixi yaddaşın nə 
qədər əhəmiyyətli olduğunun fərqinə vardınız. Ümid edirəm ki, 
hamılıqla bundan nəticə çıxararaq dədə-babalarımız, atalarımız 
haqqında səhih məlumat əldə etməyə və gələcək nəsillərə çat-
dırmağa daha çox önəm verərik. Bu ilk növbədə mənsub oldu-
ğumuz nəslin, el-obanın gəlmiş-keçmiş övladlarını unutma-
maq, onlara qarşı vəfa borcumuzu yerinə yetirmək baxımından 
vacibdir. Həmçinin necə bir soyun davamçıları olduqlarından 
xəbərdar, ailə şəcərələri haqqında mötəbər məlumata sahib ol-
maları gələcək nəsillərin də haqqıdır. Başqa sözlə desək, bunu 
sələfə qarşı vəfa, xələfə qarşı vəzifə borcu naminə etməliyik.  

Unutmayaq ki, insan olaraq dünyaya gəlişimizdə olduğu 
kimi, harada və hansı ailədə doğulmağımız da Uca Yaradanın 
təqdiri ilə baş verir. Bu səbəblə, taleyin hökmünə uyğun olaraq 
həyatda insan olaraq qalmaq, verilmiş ömrü şərəflə yaşamaq, 
əcdadımıza rəhmət oxutmaq, gələcək nəsillərə örnək olmaq 
başlıca məqsədimiz olmalıdır. Kitabda haqqında fəxrlə bəhs et-
diymiz yaxınlarımız, doğmalarımız məhz bu qəbildən örnək in-
sanlar olmuşdurlar. Onlardan müharibə şəraitində və ya dinc 
dövrdə dünyasını dəyişənlərə Uca Allahdan rəhmət, ruhlarının 
şad, məkanlarının cənnət olmasını diləyirəm. Digər haqqında 
söhbət açılan nakam taleli yaxınlarımızın məzarlarının tapılma-
sı istiqamətində axtarışların davam etdirilməsi, həm onların, 
həm də övlad, qardaş, ata həsrəti ilə dünyadan köçmüş doğma-
larının narahat ruhları üçün təsəlli olacağına inanıram.  
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Nəslimizin bir çox övladının həlak olduğu və ya itkin 
düşdüyü sovet dövrü ilə bağlı bir məqama da aydınlıq gətirmək 
istəyirəm. Xalq olaraq etdiyimiz fədakarlıqlara rəğmən Rusiya 
İmperiyasının dədə-baba torpaqlarımızı işğal etməsi ilə başla-
yan və bolşevik istilasından sonra forma etibarı ilə dəyişsə də 
mahiyyətcə eyni siyasətin davam etdiyini untmamalıyıq. 
Sözügedən dövrdə ermənilərin, rusların planlı şəkildə əzəli tor-
paqlarımıza yerləşdirilməsi, milli varlığımızın, mədəniyyətimi-
zin yox edilməsi, tariximizin saxtalaşdırılması ilə müşayiət olu-
nan xristianlaşdırma siyasəti həyata keçirilmişdir. Ermənilər-
dən vasitə kimi istifadə edilməklə dəfələrlə xalqımıza qarşı 
kütləvi qırğınlar törədilmişdir. Velikorus şovinistləri və erməni 
daşnaklarından ibarət şər cəbhəsinin kollektivləşmə adı altında 
həyata keçirdiyi şəxsi mülkiyyətin talanmasına etiraz edən 
minlərlə yurddaşımız qətlə yetirilmiş və ya ölkəni tərk etmiş-
dir. Azərbaycanın nüfuzlu ziyalıları, maarifçi-demokratlar nəs-
li, müxtəlif damğalar vurularaq məhv edilmişdir. Uydurma ci-
nayət işləri, “burjua-millətçi”, “xalq düşməni” damğası ilə həbs 
edilmiş və yaxud sürgünə göndərilən ziyalıların ailə üzvləri, 
yaxınları olmazın məhrumiyyətlərə düçar olmuşdurlar.  

