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 Salidə Şərifova 

filologiya elmləri doktoru 

 

İkinci tip “Qarabağ romani” nümunəsi – 

“Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlilar) sənədli romani 

 

Giriş 

Güllü Məmmədova “Qarabəkir əfsanəsi” (2001), “Kalbalı xan” (2007), “Qan içində işıq” (2018), 

“Oğurlanmış Zəngəzur” (2021) sənədli, tarixi romanlar müəllifi kimi Azərbaycan ədəbiyyatında 

sözünü demiş və imzasını sevdirməyi bacarmış qadın yazarlarımızdandır. 

 Yazıçı Güllü Məmmədovanın oxuculara təqdim etdiyi 

“Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) romanı Azərbaycan 

xalqının tarixi zəfərini, qalibiyyətini əks etdirən ikinci tip 

“Qarabağ romanı”nın ilk nümunələrindəndir. 

“Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) əsərinin janr 

xüsusiyyəti 

Müstəqillik dövrü ədəbiyyatında Qarabağ mövzusunu 

əks etdirən roman nümunələrinin iki dövrü özündə ehtiva 

etməsini müşahidə edirik: Qarabağ müharibəsini ədəbiyyatda 

əks etdirən roman nümunələri və 44 günlük Vətən 

müharibəsini əks etdirən roman nümunələri. Birinci Qarabağ 

müharibəsindən Vətən müharibəsinə qədər olan zaman 

axarında, Qarabağ mövzusunda yaradılmış romanların özəl 

xüsusiyyətlərinə görə roman janrının yeni bir növünün – 

“Qarabağ romanı”nın formalaşması özünü göstərməkdədir. 

Birinci Qarabağ müharibəsini əhatə edən bədii ədəbiyyatda, Qarabağ mövzusunda qələmə 

alınmış roman nümunələrində gələcəyə olan nikbin ruhun əks etdirilməsi hakim kəsilmişdir. 44 

günlük Vətən müharibəsini əks etdirən roman nümunələri isə artıq konkret olaraq, otuz ildən sonra 

Qarabağ müharibəsinin Zəfərlə başa çatmasını, Zəfər və qalibiyyətini əks etdirir. Akademik İsa 

Həbibbəylinin qeyd etdiyi kimi, “nəhayət, Azərbaycan Respublikasının Qalib Ali Baş Komandanı, 

Müzəffər Prezidentimiz İlham Əliyevin Dəmir Yumruğu və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Qarabağ 

müharibəsinin otuz ildən sonra tarixi Zəfərlə başa çatdırılması Qarabağ mövzusuna yenidən fərqli bir 

poetik ahəng gətirmişdir.” 
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Ədəbiyyatımızda Qarabağ müharibəsinin, Qarabağın və Azərbaycanın digər rayonlarının 

işğalına şərait yaratmış xarici və daxili amillərinin, erməni millətçiliyinin “varisliyi”nin, erməni 

işğalçısının və erməni əsirliyinin əksi, ən əsası isə zəfərimizin, Vətən müharibəsinin qalibiyyətinin 

və s. amillərinin təsviri oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmış və qarşılanmaqdadır. Maraqlı 

məqam Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı formalaşmış birinci tip “Qarabağ romanı” və 44 gün 

davam etmiş Vətən müharibəsindən sonra yaranmış ikinci tip “Qarabağ romanı” arasındakı oxşar və 

fərqli cəhətlərin olmasıdır. 

Birinci tip “Qarabağ romanı” ilə ikinci tip “Qarabağ romanı” arasındakı özəlliklərə diqqət 

yetirdikdə oxşar və fərqli cəhətlər müəlliflərin istəklərindən deyil, problemin xarakter və 

məzmunundan irəli gələn fərqli xüsusiyyətlər kimi meydana çıxır. “Qarabağ romanı” nümunələrində 

tarixi keçmişə diqqət yetirilərək Ermənistanın Azərbaycana əvvəllər müşahidə edilən iddialarının 

təhlili əks etdirilir. Zirvə nöqtəsi kimi Qarabağın və ona yaxın rayonların işğalının, ermənilərin 

törətdiyi bəşəri cinayətlərin əks etdirilməsi əsas məqsəd kimi qəbul edilir. Lakin birinci tip “Qarabağ 

romanı”nda əsərin finalı gələcəyə yönəlmiş olur ki, bu da, bir qayda olaraq torpaqlarımızın işğaldan 

azad edilməsi uğrunda mübarizəyə çağırış və milli intibaha olan ümid bədii əksini tapır. İkinci tip 

“Qarabağ romanı”nda isə Azərbaycan millətinin olum və ya ölüm seçiminə çevirərək apardığı 

mübarizənin Zəfərlə başa çatdırılması, torpaqlarımızn işğaldan azad edilməsi, Qarabağın azad 

edilməsi, qələbə və qalibiyyətin sevinc notları və s. əksini tapır. Birinci tip “Qarabağ romanı”nda 

aparılan mübarizə Azərbaycan millətinin olum və ya ölüm seçiminə çevrilir, bunun nəticəsi kimi 

gələcəkdə qələbənin təmin edilməsi ilə milli dirçəlişə inama xüsusi önəm verilir, Qarabağın azad 

edilməsi intibah yolunda zəruri bir addım kimi qiymətləndirilir. Birinci tip “Qarabağ romanı” janrında 

qələmə alınmış əsərlərdə müəyyən bir məyusluq müşahidə edilməkdədir ki, bu da hadisələrin 

başlanğıcında ölkədə təşkilatlanmanın aşağı səviyyədə olması, müdafiə olunan bir ölkədə səfərbərlik 

və qəhrəmanlıq əhval-ruhiyyəsinin yüksəldilməsi üçün əsaslı tədbirlərin görülməməsi ilə 

əlaqələndirilir. Şəksiz ki, göstərilən bu amillər də obrazların xüsusiyyətlərinə təsir edir. Birinci tip 

“Qarabağ romanı”nda əsas qəhrəman itki və məğlubiyyətlərinə baxmayaraq, əzəli torpaqlarında azad, 

asudə yaşamaq haqqına malik Azərbaycan xalqıdır, dinc, sadə Azərbaycan vətəndaşıdır. İkinci tip 

“Qarabağ romanı”nda isə əsas qəhrəman əzəli torpaqlarını azad edən Azərbaycan Ordusu, 

Azərbaycan zabiti və əsgərləridir. 

İstər birinci tip, istərsə də ikinci tip “Qarabağ romanı” janrında qələmə alınmış roman 

nümunələrində təsvir edilən hadisələr xalqımızın təcavüzə məruz qalmasını, işğalçı müharibədə insan 

ləyaqətinin alçaldılmasını, milli mədəni sərvətlərin dağıdılmasını və s. halları geniş əks etdirir. Hər 

iki tip “Qarabağ romanı” nümunələrində insanların daxili iztirablarının ifadəsi üstünlük təşkil edir. 

Milli mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlər, yurda, torpağa bağlılıq, dar gündə doğmalıq hissiyyatı qabardılır, 

təcavüz olunanın təcavüz edənlə müqayisədə mənəvi-psixoloji üstünlüyü nəzərə çarpdırılır. İkinci tip 

“Qarabağ romanı”nda zəfər, qələbə xəbəri çatdırılır. İkinci tip “Qarabağ romanı” nümunəsi olan 

“Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) əsərində də döyüşlərdə qazanılmış zəfər, qələbə sevincləri 

təsvir edilir. Tehran Mənsimovun “Daşaltı” əməliyyatında, Şuşanın azad edilməsində qazandıqları 

qələbənin səsləndirilməsi ikinci tip “Qarabağ romanı”na xas olan xüsusiyyət kimi 

dəyərləndirilməlidir: “Polkovnik Tehran Mənsimov xüsusi təyinatlıların komandanı, general-

leytenant Hikmət Mirzəyevə intizarla gözlədiyi müjdə xəbərini verdi: 

- Komandan, Daşaltını işğaldan azad etdik. 
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Generalın sevinc duyulan səsi eşidildi: 

- Təbrik edirəm, hər birinizi, Mənsimov.” 

