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Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda, torpaqlarımızın qorunmasında
canlarından keçmiş şəhidlərimizin ömür yolunu tanıtmaq məqsədilə Bakı
şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana
Sisteminin M.Ş.Vazeh adına Mərkəzi Kitabxanası “Tarix yazan igidlərimiz”
layihəsini uğurla davam etdirir.
Dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılara zəfər sevincini yaşadan
müzəffər Azərbaycan Ordusunun şücaətli əsgərlərinin qəhrəmanlıqları
qəlblərdə günü-gündən böyüyür.
Azərbaycan xalqının yaddaşına qorxmaz xarakteri ilə həkk olunan
və silinməz iz buraxan qəhrəmanlarından biri də
Birinci Qarabağ müharibəsinin və erməni silahlı qüvvələrinin törətdiyi
vəhşiliklərin intiqamını alaraq hər kəsə nəsib olmayan bir zirvəyə ucalan şəhid
Cəfərli Ruslan, ruhun daim şad olsun!

Azərbaycanın qəhrəman oğlu

Nəcəf oğlu 25 may 1995-ci il
tarixində Mingəçevir şəhərində
anadan olmuşdur. Ailəsinin
yeganə, kiçik oğlu olan Ruslan
göstərdiyi şücaətlə Vətənin
ölməz oğlu oldu. O nəinki
ailəsinə, Azərbaycan xalqına
gözəl bir gələcək bəxş etdi.

Gənc qəhrəman Cəfərli
Ruslan Mingəçevir şəhərində
yerləşən 4
saylı tam orta
məktəbdə təhsil almışdır. O,
2013-cü
ildə
Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin Gədəbəy
rayonunda yerləşən "N" saylı
hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağrılmış, 2015-ci ildə isə
tərxis edilmişdir.

Ruslan Cəfərli 2020-ci il 10 oktyabr tarixinədək İkinci Qarabağ
müharibəsində mərdcə vuruşmuş, düşmən qüvvələrini məhv edərək
qəhrəmanlıqlarını sərgiləmişdir.
Şəhid əsgər Cəfərli Ruslanın 2020-ci il 27 sentyabr tarixində
başlayan Vətən müharibəsində yazdığı tarix Tərtər istiqamətində
Suqovuşan uğrunda aparılan mübarizə ilə başlamışdır.Tarix yazmağa
Talış kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə davam edən Ruslan əbədiyyətə
həmin istiqamətlərdə apardığı mübarizə ilə qovuşdu.

Vətən müharibəsində Tərtər-Ağdərə istiqamətində apardığı
mübarizədə göstərdiyi son şücaəti onun həyatına son qoydu.
Azərbaycanın tarix yazan igid oğlunun cansız bədəni noyabrın 21-də
ailəsinə təhvil verildi.

Gözlərdən axan hər damla yaş Ruslana duyduğumuz minnətin,
qürurun göz yaşları oldu.

Şəhid əsgər Cəfərli Ruslan 7 oktyabr tarixində atasına zəng
vuraraq telefon danışığı zamanı atasından halallıq istəmişdi. İndi
bütün Azərbaycan xalqı Vətən oğlundan haqqını bizlərə halal
etməsini istəyir.

Ruslan dayanıqlı, qoçaq bir gənc əsgər idi. Döyüş meydanında
səhhətində problemin olmasına baxmayaraq o, bu yoldan geri dönmədi.
Arxa cəbhədə fəaliyyətinin davam etdirilməsi bildirilsə də, Ruslan haqq
savaşını ön cəbhədə davam etdirməyi özünə borc bildi.
Azərbaycan xalqının 30 illik
həsrətini, axan göz yaşlarını, 30
il ürəklərdə yanan itkilərin
qisasını alan oğullardan biri olan
Ruslan Cəfərli şanlı tarixin
qüdrətli oğlu oldu.
Hər şəhidin üzündə olan nur
və
gülümsəməni
Ruslanın
üzündə də görmək mümkündür.
Tarixi qələbəyə imza atan
şəhid Ruslanın məğrur duruşu
qəlblərdə daim yaşayacaq.

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi
uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirmiş Ruslan Cəfərli ölümündən sonra "Vətən
uğrunda" medalı ilə təltif edilib.

