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DİQQƏT
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar
beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv
halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya
daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə
kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin
şamil olunmur.
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Ön söz əvəzi
Yaxın illərin söhbətidir. Doğma yurdum Cəfərli kəndinə
bir hüzr məclisinə getmişdim. Məclis başa çatdıqdan bir az
sonra kəndimizin bir neçə yaşlı sakini mənə yaxınlaşıb çox
səmimi görüşdülər. Vəfat edən şəxsin ruhuna salavat çevirib,
mənimlə elə - belə söhbət edəcəklərini dedilər.
Mən də öz növbəmdə ömürlərinin ahıl illərini yaşayan bu
yaşlı insanları İmişli Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri kimi çox
səmimi münasibət göstərərək xoşhal olduğumu bildirdim.
Kəndimizin bu mötəbər ağsaqqalları ilə söhbətimiz xeyli
uzun çəkdi. Onlar mənə bizim kəndin yaranışı və nə vaxtdan
burada oturaq həyata başlamaları, bir sözlə Vəliağa muğanlıları
haqqında çox dəyərli sözlər dedilər.
Mən də ağsaqqallara söz verdim ki, bu yaxın illərdə sizi
maraqlandıran dediyiniz bu mövzu haqqında bir kitab yazıb
sizə tarix müəllimi kimi təqdim edərəm.
Müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra xalam oğlu, uşaqlıq
dostum yazıçı – jurnalist Yusif Cəfərliyə bu söhbətləri danışdım.
Belə bir kitabın yazılışının vacib olduğunu, onun bütün ən
xırda detallarını belə ona izah etdim.
Yusif müəllim çox vacib, gərəkli bir mövzudur, - deyib getdi.
Hərdən müəllimlə görüşəndə kitabın müəyyən fəsillərindən
həvəslə söhbət açardı.

4

Yusif Cəfərli

Vəliağa muğanlıları və ya Torpaq müqəddəsdir

Mən onu diqqətlə dinləyər, onu daha da ruhlandırmaq
məqsədi ilə müəyyən sözlər deyib yaxşı işləməsini dönə dönə xahiş edərdim.
Bir gün Yusif müəllim əlində bir qovluq mənə yaxınlaşıb
dedi :
- Ramiz müəllim, kitab qismən hazırdır, buyurun oxuyub
müəyyən əlavələrinizi edin, əgər sizin xoşunuza gəlsə
tamamlayım, çap etdirə bilərsiniz.
Mən qovluğu götürüb evə apardım. Vaxtım olduqca
oxumağa başladım. İnsafən yazı üslubu, tarixi hadisələrin
ümumiləşdirilməsi, xalqın yaddaşına, mənəvi zənginliyinə,
təfəkkür dünyasına söykənməsi çox xoşuma gəldi. Kitabı
oxuduqca uşaqlıq, gənclik, tələbəlik illərinin o şah günləri
gəlib
mənimlə üz-üzə, göz-gözə dayandı. Vətənin
müqəddəsliyi, yurd sevgisi, elə - obaya məhəbbət, öz soy
kökünə bağlılıq zərrə - zərrə, damcı - damcı, qanıma, canıma
hopdu.
Mən belə etdim. Yusif müəllimlə görüşəndə ona bildirdim
ki, mənim dediklərimi, ideyalarımı qismən də olsa, yəni məni
razı salacaq qədərində sən bu kitab üzərində işləmisən. Sağ ol,
var ol. Bir az da faktları, deyimləri yaxşı araşdır. Xalq
idrakına, xalq təfəkkürünə yaxşı söykən. Kitabı tam hazırla
öz adına nəşr etdir. Əziyyət çəkmisən. Əgər lazım olsa biz
də nəşrinə kömək edərik. O cür ki, sən bədii təsvirlərlə yanaşı
şeirlərindən də yerli-yerində istifadə edərək vəhdətlilik
yaratmısan, kitabı oxuyan hər kəs dərhal biləcək ki, bu tarixçi
sözü yox, şair sözüdür. Mən də sənin kitabına bu ön sözü
yazaram.
