






































Cavidan
Mirzəağa oğlu
Ağayev
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VƏTƏN CANDAN ŞİRİNDİR

“Vətən uğrunda”
medalı

“Xocavəndin azad 
olunmasına görə”

medalı



Şanlı Zəfərlə başa çatan Vətən müharibəsi xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni parlaq səhifələr 
yazdı. Müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan Cavidan 
Ağayev kimi cəsur oğullarımızın şücaəti hesabına əzəli torpaqlarımızın yağı tapdağından xilas edilməsinə 
nail olduq. On doqquz yaşında şəhadətə ucalan bu igidi siz də yaxından tanıyın.

Cavidan Mirzəağa oğlu Ağayev 2001-ci il iyunun 16-da Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. 
Vətən müharibəsi başlayanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi 

xidmətdə olub. Silahdaşlarının dediyinə görə, qəhrəmancasına döyüşən Cavidan torpaqlarımıza göz 
dikənləri gözündən vururmuş. 

Oktyabrın 2-də Xocavənd rayonu uğrunda gedən qızğın döyüşlər zamanı isə aldığı qəlpə yarasından 
şəhadətə ucalıb. 

Bakı şəhərinin Badamdar qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
ASCO-nun “Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavodunda elektrik qaynaqçısı işləyən atası Mirzağa Ağayev bütün 

ömrü boyu alnının tərinə, əllərinin qabarına güvənib. Övladlarını da halal çörək və Vətənə məhəbbətlə 
böyüdüb.

Mirzağa kişi oğlu haqqında danışarkən deyib: “Vətənini çox sevirdi, onun üçün dünya bir yana idi, Vətən 
bir yana. Qələbəmizə də bəlkə hamıdan çox inanırdı və qazanılmasında payının olmasını istəyirdi. İstədiyi 
kimi də oldu. Amma, təəssüf ki, özü Qələbə sevincini yaşaya bilmədi.”

Kədərlənmə, igid atası! Vətən sevgisi ilə böyütdüyün oğul Qələbə gününədək yaşamasa da, qədirbilən 
xalqımızın qəlbində əbədi yaşamaq haqqı qazandı.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatıldığı və hərbi hissə 
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə Cavidan 
Ağayev ölümündən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 15 dekabr tarixli Sərəncamı ilə 
"Vətən uğrunda", torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında şəxsi 
igidlik və şücaət nümayiş etdirdiyinə görə 2020-ci il 25 dekabr tarixli Sərəncamı ilə "Xocavəndin azad 
olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.

Onun üçün dünya bir yana idi, 
Vətən bir yana
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Elsevər
Qalib oğlu
Yarıyev
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VƏTƏN CANDAN ŞİRİNDİR

“Vətən uğrunda”
medalı

“Füzulinin azad 
olunmasına görə”

medalı



Vətən uğrunda canını fəda edən qəhrəmanlardan biri də Elsevər Yarıyevdir. Rəşadətli Silahlı 
Qüvvələrimizin 44 günlük Zəfər yürüşündə şücaəti ilə seçilən, düşmənin xeyli sayda texnikası və canlı 
qüvvəsini məhv edən bu igidimizin yoxluğuna bu gün də onu tanıyanlardan heç kəs inanmır, inana bilmir: 
nə doğmaları, nə tanışları, nə də silahdaşları. Hamı Elsevəri ölümün də qorxduğu igid sayırdı.

Elsevər Qalib oğlu Yarıyev 1986-cı il sentyabrın 25-də Xudat şəhərində dünyaya göz açıb. 
1993–2004-cü illərdə Kərim Məhərrəmov adına 3 nömrəli tam orta məktəbdə, 2004–2009-cu illərdə isə 

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdində Dənizçilik Kollecində təhsil alıb. Hər iki təhsil ocağında 
oxuduğu illərdə biliyi, əxlaqı ilə yanaşı, vətənpərvərliyi ilə seçilib. 