Şəhid Ruslan kiçik yaşlarından gülərüz, şən xarakterə malik idi. O,
gülüşü ilə nəinki əzizlərinin, hər kəsin yaddaşında əbədi olaraq qalacaq.
Ruslan ailəsinə qarşı həmişə qayğı və diqqətlə ilə yanaşırdı, dostları
ilə daim ünsiyyət qurmağı sevirdi.
“İnsanın qəlbinin gözəlliyi üzünə yansıyar” fikri doğrudur. Ruslanın
üzünə baxdığımız zaman onun yardımsevər, qoçaq, qayğıkeş bir
xarakterə sahib olduğunu aydın söyləmək mümkündür.

Ruslanın döyüşdə göstərdiyi qəhrəmanlıqları onun qorxmaz biri
olmasından irəli gəlirdi.
Düşmən gülləsi onun
gözünü qorxuda bilməzdi.
Onun hədəfi həmin güllə
ilə düşməni məhv etmək
idi.
Ruslan sədaqətli yol
yoldaşı idi. O yola çıxdığı
heç bir yoldaşını geridə
qoymazdı, həmin yoldaşı
ilə bərabər addımlamağı
özünə borc bilərdi.
Müharibədə komandiri
ilə birgə şəhid olan Ruslan bunu bir daha əməli ilə sübut edir.

Ruslan
bacısının
üzündən
təbəssümün əksik olmaması üçün
hər fədakarlığı edən bir qardaş idi.
Bacısının dayağı olan Ruslan indi
geridə qoyduğu xatirələri ilə ailəsini
təsəlli edir.
Kiçikyaşlı Zəhra belə
həsrətinə hələ də alışa
asudə vaxtlarını dayısı
keçirən Zəhra onun
suallar verir və onun
axtarır.

dayısının
bilməyib,
Ruslanla
haqqında
varlığını

Yoldaşlarından daim çevik olması ilə
seçilən Ruslan qoçaq idi. Cəld və aktiv
olduğuna görə ətrafında onu tanıyan hər
kəs Ruslana “Ceki” deyə müraciət edirdi.
Belə səslənmənin səbəbi isə onun uşaq
vaxtlarında döyüş filminə olan marağı idi.
Döyüş filmlərində izlədiyi ən sevimli
qəhrəmanı Ceki Çan olduğu üçün ona
“Ceki” deyə müraciət edirdilər. Döyüş
filmlərindən təsirlənən Ruslanın uşaq
ikən ən sevdiyi oyuncağı belə oyuncaq
qılıncı olmuşdur.
Ruslanın məktəb illərindən idmana
olan marağı onu avarçəkmə, üzgüçülük,
voleybol kimi idman sahələrində faəliyyət
göstərməsinə səbəb olmuşdur. Voleybol
idman növü üzrə təşkil olunmuş
yarışlarda iştirak edən Ruslan bir neçə
dəfə qazandığı nailiyyətlərinə görə
diplomla mükafatlandırımışdır.

Uşaq vaxtlarından ailəsinə olan sevgisi onu sağlam xarakterdə, qəlbi
sevgi ilə dolu bir gənc olaraq yetişməsinə səbəb olmuşdur. Atasının
səhhəti ilə bağlı yaşadığı problemdən irəli gələrək ailəsi üçün daim çox
çalışmış, bəlkə də yaşından böyük öhdəlikləri öz üzərinə götürmüşdür.

Həmişə ailəsinin üzünü güldürməyə
çalışan Ruslan anasını hədiyyələrlə
təəccübləndirməyi sevərdi. Gözəl tərbiyə
almış oğul mənəvi dəstəyini ailəsindən
əsirgəməzdi. Evin balacası olmasına
baxmaraq bacısını həmişə göz bəbəyi
kimi qorumağa çalışardı.
Ən son aldığı hədiyyə isə Vətən
borcunu yerinə yetirməyə getdiyi gün
Zəhraya aldığı kiçik bir şokolad oldu.
Bu onun aldığı ən son hədiyyə oldu...
İlk öncə ailəsinə, sonra yaxınlarına
qarşı faydalı olmağa çalışan Ruslan Vətənə
də göstərdiyi igidliyi ilə öz faydasını verdi.

Hər gəncin olduğu kimi Ruslanında
qurduğu xəyalları, gerçəkləşdirmək
istədiyi arzuları var idi. Maşın sürməyi
sevən Ruslanın arzusu qazancı ilə
maşın almaq və səyahətə çıxaraq
xəyallarını gerçəkləşdirmək idi.