Yaxud Güllü Məmmədova əsərin başqa bir epizodunda Azərbaycan Ordusunun, daha dəqiqi 

Xüsusi təyinantlıların qələbə qazanmasını da əks etdirir ki, bu cür məqamlar ikinci tip “Qarabağ 

romanı” nümunələrinə xasdır: “Yeddi saatlıq döyüş bitdi. Düşmən quyruğu tapdanmış gürzə kimi 

ikinci dəfə əks-hücuma keçdi. Bu dəfə də itki verərək geri çəkildi. Daşaltının Şuşaya gedən yolu 

ordunun üzünə açıldı. Xüsusi təyinatlılar bu çətin, təhlükəli tapşırığı can və qan bahasına yerinə 

yetirdilər.” Bu nümunədə əksini tapan qələbə sədası ikinci tip “Qarabağ romanı”nı birinci tip 

“Qarabağ romanı”ndan fərqləndirici xüsusiyyət kimi qəbul edilməlidir. 

“Qarabağ romanı” janrında qələmə alınmış roman nümunələrində öz milli varlıqları və doğma 

torpaqları uğrunda mübarizə aparan, ana-bacılarının namuslarını qorumağa çalışan azərbaycanlıların, 

Azərbaycan Ordusunun zabit və əsgərlərinin obrazları əksini tapır. Təbii ki, bu fərqləndirici amil 

müqayisə etdiyimiz romanların strukturuna və qayəsinə də təsir etmişdir. Birinci tip “Qarabağ 

romanı”nda qələmə alınmış nümunələrdə müşahidə edilən məyusluğun ikinci tip “Qarabağ 

romanı”nda qalibiyyət, sevinc, qürur hissi ilə əvəz edilməsi özünü göstərməkdədir. Güllü 

Məmmədovanın “Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) əsəri qələbə qazanmış millətin Zəfər 

qalibiyyətini əks etdirir. 

Yazıçı Güllü Məmmədova “Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) romanını sənədli roman kimi 

təqdim edir. Roman janrı hibrid janr konstruksiyaları yaradaraq, sənədli, publisistik və elmi janrlar 

ilə fəal qarşılıqlı əlaqədədir. Nəticədə, növlərarası janr qarışıqlığı əsas yer tutmaqla yeni janr 

konstruksiyaları formalaşır. Sənədli və bədii janrların qarşılıqlı əlaqə formaları müxtəlif ola bilər və 

ilk növbədə, sənədin (tarixi faktın) bədii mənasının yenidən işlənilməsidir. Sənədli janrlarla romanın 

qarışıqlığını səciyyələndirən əsərləri dörd qrupa ayırmaq olar. 

Birinci qrupa romanın janr əlamətlərinin transformasiyaya uğramasına və yeni roman tiplərinin 

yaranmasına gətirən sənədli janrların nüfuz etmə formaları aiddir. Bu qrupa aid sənədin və romanın 

qarşılıqlı əlaqə formalarına aşağıdakı iki formanı aid etmək olar: Birinci forma, romanda əsas 

hadisələrin sənədə (tarixi faktlara) uyğun qurulması, eyni zamanda bədii uydurma əsasında əlavə süjet 

xətləri və səhnələrinin daxil edilməsini nəzərdə tutur. İkinci forma isə bədii uydurma fonundan kənara 

çıxır. Müəllif sənədi (faktı) mətnə və ya romanın fabulasına daxil edir. 

İkinci qrupa ayrıca roman tiplərinin yaranmasına səbəb olmayan, lakin roman məzmununu 

dəyişdirən qarşılıqlı əlaqələrin formaları daxildir. Bu qrupa üç forma daxildir. Birinci formada 

sənədin (tarixi faktın) əsaslı şəkildə yenidən işlənməsi nəticəsində “sənədlilik” ikinci plana keçir. Bu 

zaman “sənədlilik” hadisələrin əsasını müəyyən edir. İkinci formada müəllif düşüncələrinin tam 

açılması üçün zəruri olan ikinci dərəcəli süjet xətlərinin qurulmasında sənədlərdən (tarixi faktlardan) 

istifadə olunur. Üçüncü forma isə fabula və bədii əsərin ideyasına təsir göstərən sənədin bütövlükdə 

bədii əsərə bütünlüklə daxil edilməsini (məsələn, dövlət hakimiyyəti orqanlarının, ictimai və partiya 

strukturlarının qərarları, yazışmalar və s.) nəzərdə tutur.  

Üçüncü qrupu sənədli və bədii janrların qarşılıqlı əlaqələrini elə formaları təşkil edir ki, onlarda 

bədii əsərin quruluşu sənədli janrın elementlərini saxlayır, lakin dolğunluq baxımından bədii elementi 
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daxil edir. Sənədli və bədii janrların qarşılıqlı əlaqələrinin bu forması transsərhəd, keçici janr 

konstruksiyalarının yaranmasına səbəb olur. 

Dördüncü qrupu müəllif düşüncələrinin açıqlanması üçün bədii əsərlərdə yalançı faktların 

müxtəlif variasiyaları təşkil edir. Bu faktlar oxucuya real mövcud olan sənədlər kimi təqdim edilir.  

Güllü Məmmədovanın “Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) romanında sənədliliyi bədii 

metod kimi qəbul etməsi inkaredilməzdir. Müəllif romanda təsvir etdiyi əsas hadisələri tarixi faktlara 

uyğun qurur, eyni zamanda bədii uydurma əsasında əlavə süjet xətləri və səhnələrini daxil edir. Güllü 

Məmmədova Şuşanın ümumiləşdirilmiş obrazını verməklə yanaşı zəfərinin tarixindən bəhs edir. 

Müəllif romanda bəzi tarixi hadisələrə müəllif şərhi ilə münasibətini də bildirir ki, bu da yazıçının 

həmin hadisələrin müasiri olmaması ilə əlaqəlidir. Romanda bioqrafiya elementlərini ehtiva etməsi, 

romanda tarixi şəxslərin təqdimi ilə əlaqəlidir. Müəllif romanda Xüsusi təyinatlıların komandiri, 

polkovnik Tehran Mənsimov, kapitan Əli Kərimov, general-leytenant Hikmət Mirzəyev, polkovnik-

leytenant Anar Əliyev, həkim Adil Əfəndiyev, baş leytenant Çoşqun Əhmədov, kapitan Kamil 

Şirinov, mayor Malik Əliyev, kəşfiyyatçı Ceyhun Sədrayev, briqada komandiri Rəşad Aslanov, 1992-

ci il Daşaltı əməliyyatının 5-ci qrupun on bir nəfərlik xüsusi təyinatlıların komandiri polkovnik Riad 

Əhmədov kimi müasirlərimizin hərbi fəaliyyətlərini, hətta həyatları ilə bağlı məqamlarını açıqlayır. 

Romanda milli tarix, hərbi hücumlar və s. haqqında diskurs aparılır. Əsərin qəhrəmanlarının 

düşüncələri ilə bu və ya digər tarixi faktlar barəsində tarixi əhəmiyyətli məqamlara müfəssəl qiymət 

verilməsi diqqətdən yayınmır. 

“Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) sənədli romanının problematikası 

Güllü Məmmədovanın “Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) sənədli romanının problematikası 

Azərbaycan xalqını düşündürən məsələləri, zəngin ideya-məzmununu əhatə edir. Bundan başqa 

əsərin problematikası Qələbə, Zəfər qazanılmasını və əldə edilməsini də əks etdirir. 