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Əziz oxucular, mən inanıram ki, Yusif Cəfərlinin
“ Vəliağa muğanlıları və ya Torpaq müqəddəsdir “ kitabı
hər bir oxucunun qəlbini ələ alacaq, yurd, vətən sevgisi,
ana, ata məhəbbəti evinizin, süfrənizin, müqəddəs ocağınızın
ən əziz neməti olacaqdır.
Ramiz Əmirov.
Imişli Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri,
Azərbaycan Respublikasının “ Əməkdar müəllimi “.

Xüsusi qeyd :
Ramiz müəllimin ürəyinin böyüklüyünə, mənəvi
zənginliyinin ucalığına nə deyəsən ?!..
Elinə, obasına ucalıq gətirən belə ziyalılarımızı
Allah qorusun.
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Vəliağa muğanlıları və ya “Torpaq müqəddəsdir”
Tarix fənnini sevdiyim üçün Mil - Muğan haqqında
əlimə düşən məlumatları oxumuş və könül dünyamda bəzi
araşdırmalar, fikri tədqiqatlar aparmışam. Deyim ki, yunan
tarixçisi Heradot və Hekatey Muğan düzünü təsvir edərkən
"muk - müq" tayfalarının adlarını çəkdiyini tarixdən bilirik.
IX əsr tarixçilərinin əsərlərində Muğan şəhər adlandırılır
və onun hakimi Şəklədən söz açırdılar. X əsr tarixçiləri
tərəfindən Muğanın isti iqlimi ilə yanaşı bağ - bağatlı bir şəhər
olmasından danışılır, qələmə alınırdı. Tarixçi Zəkəriyyə
Qəzvini isə Muğan isti iqlimi, maldarlıqla məşğul olan Türklər yaşayan şəhər və yer adlandırırdı. Bu şəhərin dağılması
haqqında bir çox məlumatlar var.
Biz bunu araşdırmağı və bu kitabda məlumat verməyi
qarşımıza məqsəd qoymamışıq. Biz onu deməyi lazım bilirik
ki, Muğanlı tayfası, sözü "muk - müq" tayfa adından alınaraq
zəmanəmizə qədər gəlib çatmış, ya da sonradan Muğan yaşayış
yeri adından törəmişdir. Onu da bilirik ki, Mərkəzi Asiyada,
Gürcüstanda, Qərbi Azərbaycanda və Cənubi Azərbaycanda
Muğan adı ilə bağlı yer adları çoxdur.
XIX əsrin əvvəllərində İmişli rayonu ərazisində muğanlılar
12 tirəyə bölünmüşdürlər ki, onlar da əvvəllər qışlaq kimi
istifadə olunmuş Məmmədli, Allahmədətli, Telişli,
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Oruclu, Ağaməmmədli, Əliyetməzli, Cəfərli, Tomatxanlı və
Hacımustafalı kəndlərini əhatə edir.
Ötən illərdə nəşr olunmuş " Tarixi etnoqrafik və
demoqrafik bilgilər " toplusunda Muğanlılar haqqında 1860 1874-cü illər tüstü adlı siyahıya alınması göstərilmişdir. Bu
siyahıya alınmada 1042 kişi, 938 qadın qeyd olunur. Ancaq
yazılı mənbələrdən bir qədər çox az fərqli olaraq göstərilən
Muğanlı 12 tirə yox, Vəliağa Muğanlısı olaraq 8 tirə kimi
göstərilir. Nədənsə xalqın yaddaşına həkk olunan bu bilgi, bəzi
yazılı mənbələrdə 8 tirə kimi göstərilmişdir. Görünür tüstü
siyahıya alınması zamanı Bağırlı, Qaracallar, Nurəhmədli,
Tərməzli, Hacımustafalı tirələri düşməmişdir. Olsun ki, 1850 –
1860 - cı illərdə qalan tirələr siyahıya alınmada göstərilən
tirələrin tərkibində olmuş, sonradan tirə kimi, kənd kimi
formalaşmışdr.