Repressiyanın tüğyan etdiyi həmin dövrdə partiya-sovet, 
hüquq-mühafizə orqanlarında rəhbər vəzifə tutan daşnak xislə-
tinə sadiq qalan ermənilər Moskvanın ümümi “xalq düşməni” 
axtarışı siyasətini fürsət olaraq dəyərləndirmişdirlər. Nəticədə 
keçmiş Sovetlər Birliyində ərazi və əhali baxımından ən çox 
repressiyaya məruz qalan xalqlardan biri, Cənubi Qafqazda isə 
birincisi məhz soydaşlarımız olmuşdur. Təkcə Azərbaycanda 
təxminən 80 min ziyalı – ictimai-siyasi fəal, ədəbiyyat, incəsə-
nət, elm, din xadimi, hərbçi qırmızı terrorun və erməni məkri-
nin qurbanı olmuşdur. Sadəcə 1937-ci ildə Azərbaycanda 29 
min soydaşımız “xalq düşməni” ittihamı ilə məhv edilmişdir. 
Əgər Borçalıda və bolşeviklər tərəfindən Azərbaycan torpaqla-
rının hesabına yaradılmış Ermənistanın ərazisində yaşayan və 
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repressiyaya məruz qalan soydaşlarımızı da nəzərə alsaq, bu rə-
qəmin daha çox olduğunu təxmin edə bilərik.  

Daha əvvəl Qurban Babaşovla bağlı bəhs etdiyimiz epi-
zodda olduğu kimi, hətta alman faşistlərinə qarşı müharibə işti-
rakçılarına münasibətdə də ayrı-seçkilik, etnik, irqi, dini 
dözümsüzlük hallarına belə yol verilmişdir. Müharibə bitər-bit-
məz xaricdən gətiriləcək erməniləri yerləşdirmək bəhanəsi ilə 
Moskvanın qərarı ilə 1948-1953-cü illərdə 150 minə yaxın soy-
daşımız Ermənistan ərazisində əsrlərlə yaşadıqları tarixi-etnik 
torpaqlarından zorla Azərbaycana köçürülmüşdür. Nəhayət, 
1980-ci illərin sonunda başlayan növbəti münaqişə, Qərbi 
Azərbaycanda həyata keçirilən etnik təmizləmə, Dağlıq Qara-
bağın və ətraf rayonların işğalı, qanlı 20 yanvar qırğını, Xocalı 
faciəsi xalqımıza qarşı həyata keçirilən məkrli siyasətin davamı 
olmuşdur. Əbəs yerə “tarix iki halda təkrarlanır: ibrət götürən-
də – yaxşı məqamlar, götürməyəndə pis məqamlar təkrar olu-
nur” deyilmir. Bu səbəbdən də yaşanan çoxsaylı faciələrdən 
dərs almalı və bir daha təkrarlanmaması üçün nəticə çıxarmalı-
yıq. İlk növbədə özümüzdən olanı sevmək şərti ilə, milli varlı-
ğımız üçün həyati əhəmiyyət daşıyan birlik və bərabərliyimizi 
qoruyub saxlamalıyıq. Gerçək dostumuzu , düşmənimizi tanı-
masaq, lazımi nəticə çıxarmasaq, hər dəfəsində təkrarlanan ta-
rix deyil, səhvlərimiz olacaq.  

Sovet hakimiyyəti illərində məruz qaldığımız faciələri, 
haqsızlığı, ədalətsizliyi yaddan çıxarmamaqla bərabər, həmin 
dövrdə baş vermiş müharibələrdə iştirak etmiş yaxınlarımızı və 
doğmalarımızı da əsla unutmamalıyıq. İstər İkinci Dünya və 
Böyük Vətən müharibələrində, istərsə də soyuq müharibə 
dövründə həyatını itirmiş yaxınlarımız hamısı cəsarətli və 
vüqarlı oğullarımız olmuşdur. Mənsub olduğumuz dinimizdə 
“Əməllər niyyətə görədir” həqiqətini əsas alaraq haqlarında 
bəhs etdiyim doğmalarımıza bir daha Uca Allahdan rəhmət, 
ruhlarının şad, məkanlarının cənnət olmasını diləyirəm. Eyni 
zamanda, Birinci Qarabağ və İkinci Qarabağ (Vətən) mühari-
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bələrində ata-babalarımızın yolunu şərəflə davam etdirmiş, Və-
tənin azadlığı uğrunda canlarından keçməyə hazır olduqlarını 
sübuta yetirmiş qazilərin hər birinə uzun ömür, sağlıq və könül 
xoşluğu arzulayıram. Son olaraq, hər birinizin bu faydalı tə-
şəbbüsə qoşulacağına ümid edir və müharibə iştirakçıları barə-
də verəcəyiniz əlavə məlumata görə əvvəlcədən minnətdarlığı-
mı bildirirəm. 
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