Vətən sevgisi ona qanla keçib. Atası Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranlarındandır. 
Elsəvər 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində kiçik çavuş kimi iştirak etdiyindən savaşın nə olduğunu yaxşı 

bilib. Vətən müharibəsinin ikinci günü – sentyabrın 28-i döyüşlərə qatılıb. Füzuli istiqamətində düşmənin 
keçilməz sədlərinin yarılmasında və cəbhədən gələn ilk sevindirici xəbərlərdə onun da igidlik payı olub. 

Sentyabrın 30-da Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə qəhrəmancasına 
həlak olub. Bir aydan sonra tapılan nəşi  Xudat şəhərində dəfn edilib. 

Payızı çox sevib. Sentyabrda doğulmuşdu axı. Sentyabrda da ən uca zirvəyə ucalıb – şəhidlik zirvəsinə! 
Özündən sonra Qalib və Gülər adlı iki övladı yadigar qalıb.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında şəxsi igidlik və şücaət 

nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Elsevər Yarıyev 
ölümündən sonra "Vətən uğrunda" və "Füzulinin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.

Sentyabrda doğuldu, sentyabrda da ən 
uca zirvəyə ucaldı
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Məmmədağa
Balakişi oğlu
Səfərov
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“Vətən uğrunda”
medalı
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olunmasına görə”

medalı



Arzuları çox idi. Lap çox! 
Amma ən böyük arzusu torpaqlarımızı azad görmək idi. Elə bu amal uğrunda da son damla qanına 

qədər döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı.
Məmmədağa Balakişi oğlu Səfərov 1997-ci il mayın 10-da Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. 
Yasamal rayonundakı Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli tam orta məktəb-liseydə oxuyub. 
2014–2019-cu illərdə Türkiyənin Balıkəsir Universitetində ali təhsil alıb. Amma təhsilin son pilləsində 

Vətənə qayıdıb, ailəsinə deyib ki, təhsilini  hərbi xidmətini bitirdikdən sonra davam edəcək.
2019-cu il oktyabrın 8-də Qusar rayonuna hərbi xidmətə yollanıb. Vətən müharibəsi başlayanda hərbi 

xidmətdə olub. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd rayonlarının işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə 
fəal iştirak edib. 

Oktyabrın 21-də Xocavəndin Düdüklü kəndinin azad olunması uğrunda gedən döyüş isə qısa və şərəfli 
ömründə son qəhrəmanlıq səhifəsi olub: şəhadətə yüksəlib.

Məmmədağa ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün atıldığı hər döyüşdə həm də 
şəhidlərimizin qisasını almağa çalışırmış. Onun da qanı yerdə qalmadı:qisasını silahdaşları aldılar. 

Şəhadətə yüksələn igid gəncin adı təhsil aldığı Türkiyənin Balıkəsir Universitetində də əbədiləşdirilib.
Atası Balakişi Səfərov təcrübəli dənizçidir, uzun illər Xəzər Dəniz Neft Donanmasının gəmilərində baş 

mexanik işləyib.  
Hazırda ASCO-nun Donanmanın Texniki İstismarı Departamentinin  rəisi vəzifəsində çalışan Balakişi 

Səfərov qəhrəman oğlundan danışarkən deyib: “Xalqına, torpağına bağlı olan Məmmədağa üçün 
Azərbaycanın bütövlüyü hər şeydən daha vacib idi. Hətta həyatından da. Bu, onun seçimi idi. Və bu 
seçim Vətən müharibəsinə qədər yalnız doğmalarının, dost-tanışlarının qəlbində yeri olan Məmmədağanı 
şəhadətindən sonra yüz minlərin ürəyinə köçürdü. Həm də həmişəlik!”

Məmmədağa Səfərov Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş 
əməliyyatlarında iştirakına və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu 
şərəflə yerinə yetirdiyinə görə ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” 
medalları ilə təltif edilib.

“Xalqına, torpağına bağlı olan Məmmədağa 
üçün Azərbaycanın bütövlüyü hər şeydən 
daha vacib idi”
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