Bir də bəzi mənbələrdə Təklə tayfaları İmişli rayonu
ərazisində Sarxanlı, Boşçallar, Buludlu, Cəfərli, Ağamallar,
Əliqulular və Muradxanlı kəndlərini əhatə edir kimi göstərilir.
Olsun ki, 1850 – 1860 - cı illər tüstü siyahıya alınması zamanı
beləymiş. Ancaq xalqın yaddaşı dedik ki, ən etibarlı mənbədir.
Çünki yaşlı sakinlərin yaddaşlarından bu günümüzə qədər gəlib
çıxan əsas fakt odur ki, Vəliağanın İbrahim xana göndərdiyi
məktubu nökərdən alıb məzmunun dəyişdirilməsi Təkləlilərə
məxsusdur.

8

Vəliağa muğanlıları və ya Torpaq müqəddəsdir

Vəliağa muğanlılarının ərazi bölgüsünü Öysüz küdrüdən
yox, Fətalıoğlu küdrüsundən qoyulmasını, Təkləlilərin min
hektarlarla qışlaq yerlərinin ərazisini heyvan saxlamaq üçün
genişləndirmişdir. Biz də tarixi
xalq təfəkküründən,
yaddaşından alıb ona söykəndiyimiz bilgiləri, düşüncələri bu
publisistik yazılarda fəsil-fəsil əziz oxucular, sizinlə bölüşmək
fikrindəyik.
Vəliağa muğanlılarının 12 tirə, sonradan 12 kənd kimi
formalaşmasından sonra illər keçdikcə həmin kəndlərin rayon
mərkəzindən uzaqlığı, Kür çayı və Sarı su gölünün daşqınları,
Böyük Vətən müharibəsi zamanı kəndlərin boşalması həmin
tirələrin - Nurəhmədli, Qaracalar, Tomarxanlı kəndlərinin
əhalisinin Cəfərli, Oruclu, Ağaməmmədli,Məmmədli,Telişli
kəndlərində məskunlaşdığı güman edilir və bu belədir.
Ona görə də Vəliağa muğanlılarının aran əraziləri və yaylaq
yerlərindəki torpaqları haqqında yaddaşımızda qalanları, bu
kitabı oxuyacaq hər kəslə bölüşmək fikrindəyəm. Ola bilsin
ki, mənim araşdırmalarım bəzi oxucuların fikirləri ilə üst –
üstə düşməsin, mən hər kəsin düşüncəsinə hörmətlə
yanaşıram. Bəri başdan hər kəsə minnətdarlığımızı bildirib,
üzr istəyirik.
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Kür çayı, şıltaq ləpələr, bir də mən.
Kür çayının sahilləri, yamyaşıl meşələri, əsrlərin yol
yoldaşı olan qocaman qovaq ağacları, lal sükuta dalmış Sarı su
gölü nə düşünür görəsən?
Bəxt, tale məni bu əfsanələr dünyası bildiyim Kür çayının
sahillərində - Tomarxanlı meşəsinə yaxın olan, 1960 - cı
illərdən sonra Pənahlı obası kimi tanınan bir yerdə 1952-ci
ildə dünyaya gətirdi. İmişli rayonunun Cəfərli kəndindən bu
meşələr dünyasına 50 - 60 km maşın yoludur.
Cəfərli kənd məktəbində 9 – 10 – cu sinifdə oxuyarkən,
xalam oğlu Ramizlə “Qaz – 51” markalı maşının kuzovuna
minib bu uzaq yolu elə həvəslə gələrdik ki, yorğunluğun nə
olduğunu bilməzdik.
Heç ev adamları ilə düzəməlli görüşməmiş, kür çayının
sahilinə cumardıq. Soyunub mavi suların qoynuna atılar
saatlarla çimər, Kürün o üzünə, bu üzünə üzüb keçərdik.