Romanın problematikasında tarixi hadisələrə münasibət və onların baş vermə məqamı da əksini 

tapır. Güllü Məmmədova əsərdə Qarabağ müharibəsinin səbəblərini, törətmiş olduğu fəsadları, 

insanların üzləşdiyi faciələri və s. məqamları tarixi keçmişə nəzər salaraq açıqlayır. Azərbaycanın öz 

ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etməsini, doğma torpaqlarımızdan məhz düşməni qovaraq 

tarixi missiyanı yerinə yetirməsini də incəliklə təqdim edir. 

Güllü Məmmədova romanda tarixə, xalqın keçmişinə tez-tez müraciət edir. Tarixə nəzər salan 

müəllif həmin tarixi hadisələrin hələ də xalq yaddaşında yaşamasını göstərir. Müəllif istər Birinci 

Qarabağ müharibəsi dövründə baş vermiş hadisələri, istərsə XX əsrin əvvəlləri baş vermiş olayları 

xatırlaması tarixin xalq yaddaşında yaşadığının göstəricisidir: “1993-cü ildə ermənilər Məngələnata 

yüksəkliklərini işğal etdilər və ciddi təhlükə yaratdılar. Nəyin bahasına olursa olsun yüksəklik geri 

alınmalıydı. “Məngələnata əməliyyatı” hazırlandı. ...1993-cü ilin avqustun 24-də 43 nəfərdən ibarət 

kəşfiyyat qrupu yaradıldı. Qrupa kəşfiyyat batalyonunun ikinci rota komandiri Kamil Abbasov 

rəhbərlk edirdi.” 

Güllü Məmmədova əsərində Qarabağ probleminin tarixi köklərinə nəzər salır. Müəllif hətta 

1805-ci ildə Kürəkçay müqaviləsinin Qarabağ probleminə necə təsir etməsi məqamına əsərdə 

aydınlıq gətirir: “...1805-ci ildə ruslarla Kürəkçay müqaviləsi bağlandı. Qarabağlıların rahat, dinc 

yaşaması üçün bütün imkanlardan istifadə edən İbrahimxəlil xan rusların acımasız siyasətinə tuş 
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gəldi. Ruslar iyirmi üç ildən sonra - 1828-ci ildə farslarla Türkmənçay müqaviləsini, bir il 

sonra türklərlə Ədirnə müqaviləsini imzaladılar. Hər üç müqavilənin bəhrəsini ermənilər gördü.” 

Müəllif ermənilərin törətdiyi faciələrin başlanğıcını bu tarixi hadisələrlə əlaqələndirir: “...vətənsiz, 

yurdsuz-yuvasız ermənilər İrandan, Türkiyədən Cənubi Qafqaza köçürüldü. Onların əksəriyyəti 

Qarabağda, İrəvanda, Zəngəzurda, Naxçıvanda və Göycə mahalında yerləşdirildi. Torpaqsız 

ermənilər torpaq sahibi oldular. Və bununla da bu yerlərdə gələcək faciələrin təməli qoyuldu.” 

Güllü Məmmədova ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında soyqırım aparmalarını yeni 

olmamasını, tarixi köklərə malik olmasını roman boyu təlqin edir: “1918-20-ci illrdə bu yerlərdə 

savaş gedib və çoxlu qan tökülüb. Daşnaklar bu yerlərə ordu çəkiblər, kəndlərdə soyqırım aparıblar. 

Və əsrin ən böyük soyqırımı Zəngəzurda çox amansızlıqla, qəddarlıqla həyata keçirilib. Bu tarix qanla 

yazılmış bir tarixdir və onun səhifələrindən daim qan qoxusu gəlir. Amma bununla belə daşnaklar öz 

niyyətlərinə çata bilməyib. Yerli müdafiəçilər və cumhuriyyət əsgərləri Laçın dəhlizinə sahib çıxıb, 

düşmənə güzəştə getməyiblər.” 

Güllü Məmmədova 1992-ci il Daşaltı əməliyyatının uğursuzluğuna da diqqət yetirir. Müəllif 

generalın qələbəyə ümid etməməsini faciə kimi təqdim edir: “General Tacəddin Mehdiyevin otağında 

yeni əməliyyatın gizli planı hazırlanacaqdı. Yenicə müdafiə naziri təyin olunmuş general bu 

əməliyyata xüsusi əhəmiyyət verirdi: “Daşaltının ermənilərdən təmizlənməsi düşmənin Şuşaya gedən 

yolunu bağlayacaq, əsgərlərin döyüş ruhunu yüksəldəcək. Eyni zamanda müdafiə nazirinin hərbi 

səriştəsini və bacarığını diqqətə çatdırıb, ona xüsusi etimad və inam yaradacaqdır... Amma bu döyüş 

necə bitəcəkdi? Çünki qələbəyə bəslədiyi ümid dumanlı bir şübhə içindəydi. Arxalı düşmən çox 

güclüydü, hiyləgərdi...” 

Güllü Məmmədova tarixi keçmişə nəzər salarkən, sələfliyə, nəsildən nəsilə keçən ənənələrin 

davam etdirilməsinə də diqqət yetirir. Kapitan Əli Kərimovun “Bilirsiz, atam birinci Qarabağ 

müharibəsində hərbi feldşer kimi döyüşlərin ən qızğın yerində olub. Yüzlərlə yaralıya yardım göstərib 

və döyüş meydanından çıxarıb. Atam o döyüşlərdən danışanda anam çox həyəcan keçirir, gözləri 

dolur. Çox kövrək insandı” fikirlərində Qarabağ müharibəsinin 30 illik tarixi göz önündə 

canlandırmaqla bərabər, Kərimovun atasının yolunu davam etdirməsini əks etdirir. 

Güllü Məmmədova Azərbaycan Ordusunun əzmkarlığını, sücaətini nəsillərdən nəsillərə 

keçməsini əks etdirməsi, xalqın damarında axan qanla bağlaması maraq kəsb edir. Tehran 

Mənsimovun düşüncələri ilə müəllif bu məqama belə aydınlıq gətirir: “Ana babam Kərimağa Cəfərov 

Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Berlinə qədər gedib çıxıb. Özü də mayor rütbəsində. Tabor 

komandiriymiş. Mən də onun nəvəsiyəm. Yəqin ki, babamızın döyüşkən ruhu bizim ailəyə də keçib.” 

Müəllif romanda polkovnik Tehran Mənsimovun Birinci Qarabağ müharibəsində vuruşmasına 

da aydınlıq gətirir: “ Biz Qarabağa savaşa gedirik. Döyüşdən əvvəl niyyətimiz bu olmalıdı ki, haqq 

savaşında ölsək şəhid, sağ qalsaq qazi olmalıyıq. Qoy niyyətimiz belə olsun: çünki şəhidlər 

ölməzdir... Bizə heç kimin torpağı lazım deyil. Uğrunda savaşacağımız torpaq bizim öz vətənimizdir. 

Siz cavansınız. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etməmisiniz. Amma mən döyüşmüşəm. 

Qarabağda çox dostlarımı, tanışlarımı, mənə əziz olan adamları itirmişəm.” 

Müəllif romanda erməni yaraqlıların da öz mənfur əməllərini tarixən təkrarladıqlarına da 

toxunur: “Tarixin 1918-ci ildə yazılmış qanlı səhifəsinə qan qoxulu yeni səhifələr yazılırdı. 
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Andronikin, Nijdenin, Dronun, Karonun, Şaumyanın varisləri yenidən baş qaldırırdı. Bu 

varislər də babaları və ulu babaları kimi qəddar və rəhimsiz idilər. Çünki əlləri qanlı bu dünyanı tərk 

edən babaları türklərə nifrəti miras qoyub getmişdilər.” 