Həyat daim insanı müəyyən sınaqlardan keçirir və bəzən həmin
sınaqlarda möcüzə ilə qarşı-qarşıya gəlir.
Ruslanın həyat yolunda iki fəlakət baş vermək üzrə ikən, həyatı Allahın
ona bəxş etdiyi möcüzə ilə qurtulmuşdur.
Kiçik yaşlarında eyvandan yıxılmaq təhlükəsini başına gələn ilk fəlakət
olub. Növbəti fəlakət isə iki il əvvəl, qaynaqçı işləyəndə yanğın təhlükəsi
ilə üz-üzə qalıb. O zaman belə yalnız özünü düşünməyib. Ruslan ölümlə
üz-üzə qaldığı an həm özünü, həm də iş yoldaşını ölümdən xilas edib. O,

üzərində olan gödəkçəni çıxararaq yanan dostunu söndürmüş, hadisə
zamanı isə onun əlləri yanmışdı.
Yaşadığı hər çətin anı gülərək unutmağa çalışmış. Üzündən
təbəssümün cizgisi heç vaxt itirməmişdi.

Vətənə olan sevgisini günü-gündən içində
böyüdən Ruslanın əsgərlik xatirələri ilə bağlı tutduğu
qeyd dəftəri ondan geri qalan ən gözəl xatirə oldu.
Dəftərdə qeyd etdiyi əl yazısından biri...

Oğlum Ruslan ermənilər Mingəçevirə raket atanda zəng etmişdi. Telefon
zəngində qürurla belə dedi:

“Qorxmayın, burada cavablarını
veririk! Axırlarına çıxacağıq! İndi
döyüşə gedirəm, narahat olmayın!”
Bir neçə gün sonra eyni nömrə ilə
əlaqə saxlayan atanın zəngləri
cavabsız qaldı. Yazılan mesajlara
cavab vermirdi. Hər gün ümidlə oğluna
yazdığı mesaja baxan şəhid atası
şəbəkənin aktiv olduğunu gördü.
Dəfələrlə zəngdən sonra telefona
cavab verildi:
“Oğlumun nömrəsidir, oktyabrın 10-da
şəhid olub...”

Şəhid ailəsinin çətin günləri başladı. Onlar övladlarını televizorda yayılan
bütün cəbhə ilə bağlı
videolarda axtarırdı.
Bir gün əsgərləri
nəzərdən keçirərkən
cəbhə
ilə
bağlı
verilən bir sujetdə
əsgərlərin verdiyi bir
müsahibədə kənarda
onlara baxan Ruslanı
görürlər.
Ruslanın sağ olduğunu görən valideynlər sevinc hissini yaşayırdılar. Lakin
həmin sujet həftələr öncə çəkilibmiş.

“Mən oğluma bələdəm ki, Ruslan lap yaralı da olsa bir yolunu tapıb
bizə xəbər edərdi. O ailəsini xəbərsiz qoymazdı, çünki o, elə körpə
yaşından evin məsuliyyətini çiyninə götürmüşdü. O bilirdi ki, evdə
ondan nigaran qalırıq. Atasının xəstəliyindən xəbərdar olduğu üçün
bizi nigaran qoymaq istəməzdi. Oğlumdan xəbər çıxmayandan
düşündüm ki, artıq balam şəhid olub...”

Ailəsinə noyabrın 18-də Ruslanın
döyüşlərdə itkin düşdüyünü xəbər etdilər.
Sonra məlum oldu ki, Ruslan şəhidlik
zirvəsinə ucalıb. Onun cansız bədəni isə
neytral zonada qalıb.
Şəhid əsgər Cəfərli Ruslan noyabrın
21-i Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında
torpağa tapşırıldı.

Ruslan
kimisə
incitməyi
sevməzdi. Qızların xətrinə dəyməzdi.
O qədər hörmətlə davranardı ki,
sonuncu dəfə məzarındakı gülçiçəyin arasından tək qızılgül gördük.
O qızılgülün hekayəsini bilmirik,
ancaq o qızılgülü görməyimiz bir
başqa cür yandırdı bizi...

Yazdığınız şanlı tarix dillərdə dastan oldu. Göstərdiyiniz
qəhrəmanlıqlar əbədi olaraq yaşayacaq...
Zəfər gününü Azərbaycan xalqına yaşadan qəhrəmanlar, sizlərə
ömrümüzün sonunadək minnətdarıq!