Onu da deyim ki, bu meşələr dünyası dediyim ərazi Sarı
su gölü və Kür çayi ilə əhatə olunmuşdu. Bu iki varlığın
ortasında salınmış meşə zolağı min bir sirli - sehirli aləmlə
dolu idi. Sarı su gölü Azərbaycanın ən böyük gölü, Kür çayı
isə doğma Azərbaycanımızın ən uzun və böyük çayıdır.
Türkiyədən başlayıb Xəzər dənizinə qədər uzun bir yol 1115 km yol qət edib, bizi salamlayaraq, anası Xəzərin
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görüşünə tələsir. Kür bu qalın meşə zolağını bir kəmər kimi
sıxır, şıltaq ləpələrin həzin zümzüməsi ilə bu ağaclar aləminə
həzin nəğmə oxuyaraq əsrlərin yol yoldaşı olmuşdu.
Heç sən demə sonralar bu duyğular, həyəcanlar “ Yurd
yeri “ adlı kiçik bir poemada öz bədii həllini tapacaqmış.
Bu poemanın əvvəlində oxuyuruq :
Salam, ay yurd yeri, ay ana Kürüm,
Neçə illərdi ki, görüşmürük biz.
Qoy bir yaxşı baxım, qoy yaxşı görüm,
Bu keçən illərdə dəyişməmisiz ?
Uğurlu bir gündə, xoş bir saatda,
Mən burda gəlmişəm dünya üzünə.
Təbiət anamın sığalı altda,
Bir oğul etmişdi məni özünə.
Bərəkət yağardı sirli xudadan,
Hər kəs bu torpağa səcdə qılardı.
Taleyin hökmüylə uçsam da burdan,
Ürəyim getməzdi, burda qalardı.
Bir toxum düşsəydi, torpağa əgər,
Inanın məhsulu birə miniydi.
Baxmaqdan doymazdın bağçaya, bağa,
Nə deyim, bu yerlər ayrı yeriydi.
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Kür çayı fırlanıb kəmər sayağı,
O qalın meşəni qucaqlamışdı.
Kəndin kənarında sipərsayağı,
Bəd nəfsi burada o haqlamışdı.
Uşaqlıq dünyamın o şah illərinin bir şirin xatirəsi də Kür
çayının sahillərini " Vovo " oxotnik bazasının və Tomarxanlı
kəndinin vaxtı ilə binə - bəlgə yaşayış yerlərinin min bir
möcüzələrlə dolu olması idi.
Burada Qarağac deyilən " Pir "in ilanlarla dolu olması
və o ilanların heç kimə dəyməməsi, sayı – hesabı
bilinməyən meyvə ağaclarının
cırlaşmış növləri, yaşı
bilinməyən əzəmətli Qovaq ağaclarına dırmaşan üzüm
tənəklərinin uca zirvəyə qalxmalarına heyranlıqla baxardım.
Axşam çardaqda anamın qurduğu miçətkənin içində
saldığı yataqda yatanda, gündüz gördüklərim haqqında
düşünər və dərin yuxuya gedərdim.
Bu meşələr dünyasından köçüb getmiş kəndin yurd yerləri
şüşə, qab-qacaq qırıntıları, yaz vaxtı kolluqların içində
çiçəkləyən cır alça, heyva, qaragilə ağaclarının çiçəkləməsi,
heç kəsin eşitmədiyi yalnız mənim eşidə biləcəyim bir səslə
burada uzun illər bir yaşayış masivinin olduğunu söyləyirdi.
Heyvandarlıq üçün əvəzsiz bir xəzinə olan bu yerlər
Tomarxanlı kəndi adlanırmış.