Müəllif romanda təqdim etdiyi epizodları romanın süjet xətti ilə bilavasitə əlaqəli şəkildə təqdim 

etməsi də nəzərdən qaçmır. Məsələn, müəllifin Hadrutun tarixinə nəzər salması və aydınlıq gətirməsi 

epizodu romanda ayrıca təqdim edilir: “Hadrutun tarixi uzaq əsrlərə qədər gedib çıxır. Osmanlı 

tarixinin 1727-ci ildəki məlumatına görə Hadrut adlı bir yaşayış məntəqəsi mövcud olub və o Dizaq 

nahiyəsinin tərkibinə daxil edilib. Hadrut sözü isə fars dilində “İki çayın arası” mənasını verir. 

Zaman-zaman ermənilərin yuxusunu qaçıran bu gözəl məkan həqiqətən də iki çayın arasında yerləşir. 

Qozluçay dərəsində gözəlliyi, yaşıllığı, başının üstündə möhtəşəm dağları ilə diqqət çəkən Hadrutun 

bir tərəfindən Quzeyçay, digər tərəfindən isə Güneyçay axır və aşağıda Qozluçay dərəsində birləşərək 

Qozluçaya qarışır. ...Ermənilər Qarabağın ən yaxşı torpaqlarını zəbt etmişdilər. Hadrut da onlardan 

biriydi.” 

Romanda diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də yazıçının Qarabağ xanlığının yaranması tarixinə 

aydınlıq gətirməsidir. Müəllif əsərdə bu məqam haqqında oxucusuna qısa şəkildə olsa da, ətraflı 

məlumat verir: “1747-ci ildə Xorasana gedən Nadir şah yaxınları tərəfindən qətlə yetirildi. Bununla 

da elə bil Nadir şahın əzəmətli sarayının bünövrəsi laxladı, qan bahasına genişləndirdiyi sərhədlər 

dağıldı. ...Pənah xan xəbəri alınca daha dayanmadı, Dağıstanı tərk etdi. Nadir şahın ağıla gəlməyən, 

inanılmaz ölümü ilə Azərbaycan da sanki buxovlardan azad olub geniş nəfəs aldı. Farsların 

zülmündən yaxa qurtarıb yeni həyata başlayan Azərbaycan xanlıqlara bölündü. Ağıllı, müdrik Pənah 

xan da əlinə düşən fürsəti dəyərləndirdi. O, bir çox türk tayfalarını bir yerə yığdı və Qarabağ xanlığını 

yaratdı. Xanlıq Azərbaycanın başqa xanlıqlarından ərazisinin böyüklüyünə görə seçilirdi. Onun 

cənubunda Xudafərin körpüsü idi. Bu ərazi “Sınıq körpü”yə qədər uzanıb gedirdi. Şərq tərəfdə Kür 

çayı ilə Araz çayının qovuşduğu yerdə Cavad adlı bir kənd də yerləşirdi və Cavad da Qarabağ 

xanlığına daxil idi. Şimal hissəsində Gəncə idi. Qərb tərəfi isə başdan-başa silsilə dağlardan ibarət 

idi. Sanki bu dağlar xanlığın başının üstündə bir qala kimi ucalırdı. Xanlıq təkcə bu ərazilərlə 

qurtarmırdı. Qarabağda məhsuldar olan Mil və Muğan çöllərinin bir hissəsi də xanlığın ixtiyarında 

idi. Sərhədlərində isə Zəngəzur, Qafan bölgələri və Naxçıvan xanlığı yerləşirdi…” 

Romanda Güllü Məmmədova Vətən müharibəsində zəfər əldə edilməsini təqdim etməklə yanaşı, 

Qarabağın döyünən ürəyi Şuşanın obrazını yaradır. Vətən müharibəsi nəticəsində azad olunaraq, 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilmiş Şuşada gedən döyüşlərin təqdimi yalnız tarixi 

olayların deyil. Müəllif Şuşanı mübarizə aparan məkan kimi təsvir edir.  

Güllü Məmmədova tarixə nəzər salaraq, Şuşa şəhərinin yaranmasına və onun daşıdığı 

xüsusiyyətləri Pənah xanın dili ilə təqdim edir: “...Əgər o yol bağlansa düşmən bu yerlərə heç cürə 

ayaq basa bilməz. Qayalardan yuxarı qalxmaq mümkünsüzdür.” 

Şuşanın strateji baxımdan qoruna biləcəyi müəllif tərəfindən romanda tez-tez vurğulanır. Diqqəti 

cəlb edən isə müəllifin bu məqamı ermənilərin dili ilə təqdim etməsidir: “Şuşa elə bir yerdədir ki, 

onun ancaq bir açıq qapısı var, ikincisi yoxdur.” 

“Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) əsərinin kompozisiya xüsusiyyəti və bədii dili 
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“Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) sənədli romanının kompozisiyasının müəyyən 

sistemdə təqdim edilməsi diqqəti cəlb edir. Güllü Məmmədova romanda kompozisiyanın 

ünsürlərindən istifadə edir. Müəllifin tez-tez əsərin mövzusu ilə səsləşən hikmətli nümunələrə 

müraciət etməsi diqqətdən yayınmır. Müəllifin istifadə etdiyi epiqraflar oxucunun diqqətini əsərin 

ümumi məzmun və ideyasına yönəldir. Məsələn, rus tədqiqatçısı Y.V. Veliçkoya aid epiqraf ifadə 

etdiyi məna baxımından əsərin ideya və məzmunu ilə əlaqəlidir: “Ermənilər yerli əhalinin şirəsini 

sormağa başladılar. Bununla kifayətlənməyərək gəlmə ermənilər müsəlman əhalisinin şan-şöhrətini 

korlamaq siyasəti yeridirdilər ki, gələcəkdə onları qovub torpaqlarına sahib olsunlar.” 

Müəllifin general Mayevskinin “Ermənilərin törətdiyi kütləvi qətllər” kitabından ermənilər 

haqqında olan maraq kəsb edən fikirlər epiqraf kimi təqdim edilir: “Görəsən kimsə ermənilərin xalq 

qəhrəmanlığı haqqında eşidibmi? Onların azadlıq uğrunda döyüşçülərinin adları harada həkk olunub? 

Heç yerdə! Ona görə ki, ermənilərin “qəhrəmanları” öz xalqının xilaskarından çox onun cəlladı 

olublar.” Bu epiqraf əsərin süjet xəttinə daxil olmasa da, əsərin mövzusu ilə səsləşir. Müəllif romanın 

məzmunu ilə bağlı demək istədiyi fikirləri başqa sənətkarların fikirləri ilə təqdim edir. Güllü 

Məmmədovanın “Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) romanının ayrı-ayrı hissələrində müxtəlif 

söz sənətkarlarına aid epiqraflar istifadə edilir. 

Yazıçının Rusiya XİN-in keçmiş birinci müavini, vəkil Fyodr Şellovun fikirlərini epiqraf kimi 

təqdimi də məhz əsərin mövzusu ilə səsləşir, dünya ictimaiyyətinin bu problem haqqında münasibəti 

əksini tapır: “Dağlıq Qarabağdakı konflikt yaxşı planlaşdırılmış, əvvəlcədən hazırlanmış, həyata 

keçirilməsi Ermənistan kommunist rəhbərlərinin üzərinə düşən aksiyadır. “Qarabağ” hərəkatının 

liderləri millətin öz müqəddaratını təyin etməsi prinsipini hipertrofiyaya uğradaraq elə bir həddə 

çatdırmışdır ki, ondan sonra separatizm başlayır.” Müəllif Fyodr Şellovun fikri ilə ermənilərdə 

separatizmin formalaşdığını təsdiq edir. 