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Elə uşaqlıq illərindən ədəbiyyat fənninə də məndə misilsiz
marağı, sonsuz həvəsi Kür çayının sahilləri, Sarı su gölü,
Tomarxanlı kəndindəki ev yerləri, yəni xarabalıqları bu
yerlərdə vaxtı ilə nurlu bir həyat qaynarlığı, yay aylarında isə
atam Pənahın adını daşıyan Pənahlı obasına ətraf
kəndlərdən - Kürdəmir rayonundan, Molla kənddən tutmuş
Qocalı, Narrıx kəndlərinə qədər Kür çayının sağ sahili və
Saatlı, Sabirabad rayonlarından qonaqların gəlişi, eləcə də
dağlardan
Pəri çınqılı, Uzun yal, Lilpar, Dəlidağ,
Soltanheydər, Minkənd yaylaqları, Qara göl, Ala göl əfsanələri
illər keçdikcə məni bu elmə bağladı.
Başqa rayonlardan, kəndlərdən bu barlı – bəhərli yerlərə
insanlar – hərə bir ehtiyac üçün gəlirdilər. Kimisi odun,
kimisi yağ, pendir, ət, balıq və s. lazım olan iş üçün
gəlirdilər. Atam Pənah kişi də onlara lazım olanları
mümkün qədər düzəldib razı yola salardı. Ona görə də
atam Pənahı 1960 – cı illərdən sonra Kürqırağı kəndlərdə
çox xeyirxah bir insan kimi tanıyırdılar, onun misilsiz
hörməti vardı. O, yalnız xeyirxahlıq üçün yaranmışdır.
Odur ki, bu yerlər haqda eşitdiklərimi, bildiklərimi və
gördüklərimi oxucularla bölüşmək arzusundayam. Bu istəyimə
nə qədər nail olacağımı əziz oxucular birinci siz, ikinci də
zaman, dövr deyə bilər.
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Bu füsünkar yerləri 30 il sonra belə gördüm :
Mən gələ bilmədim bu doğma yurda,
Bu yerlər nə yaman dəyişib belə.
Səhərdən gəzsəm də cığırı burda,
Ayaq izlərimi tapmıram hələ.
Hanı bu torpağın isti nəfəsi,
Üşüyən qəlbimi niyə isitmir ?..
O tanış üzləri, tanış səsləri,
Gözüm niyə görmür, qulaq eşitmir ?
Məktəbə getdiyim cığır hanı bəs ?
Evimiz olan yer qalıb şum altda.
Burdan gəlir başqa nəfəs, başqa səs,
Sökülüb, uçulub köhnə suvat da.
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Tomarxanlı adlı bir kənd varmış.
Kür çayının sağ sahilində, indiki Allahmədətli kəndindən
7 - 8 km aşağıda İmişli rayonunun ərazisində Tomarxanlı adlı
kənd varmış. Bu Tomarxanlı kəndi çox axar – baxarlı olmaqla,
Kür çayının qoynuna sığınıbmış, Kürün sol sahili isə Kürdəmir
rayonunun ərazisi sayılır. Carlı, Beyi, Xəlisə
kəndləri
Tomarxanlı meşəsi ilə üzbəüzdür. Neçə illərdir ki, həmin
kəndlər qışda odun tədarükünü bu meşə zolağının hesabına
tədarük edirlər. Vaxtı ilə bu kənddə əkilmiş qovaq ağacları
indi çox vüqarlı və əzəmətlidirlər.
Biz uşaqlar yay aylarında qoyun, quzu sürülərini bu
meşələr diyarında otarar və günün istisində sərinləmək üçün,
kölgəsində 500 - 600 qoyun kölgələnə bilən möhtəşəm qovaq
ağaclarının altına gətirərdik, özümüz isə saatlarla kürün
qoynunda çimər, on - on beş
dəfə o üzə, bu üzə üzüb
keçərdik. O ilahi duyğular, hisslər, həyəcanlar sonralar “ Yurd
yeri “ poemasında öz əksini tapdı.
Xəyalım hər axşam gələr bu yurda,
Analı dünyamı itirmişəm mən,
Yaddaşımda qalıb nələr bu yurdda,
Götürüb təzədən gətirmişəm mən.
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Balaca çobandım burda bir zaman,
Qoyunu, quzunu mən otarardım.
Söykərdim başımı kövşək vuranda
Qoçun quyruğuna bir az yatardım.
May ayı gələndə başqaydı işim,
Hər gün saatlarla çayda çimərdim.
Mənim, ancaq bu idi adi vərdişim,
O üzə, bu üzə üzüb keçərdim.
Su daşqınlarına və rayon ərazisindən 50 - 60 km uzaq
olduğuna görə, kənd əhli tədricən köçüb rayon ərazisində və
ona yaxın kəndlərdə məskunlasdılar. Tomarxanlı kəndinin
qədim və zəngin yaşayış məskəni olması hal-hazırda hələ bu
günümüzə qədər gəlib çıxan, əyilmiş baş daşları olan
qəbirstanlıq vaxtı ilə tikilmiş evlərin xarabalıqları hələ indi
də durur. O baş daşlarına baxdıqca düşünürsən ki, onlar öz
dövrünün qiymətli daşları olublar. Söz yox ki, o baş daşlarını
bir-bir uzaqlardan
kəl
arabaları, dəvə karvanları ilə
gətirmişlər.
Daha çox maraqlısı odur ki, bu kənddə bir zamanlar orta
məktəb olub. Həmin məktəbdə təhsil alan şagirdlər ona bəxş
olunmuş ömür paylarının 80 - 90 - cı illərini yaşayırlar.
Vaxtı ilə həmin Tomarxanlı kənd orta məktəbində təhsil
almış Hacı Hidayət təhsil aldığı məktəb haqqında çox
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həvəslə danışdı. Hacı Hidayətin verdiyi məlumatları
zənginləşdirmək üçün bir çox yaşlı insanlarla ünsiyyətdə olduq
və sorğular apardıq. Məktəblə bağlı sorğu istəyimizə misilsiz
pedaqoq, zəngin pedaqoji və həyat təcrübəsi olan qocaman
müəllim, hazırda İmişli rayonunda yaşayan Aslan Eminov
adına şəhər 7 saylı tam orta məktəbinin təqaüddə olan
müəllimi Ənvər Kərimov su səpdi. Bu əvəzsiz insan bizə
Tomarxanlı kəndi və məktəbi haqqında dedi:
- Tomarxanlı kəndi Kür çayının sağ sahilində çox barlı,
bərəkətli, axar - baxarlı bir yerdə binə - bəlgə qurmuşdu. Kür
qırağı kəndlərdən yalnız bu kənddə orta məktəb var idi.
Ümumiyyətlə, o vaxtlar İmişli rayonunda və Qaradonlu
kəndində də orta məktəb var idi. Telişli kəndindəki məktəb
ibtidai məktəb olduğu üçün dördüncü sinfi bitirənlər
Tomarxanlı kənd orta məktəbinə oxumağa gedərdilər. Mənim
çox yaxşı yadımdadır ki, Abbasov Cümşüd İslam oğlu,
Musayev Ayaz Məşədi Səməd oğlu, Usubov Məlik Muxtar
oğlu, Hüseyn müəllim, Ağamirzə müəllim və başqa adlarını
unutduqlarım bir zamanlar Tomarxanlı kənd orta məktəbində
oxuyurdular.
İmişli rayon təhsil şöbəsi tarixində öz dəsti-xətti olan,
misilsiz pedaqoq, uzun illər İmişli şəhər 5 saylı orta
məktəbin direktoru işləmiş Aslan Eminov və Ömər müəllim
Tomarxanlı orta məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə
başlamışdılar. Tomarxanlı məktəbi kəndin köçürülməsi ilə
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əlaqədar fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra Aslan Eminov
İmişli şəhərində 5 saylı Rus - Azərbaycan məktəbində direktor
kimi fəaliyyət göstərmiş və işlədiyi müddətdə məktəbdə çox
uğurlara imza atmışdır. Məktəb nəinki İmişli rayonunda hətta
Respublikada qabaqcıl məktəblərdən biri olmuş və Aslan
müəllim ömrünün sonuna kimi həmin məktəbdə direktor kimi
çalışmışdır.