Güllü Məmmədovanın romanı peyzajla başlaması diqqətdən yayınmır. Əsərdə təbiət təsviri ilə 

əsərin mövzu və ideyası səsləşir: “...Bu xarabalıqların çox güman ki, özünə bənzəyən yazı, bir də sərt 

qışı vardı. Yaz bu yerlərə yəqin ki, həvəssiz gəlirdi, çünki torpağı isitməyə, qurumuş, qara kömürə 

oxşayan ağacları oyatmağa nəfəsi, gücü çatmırdı. Yaz aylarında göylər qəsdən, ermənilərin acığına, 

yağışını yetərincə yağdırmırdı, ona görə də torpağın susuzluqdan ciyəri yanırdı, sinəsi cadar-cadar 

olurdu, xarabalıqların qarşısında təkcə susuzluğa tab gətirən tikanlar göyərirdi. Bu tikanlı çöllərin, 

divarları uçub tökülən xarabalıqların çox mağmın, hüznlü görkəmi vardı.” Müəllif peyzaj vasitəsilə 

mənfur düşmənin torpaqlarımızı viran qoyması məqamına aydınlıq gətirməyə nail olur. 

Maraqlı məqam Güllü Məmmədovanın peyzaj vasitəsilə Azərbaycanın coğrafi məkanlarını göz 

önündə canlandıra bilməsidir: “Bu dəhliz eyni zamanda Laçın, Gorus və Sisiyanı dağ yolları ilə 

Batabatdan keçirib Şahbuza aparır, Naxçıvana birləşdirir. Arada cəmi yüz kilometrlik bir məsafə var. 

Şahbuzda strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər var və bu yüksəklikləri ələ keçirmək ermənilərin şirin 

röyası olub. Bu yüksəkliklərdən biri də Ərikli dağıdır. Silsilələr arasında ucalığı və əzəməti ilə seçilən 

Ərikli Qarabağın Kirs, Kiçik İşıqlı, Qabaqtəpə yüksəklikləri ilə üz-üzədir. Laçın dəhlizinin strateji 

əhəmiyyəti müstəsnadır. Zəngəzurla Qarabağa əhəmiyyətli bir körpü olan dəhliz İşıqlı dağ 

silsilələrinin ətəyində yerləşir.” 

Güllü Məmmədova peyzaj vasitəsilə qələbə hissini də yaşatmağa nail olur: “Daşaltı və 

Daşaltıdan o tərəfə görünən və görünməyən dağlar vardı. Boranı, qarı əskik olmayan o dağların 
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zirvəsində onların pozulmayan izi vardı. Onlar düşmənin kök saldığı, güclü müdafiə 

mövqeləri yaratdığı bu dağlarda işğal olunmuş yüksəklikləri ermənilərdən təmizlədilər. Xüsusi 

təyinatlılar ürəklərində vətən sevdası adlı bir ocağı alışdıraraq və bu ocağın istisinə qızınaraq 

soyuqda, boranda, leysan yağışların altında keçilməz meşələrdən, sərt qayalardan, təhlükə dolu dərin 

yarğanlardan, dərə-təpələrdən keçərək canı, qanı bahasına düşməni məhv etdilər. İndi o dağlar, geniş 

vadilər, sıx meşələr, kollu-koslu, tikanlı çöllər azaddır. Arxada həm də saysız-hesabsız xarabalıqlar 

qalıb və o xarabalıqlar da azaddır...” 

Güllü Məmmədova romanda lirik haşiyədən tez-tez istifadə edir. Müəllif romanda lirik haşiyə 

ilə hər hansı bir hadisəyə öz hiss-həyəcanını, münasibətini bildirir. Ən çox isə qəhrəmanların hərbi 

fəaliyyətlərinin dəyərləndirilməsi zamanı bir müəllif kimi münasibətini bildirmək üçün lirik haşiyəyə 

müraciət edir: “Renat güldü: 

- Tanklar da döyüşdən qaçır. (Mayor Elnur Şirinov və mayor Renat Şıxnəbiyev döyüşlərdə 

göstərdikləri igidliyə görə “Vətən müharibəsi Qəhrəmanı” adına layiq görüldülər ).” Müəllifin lirik 

haşiyəsində mayor Elnur Şirinov və mayor Renat Şıxnəbiyevin “Vətən müharibəsi Qəhrəmanı” adına 

layiq görülməsi oxucuya təqdim edilir. 

Güllü Məmmədova Nihad Babayevin “Vətən müharibəsi Qəhrəmanı” adına layiq görülməsi 

məqamına aydınlıq gətirdikdə, bunu lirik haşiyə şəklində təqdim edir:”...Uryandağ yüksəklikləri 

düşməndən təmizləndi. Lakin bu qələbənin sevincini xüsusi təyinatlılar yaşaya bilmədi. Səkkiz nəfər 

şəhid olmuşdu. Onların arasında xüsusi qəhrəmanlıq və şücaət göstərmiş kapitan Nihad Babayev də 

vardı. (Ölümündən sonra ona “Vətən müharibəsi qəhrəmanı” adı verildi).” 

Güllü Məmmədovanın “Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) romanının bədii dili anlaşıqlıdır. 

Müəllifin əsəri bədii dilin tərkibi, məcazlar, poetik sintaksis baxımdan zəngindir. Əsərin bədii dilinin 

tərkibi neologizmlər, terminlər, dialektizmlərlə də zəngindir. Qeyd etməliyik ki, müəllif qələmə aldığı 

bu əsərdə vulqarizmlərə yer ayırmamış, cüzi halda varvarizmlərə müraciət etmişdir.  

Güllü Məmmədova “Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) romanında varvarizmlərdən təqdim 

etmək istədiyi surətin xarakterini, xarakterik xüsusiyyyətini açmaq üçün istifadə etmişdir: 

“- Dığanı susdurdular. 

- Bəlkə də dığaları...” 

Bu dialoqda müəllif “dığa” işlətməklə erməni uşağı, erməni balası, erməni oğlanı demək 

istəmişdir. Müəllif dığa sözünü işlətməklə, oxucusuna təqdim etdiyi surətin məhz erməni olmasını 

göstərir. 

Güllü Məmmədova əsərdə obrazlarının dilində məhəlli sözlərə yer vermişdir. Məsələn, “Əşi, 

yenə erməni malıdı, micasım çəkməz. Ac qalsam da” cümləsində “micas” dialekt sözdür. Naxçıvan 

dialektində, əksər şivələrdə micası götürməməx' canına sinməmək, iyrənmək mənasındadır. 

Güllü Məmmədova romanda məcazlara da müraciət edir. Məsələn, uğursuzluqlar və dağıntılar 

simvolu olan bayquşları ermənilərlə müqayisə etməsi müəllifin fikirlərini simvollar vasitəsilə 

çatdırmasını əks etdirir: “... bu xarabalıqlar artıq bayquşların idi. Onlar da ermənilər kimi vətənsiz idi 

və çox güman ki, xarabalıqların çoxluğundan xəbər tutub, dünyanın hər yerindən buraya axışmışdılar. 
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Bayquşlar burada, ermənilər kimi, sakit bir həyat sürəcəklərinə, nəsilbənəsil yaşayacaqlarına 

inanmışdılar. ...Dəhşətli partlayış səsindən xarabalıqlarda yurd salan bayquşlar hürkdü. Bayquşlar, 

ermənilər kimi, başlarını itirdilər. Başa düşdülər ki, bu xarabalıqlar yiyəsiz deyilmiş. Bu torpağın, 

vadilərin, kövşənlərin, dərə-təpələrin, silsilə dağların sahibi varmış və indi onlar geri qayıdırlar...” 