Ömər müəllim isə uzun müddət Tomarxanlı kənd orta
məktəbinin varisi sayılan Cəfərli kənd orta məktəbində
müəllim kimi çalışaraq, məktəbin zəngin təcrübə toplamasında
və məktəblilərin təlim-tərbiyəsində mühüm rol oynamışdır.
Hər iki müəllimə allah rəhmət etsin.
Tomarxanlı
kənd
orta
məktəbinin
fəaliyyətinin
dayandırmasının əsas səbəbi Rayon mərkəzindən uzaq olması,
get - gəlin çətinliyi, bir də Kür çayının daşqınları oldu.
Məktəbi ilk olaraq Məmmədli kəndinə köçürdülər.
Bu vaxtlar da Hitler Almaniyası Sovet İttifaqı ilə
müharibəyə başladı. 1940-1945ci il müharibəsi həyatda hər
şeyi dondurdu. Müharibə adlı ölüm dəyirmanı müəllimləri də
döyüş meydanlarına apardı. O cümlədən Tomarxanlı kənd orta
məktəbinin ilk direktoru və onun təşkilatçılarından biri olan
İmran müəllimi də müharibəyə apardılar. Necə deyərlər ”Hər
şey cəbhə üçün” devizi altında aparıldı.
Beləliklə, məktəbdə dərs demək üçün müəllim olmadı.
Bununla da Tomarxanlı kənd orta məktəbi öz fəaliyyətini
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dayandırıb yoxa çıxdı. İmran müəllim əslən Ağcabədi
rayonunun Kəbirli kəndindən idi. Ənvər müəllim bu
məlumatları, yaddaşında olanları xatırlayanda hiss edidim ki,
həyacanlanır, kövrəlir...
Başa düşmək çətin deyildir ki, gənclik illərinə qayıtmaq,
ötənləri yada salmaq, ömrünün ixtiyar yaşında olan insan üçün
elə də asan deyildi. Ənvər müəllim qeyd edirdi ki, İmran
müəllim çox alicənab, təhsilə çox yüksək qiymət verən bir şəxs
imiş. O vaxtlar danışardılar ki, hər kəsin təhsil alması üçün
fədakarlıq edər, kənd adamlarını təhsil almaq üçün dilə tutardı.
O, bacarıqlı, işgüzar, istedadlı, misilsiz bir pedaqoq olub.
Öz dövrü üçün belə insanların varlığı qaranlıq gecədə güclü
işıq salan projektor timsalındadır. Belə insanlara ulu tanrı
rəhmət eləsin.
Uşaq yaşlarımda demək olar ki, ulu tanrı bu yerləri
mənə ərmağan etmiş, mən də öz növbəmdə elə bil ayla illə
deyil, saatla, dəqiqə ilə böyüyüb pərvazlanırdım. Bu yerlər
mənimçün olduqca füsünkar və əfsanəvi bir yer sayılırdı. Bu
meşələr diyarında heç nədən qorxub, çəkinməz, səkkiz illik
təhsilimi də Kürdəmir rayonunun Carlı kəndində aldım. Carlı
kəndi atamın adını daşıyan Pənalı obası ilə üzbəüz idi.
Illər keçdikdən sonra o kövrək duyğular aşağıdakı
misralara döndü, ağ vərəqlər üstə qondu.
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Kürdəmir rayonu, a Carlı kəndi,
Ay orta məktəbim xoş gördük səni.
Yüyürüb çıxdığım o qoşa bəndi,
Görəndə yamanca kövrəltdi məni.
Iki yoldaş idik, hər səhər tezdən,
Taxta bir qayıqla Kürü keçərdik.
Gücümüz çatmazdı qayığa bəzən,
Birinci saata biz gecikərdik.