Güllü Məmmədova romanda azan səsini Azərbaycan Ordusunun qələbəsinin simvolu kimi 

təqdim edir. Azan ibadətə və birliyə dəvətdir. “Bir yerdə azan oxunanda orada müsəlmanların varlığı 

və həmin bölgənin İslam torpağı olduğu elan edilir deməkdir. Bu xüsusiyyəti ilə azan tarix boyunca 

fəth və zəfərlərin ayrılmaz bir ünsürü olmuşdur. Yeni fəth edilən bir məmləkət oxunan fəth azanıyla 

İslam diyarına çevrilmiş, Rəsulullah (səs) hər hansı bir şəhərin müsəlman olub-olmadığını azanla 

müəyyən etmişdir.” Şuşada azan səsinin səsləndirilməsi “zəfərlərin ayrılmaz bir ünsürü” kimi qələbə 

hissini oxucusuna bütünlüklə ötürür: “...Gövhər ağa məscidində qalib əsgər, bu yerlərdə çoxdan 

unudulmuş əzanı oxumağa başladı. Azanın müqəddəs nəfəsi sanki qədim əcdadların, bu torpaq 

uğrunda qurban getmiş şəhidlərin ruhunu oyatdı, sonra küləklərə qoşulub uzaqlara, çox uzaqlara 

getdi. ...İyirmi səkkiz il erməni nəfəsi ilə çirklənmiş bu vətən torpağı əzan səsi ilə saflaşırdı və ondan 

müşk-ənbər qoxusu gəlirdi...” 

“Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) sənədli romanında obrazlar 

Güllü Məmmədovanın “Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) sənədli romanında obrazlar tarixi 

şəxslərdir: Anar Əliyev, Tehran Mənsimov, Nihad Babayev, Malik Əliyev, Ülvi Rəfiyev, Rəşad 

Aslanov, Ramiz Cəfərov, Riad Əhmədov... İstər Birinci Qarabağ müharibəsinin, istərsə də Vətən 

müharibəsinin zabit və hərbçiləri xalqın tarixi yaddaşlarında adlarını həkk etdirə bilmiş Azərbaycan 

oğullarıdır. 

Müəllif əsərdəki qəhrəmanları ya müəllif təhkiyəsi ilə, ya da ki, qəhrəmanların öz dilləri ilə 

təqdim edir. Güllü Məmmədova romandakı obrazları mənəvi, əxlaqi, sakral, insani dəyərlər 

baxımından təbliğ edir. Məsələn, 21 oktyabr 2020-ci ildə Xocavənddə şəhid olmuş Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin polkovnik-leytenantı, USTA dərəcəli hərbi qulluqçu, Naxçıvan Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordusunun Xüsusi Təyinatlı Bölməsinin Komandiri, Vətən müharibəsinin şəhidi, 

“Vətən müharibəsi Qəhrəmanı” Anar Əliyev (1980-2020) haqqında məlumat bəzən şəhidimizin öz 

dili ilə tqdim edilir: “...kaş Kəlbəcərə getmək də qismətdə olardı. Kəlbəcərin Boyaqlı kəndi...Mənim 

uşaqlığım orda keçib. Çox səfalı, cənnət kimi bir yerdi. Anam o kəndin xiffətini çox eləyirdi. Yurd 

həsrəti çəkirdi. Atam da onun kimi.” 

Müəllif Anar Əliyev haqqında məlumatı xüsusi portret-oçerk şəklində təqdim edir: “Anar əslən 

Kəlbəcərdən idi. 1982-ci ilin avqustun 24-də Kəlbəcərin Boyaqlı kəndində ziyalı ailəsində anadan 

olmuşdu. Əliyevlər Kəlbəcərdə tanınmış Kalbavəllər nəslindən idilər. Adı tarixə düşmüş nəslin ilk 

nümayəndələri, deyilənə görə, Kəlbəcər binə olduğu vaxtdan bu dağlar qoynunda yurd salmış, 

yaşamış və nəsillər yola salmışdılar. Anarın anası Səkinə xanımla atası Vüqar orta məktəbi başa vuran 

kimi Kəlbəcərdən Bakıya təhsil almağa getmiş, hər ikisi Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər İnstitutunda 

oxumuş, sonralar ailə quraraq Kəlbəcərdə yeni bir həyata başlamışdılar. Anar ailənin ikinci 

övladıydı.” 

Güllü Məmmədova Anar Əliyev haqqında portret-oçerkində həyatı haqqında məlumat verir. 

Oxucu Anar Əliyevin ailəsi, uşaqlığı, gəncliyi, köçkünlük taleyi, təhsili, hərbi fəaliyyəti və s. 
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haqqında bilgi əldə edir. Müəllif Anar Əliyev haqqında incə detalları ümumiləşdirib təqdim 

edir: “Bir çox xarici ölkələrdə kurslarda iştirak etdi. Türkiyədə “Təməl paraşütü”, Macarıstanda 

“İngilis dili”, Çexiyada “Sülhməramlılar üçün təlimatçı”, İsveçrə konfederasiyasında “Qış dağı”, 

Rumıniyada “Hərbi əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi, Türkiyədə “Sərbəst paraşüt”, Slovakiyada 

“Təkmilləşdirilmiş qış-dağ”, İordaniya krallığında “Xüsusi əməliyyat qüvvələri sərgisi”, Pakistanda 

isə beş aylıq kurs keçdi. Bir ömrə sığmayan günlər, aylar və illər...” 

Müəllif yalnız Anar Əliyevin deyil, Vətən müharibəsinin digər iştirakçılarının, şəhid və 

qazilərinin bir qismi haqqında portret-oçerklər vasitəsilə məlumat verir. Məsələn, Adil Əfəndiyev 

haqqında müəllif təhkiyəsi ilə təqdim edilən məlumata diqqət yetirək: “Adil Əfəndiyevin isə cəmi 

iyirmi beş yaşı vardı. Azərbaycan Tibb Universitetini yenicə bitirmişdi. Xüsusi təyinatlılarla birgə ən 

çətin, ağır döyüşlərdə özünü odun-alovun içinə atırdı və yaralıları atəşin altından qəhrəmanlıqla 

çıxarıb tibbi yardım göstərirdi...” 

Romanda polkovnik Tehran Mənsimovun obrazı diqqəti xüsusi cəlb edir. Müəllif Tehran 

Məsimov haqqında detalları da portret-oçerk şəklində təqdim edir: “Polkovnik Tehran Mənsimov 

1972-ci ildə Qusar rayonunun Düztahir kəndində Cavid Mənsimovun ailəsində dünyaya göz açdı. 

Ailədə üç uşaq idilər: iki bacı, bir qardaş. O vaxt kimsənin ağlına gəlməzdi ki, bu sarıbəniz kiçik 

oğlan vaxt gələcək təkcə öz ailəsinə, nəslinə deyil, bütün Qusara şöhrət gətirəcək. İşğal olunmuş 

torpaqların azad edilməsində göstərdiyi igidliyə görə onun haqqında əfsanələr danışılacaq.” 

Romanda müəllif tərəfindən Tehran Mənsimovun Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 

kapitan hərbi rütbəsinə layiq görülməsi tarixinin xatırlanması da diqqəti cəlb edir. Tehran 

Mənsimovun 1994-cü il Fizuli bölgəsində döyüşlərdəki şücaəti Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

yüksək dəyərləndirilmişdir: “...Heydər Əliyev əsgərlərlə söhbət etdi, onların suallarına cavab verdi 

və qəflətən yanında dayanmış Tehran Mənsimova üzünü tutdu: 

- Taborun komandiri sənsən. Qazanılmış bu qələbədə sənin xüsusi əməyin var. Rütbən nədir? 

- Baş leytenant. 

- Bu gündən kapitansan. Bu rütbəni sənə mən verirəm.” 

Şəhid Nihad Babayev haqqında portret-oçerkdə Nihad Babayevin həyatı, hərbi fəaliyyəti, təhsili 

və s. haqqında məlumat verilməsi romanda maraq kəsb etməklə bərabər, şəhidimizin obrazı da əksini 

tapır. Müəllif Nihad Babayevin yalnız hərbi sücaətini deyil, həyatı haqqında məlumatı bədii dillə 

təqdim edir: “... Nihad Babayev dünyaya göz açanda artıq Qarabağ savaşı başlanmışdı. O, 1991-ci 

ildə Biləsuvarın Günəşli kəndində sadə bir ailədə dünyaya göz açdı. Nihadın atası Akif Babayevin 

ailəsi Biləsuvarda sayılıb seçilən, hörmət-izzət sahibi olan bir ailəydi. Bu ailənin xislətində bir 

vətənpərvərlik ruhu vardı. Nuhad da hələ kiçik yaşlarından bu ruhda böyüdü. On yaşına çatanda 

hərbidə oxumaq istədi... Nihad hələ yeniyetməlik yaşına çatmamış hərbi sahənin çətinliklərlə dolu ilk 

əlifbasını Bakıdakı xüsusi hərbi litseydə öyrənməyə başladı. ...Sonralar arzusunda olduğu Heydər 

Əliyev adına Ali Hərbi Akademiyanın məzunu oldu.” 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının mayoru, Vətən müharibəsinin şəhidi Malik 

Əliyev haqqında portret-oçerkdə məlumat verilir: “Malik Əliyev cəbhəyə gələnə qədər artıq təcrübəli, 

cəsur bir kəşfiyyatçı kimi tanınırdı. O, 1986-cı ilin dekabr ayında, qarlı-çovğunlu bir qış günündə 
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Naxçıvan şəhərində yaşayan Əliyevlər ailəsinə bir bahar havası, yaz sevinci gətirdi. İki qızdan 

sonra Malik Tanrının bu ailəyə verdiyi düşmən çəpəri-oğul payıydı.” 

Müəllif Malik Əliyevin şəhid olması faktını oxucularına çatdırır: “...Mayor Malik Əliyev 

Cəbrayılın azad edilməsi uğrunda gedən döyüşdə qəhrəmanlıqla şəhid oldu. O, 3-cü dərəcəli “Vətənə 

xidmətə görə” ordeni, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə (ölümündən sonra) təltif edildi.” 

Güllü Məmmədova Vətən müharibəsinin şəhid əsgəri Ülvi Rəfiyev haqqında da oxucularına 

ətraflı məlumat verir: “Əsgər yoldaşları Ülvi Rəfiyevi cəsur, mərd bir döyüşçü kimi tanıdılar. Daim 

üzügülər, zarafatcıl, cəld və çevik olan Ülvi torpaqların düşməndən azad olunmasında öz şücaətini 

göstərdi. Ülvi Rəfiyev 1996-cı il isti avqust ayında Naxçıvanın cənnət guşəsi olan Ordubadda 

dünyaya göz açdı... Müharibə Ülvinin xislətindəki qəhrəmanlıq ruhunu üzə çıxardı, o, Fizulidə, 

Xocavənddə, Qubadlıda gedən döyüşlərdə igidlik göstərdi. ...Qələbəyə doqquz gün qalmışdı. Qubadlı 

uğrunda qızğın döyüşlər gedirdi. Bu döyüş Ülvi üçün son döyüş oldu.” Müəllifin portret-oçerk kimi 

təqdim etdiyi roman daxilindəki bu bölgülərdə yalnız zabitləri deyil, sıravi əsgərləri də təqdim etməsi 

diqqətdən yayınmır. 

Əsərdə briqada komandiri Rəşad Aslanovun həyatı haqqında da məlumatlar diqqəti cəlb edir: 

“Səkkizinci sinfi bitirən kimi Bakı Türk Litseyinə imtahan verdi. O vaxtlar ora qəbul olmaq çox çətin 

idi. Ali məktəb kimi bir şey idi. Rəşad yüksək bal topladı.” 

Müəllif “Vətən müharibəsi Qəhrəmanı” Ramiz Cəfərovun həyatı və hərbi fəaliyyəti haqqında 

ətraflı məlumat verir: “Polkovnik-leytenant Ramiz Cəfərov xüsusi təyinatlıların ən yaxşı 

zabitlərindən biri sayılırdı. O, 1974-cü ildə Ukraynanın Donetsk vilayəti Makeevkada dünyaya göz 

açmışdı. Sonralar xidmət işi ilə əlaqədar Cəfərovlar ailəsi Sumqayıt şəhərinə köçmüşdülər. 

Uşaqlıqdan hərbi sahəyə maraq göstərən Ramiz bütün həyatını da bu sahəyə bağladı. O, Sumqayıtda 

orta məktəbi başa vurdu və təhsilini Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi litseydə davam etdirdi. Lakin 

litseydə öyrəndikləri onu qane etmədi. Təhsilini davam etdirmək qərarına gəldi. O, 1992-ci ildə-

Azərbaycanda birinci Qarabağ müharibəsinin getdiyi bir vaxtda sənədlərini Y.F. Marqelov adına 

Suvorov ordenli Ryazan Qvardiya Ali Hava Desant Komandanlığı məktəbinə verdi və dörd ildən 

sonra onu uğurla başa vurdu. 2004-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında NATO-nun “Əməliyyat 

heyət zabitləri” kursunda iştirak etdi. Ramiz Cəfərov aprel döyüşlərində öz cəsurluğu, şücaəti ilə 

fərqləndi. O, Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyanın “Yenilməz Ohanyan xətti” müdafiə 

xəttini qəhrəmancasına yardı və düşməni ağır məğlubiyyətə uğratdı. İkinci Qarabağ müharibəsində 

torpaqların işğaldan azad edilməsində böyük hünər göstərdi. (Ölümündən sonra “Fizulinin azad 

olunmasına görə”, “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib və ən böyük təltifə - 

“Vətən müharibəsi Qəhrəmanı” adına layiq görülüb).” 

1992-ci il Daşaltı əməliyyatının 5-ci qrupun on bir nəfərlik xüsusi təyinatlıların komandiri 

polkovnik Riad Əhmədov haqqında da portret-oçerkdə Daşaltı əməliyyatının məğlubiyyətinin 

səbəblərini tarixi yanaşma ilə təqdimi diqqəti cəlb edir. Müəllif həmçinin Milli Qəhrəman Riad 

Əhmədovun həyatı və hərbi fəaliyyəti haqqında məlumat verir: “...Riad Əhmədov bacarıqlı, səriştəli 

kəşfiyyatçı idi. ...O, Minsk Ali Hərbi məktəbə daxil oldu. Onda Riadın ağlına da gəlməzdi ki, o, 

Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik nazirliyində işə başlayacaq, əks-kəşfiyyatçı kimi çalışacaq, istedad 

və bacarığını bu çətin sahədə göstərəcək...” 
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Güllü Məmmədova əsərdə hərbi heyətinin, zabitlərinin, əsgərlərinin qayğısına qalan 

hərbçi obrazını da canlandırır. Müəllif bu obrazları incə nyüansları ilə təqdim edir. Hərbi heyətin 

qayğısına qalan obrazlardan biri də polkovnik Tehran Mənsimovun obrazıdır. Tehran Mənsimovun 

cəbhənin qızğın nöqtəsində əsgərlərinin yanında olması əsərdə əks etdirilir. Müəllif Tehran 

Mənsimovun general Hikmət Mirzəyevin yanında qalması təklifinə verdiyi cavabda əsgərlərinin 

qayğısına qalan hərbçi obrazını canlandırır: “General Hikmət Mirzəyev bir anlıq susdu, sonra üzünü 

Mənsimova tutdu: 

- Amma siz mənim yanımda olacaqsız, Mənsimov. Çünki komandirsiz, mənim yanımda 

olmalısınız. 

Mənsimov özünü itirdi, bir anlıq susdu, sonra dedi: 

- Cənab general, icazə verin əsgərlərimin yanında olum, ön cəbhədə. Onlar mənim yanımda daha 

yaxşı vuruşacaqlar. 

- Bəs burda kim qalacaq, Mənsimov? 

- Polkovnik Rüfət Qurbanovla iki başqa zabit. Mən şəxsi heyətimi yaxşı tanıyıram, cənab 

general. Mənim onların yanında olmağım onların döyüş ruhunu yüksəldəcək və biz birlikdə 

tapşırıqları yerinə yetirəcəyik.” 

Kapitan Nihad Babayevin də əsgərlərlə birgə vuruşması zabit heyətinin əsgərlərinə olan qayğısını 

əks etdirir: “...Nihad əlindəki kəndiri başının üstündən qayalığa atıb özünə çəkdi. Dağa dırmanma 

təlimlərində həmişə birinci olmuşdu. Orda qazandığı təcrübə indi kara gəldi: kəndir ilişdi, qalxmaq 

istəyəndə aşağı sürüşdü və iri qaya parçası başının üstündən səs sala-sala uçurumun dibinə getdi. Bu 

səs düşməni ayıq saldı. Yamaclar bir anlıq sanki alovdan köynək geyindi. Nihad əsgərlərinə tərəf 

qışqırdı: 

- Yaralı varmı? 

- Yoxdu, komandir. 

- Qayalıqlarda gizlənin. Atəş səngiyən kimi irəli.” 

Kapitan Əli Kərimovun yaralı halda yaralı əsgəri xilas etməsi məqamı da komandirin öz əsgərinə 

olan qayğısıdır ki, müəllif bu kimi məqamlara romanda xüsusi olaraq toxunur: “Hospitala isə on yeddi 

kilometr məsafə vardı...və Əli Kərimov yaralını özü də yaralı olduğu halda bu məsafəni kürəyində 

apardı, əsgər yoldaşının həyatını xilas etdi.” 

Müəllif romanda erməni surətlərini də yaradır. Müəllif yaratdığı erməni surətləri içərisində sadə 

erməni, erməni hərbçisi, hətta ermənilərin qaniçən, cəllad yazıçısı Zori Balayanın da surətini təqdim 

edir. Maraqlı məqam odur ki, müəllif istər erməni hərbçisini, istərsə də sadə erməni əhalisini təqdim 

etdikdə, onların hamısının cəllad, cani olmalarını açıqlayır. Məsələn, sadə ermənilər olan Anuş və 

Artur, Silva və Simon və digər ermənilərin simasında onların cani, qəddar olduqlarını göstərir. 

Maraqlı bir məqam da odur ki, müəllif romanda həmin ermənilərin azərbaycanlılarla qonşu olduğunu, 

azərbaycanlının çörəyi ilə böyümüş mənfur insanlar olmasını göstərməsidir. Anuş və Arturun 

dialoqunda yazıçı Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı qonşularını qətlə yetirib, zirzəmidə 
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basırdırmaları faktına toxunur: “Anuş ərinin çiyinlərindən tutub silkələyə-silkələyə ucadan 

hönkürürdü. Birdən səsini kəsdi, gözü ilə zirzəminin ortasına işarə edib, hikkə ilə soruşdu: 

- Bu qızıl onların idi? 

Artur başı ilə təsdiqlədi. 

- Qızıla görə onları öldürdün?  

- Məni də şərik elədin günahına.  

- Sən könüllü mənə kömək elədin. Yoxsa danmaq istəyirsən? Çünki onların evində sənin də 

gözün vardı. Sən otuz il bu evdə xanım kimi yaşadın. Deyirdin ki, Şuşanın dağlarına vurğunsan. 

Mətbəxdə çay içə-içə dumanlı dağlara baxırdın və xoşbəxt olduğunu deyirdin. Yalandı?” 

Anuşun əri Artura dediklərində biz məhz qonşusunu qətlə yetirmiş erməniləri görürük: “Anuş 

donmuş halda, iflic vurmuş kimi əlləri qoynunda Arturun qəzəbdən daha da çirkinləşmiş sifətinə 

baxırdı. Arvadından səs çıxmadığını görən Artur çəliyini yuxarı qaldırıb bağırdı: 

- Ələ keçsək bizi tikə-tikə doğrayacaqlar. Anladın, ağılsız arvad. Anuşu vahimə basdı, kinli-kinli 

ərini süzdü: “Sən də onları tikə-tikə doğradın. Göz yaşlarına, yalvarışlarına rəhm eləmədin. Onlar 

bizim ən yaxın qonşumuz idi. Bu evin sahibləriydi...” 

Anuş törətdikləri cinayətin tarixini açıq -aydın şəkildə göstərir. Müəllif hadisələrin “otuz il əvvəl 

onları burda qətl etdik, sonra torpağı qazıb basdırdıq” deməklə, baş vermis hadisənin tarixinə də 

diqqəti yönəldir. Ermənilərin nankor olmalarını müəllif romanın başqa bir epizodunda da təqdim edir. 

Simon və Silvanın dialoqunda müəllif həm də erməni - müsəlman savaşının tarixinə də nəzər salır: 

“Simon sandıqdan götürdüyü qılıncı başının üstə qaldırıb diqqətlə baxdı. Arvadı irəli gəldi və heyrətlə 

soruşdu: 

- Simoncan, xəncəri neynirsən? Şuşada bir müsəlman da yoxdu. 

- Elədi, Silva. Lakin Şuşanı tezliklə bizdən geri alacaqlar. Bu çox ağır dərddi. Bizim babalarımız 

Şuşa uğrunda daim savaşıblar. Bu xəncər də babamdan qalıb. Armenakdan. O, çox cəsur bir adam 

olub. Müsəlmanlar ondan zağ-zağ əsirmişlər. Bu qılınca bax. Qan ləkələrini gördünmü? Bu qan 

ləkələri 18-ci ilin soyqırımından qalır. 

- Bu qan ləkəli qılıncı saxlamaq heç düzgün deyil, Simon. 

- Bu tarixdir. Ermənilərin qəhrəmanlıq tarixi. 92-ci ildə mən də istədim ki, bu qılıncla 

qonşuluqdakı müsəlmanları soyqırımdan keçirim. 

- Başa düşdüm, Simoncan, istədin ki, bu qılıncda sənin də bir nişanən olsun. 

- Yalnız yaşadğımız bu evin sahiblərini qılıncla qətlə yetirdim. O birilərə fürsət tapa bilmədim. 

- Ah, Simoncan, demək bu ev... 

- Bu ev qonşumuz Cavad kişinin evidi...” 

Nəticə 
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Güllü Məmmədovanın “Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) romanı “Qarabağ 

romanı”na aid olan kamil roman nümunəsi kimi Azərbaycan ədəbiyyatında xalqın zəfərini, qələbəsini 

sənət əsərinə çevirən Zəfərnaməsidir. Azərbaycan xalqının qələbəsini təsvir edən “Fatehlərin zəfəri” 

(Xüsusi təyinalıtlar) romanı zaman axarında xalqın tarixi yaddaşını əks etdirən ciddi ədəbiyyat 

nümunəsidir. Güllü Məmmədovanın oxuculara təqdim etdiyi “Fatehlərin zəfəri” (Xüsusi təyinatlılar) 

romanı “Qarabağ romanı” nümunələri içərisində yüksək səviyyədə bədii həllini tapan əsər kimi 

seçiləcək. 
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