Islanmış görəndə bizi uşaqlar,
Bəzisi gizlicə qımışardı da.
Müəllim gülərək : “ Gəldi qonaqlar “ –
Deyib qaramıza danışardı da.
Qızarıb pörtsək də inciməzdik heç,
Növbəti dərslərə hazırlaşardıq.
Arabir jurnalda görünəndə üç,
Biz onda bir azda fağırlaşardıq.
Müəllim bilməzdi, axı nə bilsin,
Bu axşam sahildə gecələmişik.
Onun gümanına bu necə gəlsin –
O biri sahilə keçəmməmişik.
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Sonralar həmin kənddə 8 illik təhsilimi başa vurduqdan
sonra 9 – 10-cu sinifi oxumaq üçün Cəfərli kəndinə
xalamgilə gəldim. Xalam oğlu Ramizlə eyni sinifdə
oxuyurduq. Iki il Ramizgildə qalıb orta məktəbi başa
vurdum. Ikimiz də sənədlərimizi Gəncə Dövlət Pedaqoji
İnstitutuna verdik . 1970-ci ildə də eyni vaxtda ali məktəbə
daxil olduq. Mən ali məktəbin ədəbiyyat, Ramiz isə tarix
fakultəsinə qəbul olunduq.
Tomarxanlı kəndi haqqında bəzi məlumatları oxucuların
diqqətinə çatdırmışdıq. Sonralar mən Cavadxanlı kənd orta
məktəbində ədəbiyyat müəllimi işləyərkən mənə məlum
oldu ki, Tomarxanlı kəndindən vaxtı ilə köçüb gedənlər
Cavadxanlı və Qaralar kəndlərində məskunlaşıblar.
Indinin özündə də mərhum Seyidqədir ağanın oğlanları
Seyidəziz, Seyidvəli, Seyidzaman, Ağa və Seyidqədir ağanın
bacısı oğlanları Balakişi, Duvangir, Cəfər, Sabahəli, Daşqın,
Kəlbəlayi Xəzəngül və başqaları Tomarxanlı kəndindəki
Qarağac pirini və qədim Qəbirstanlığı dini mərasimlərdə
gedib ziyarət edirlər. Üzləri ağ olsun.
Yaxşı deyiblər ki, Unutsaq unudularıq...
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” Karvan ” simfonik əsərini dinlərkən
Meşələr “ kralı “ adlandırıldığım zaman yenə adəti üzrə
qoyun sürüsünü Sarı su gölünün ərazisindəki otlaq sahələrinə
örüşə aparmısdım. Özümlə “alpinist” adlı radio - qəbuledicini
də götürmüşdüm. Bərk yorulmuş, həm də nəsə yuxum gəlirdi.
Artıq gün yuxarı qalxmış, nahar vaxtına az qalırdı. Birdən
radioda diktor Soltan Hacıbəyovun “Karvan” simfonik
muğamının dinləyicilərə təqdim edildiyini elan etdi. Əvvəlcə
istədim ki, radionu söndürüb bir az yuxulayım. Gözlərimə dəli
bir yuxu dolmuşdu. Fikirləşdim ki, radio oxuduqca qoyunların
yanında kimsə olduğu bilinər, çaqqal - çuqqal sürüyə
yaxınlaşmaz. “Karvan” simfonik muğamı başlayanda demək
olar ki, yuxu məni əsir almış, bir 50 – 60 % yuxuya
getmişdim. Ancaq ətrafdan gələn səsləri eşidirdim. Deyəsən bu
Karvan
simfonik muğamını get-gedə başa düşməyə
başlamışdım. Elə bil muğamı eşitmir,orada söylənilən hekayəti
görür, mən də hadisələrin bir növ iştirakçısına çevrilmişdim.
Mənə elə gəlirdi ki, bir ucsuz - bucaqsız səhrada dəvə
karvanları ilə yol gedirdik.Dəvələrin boynundan asılmış
zinqrovlar bir-birinə dəyərək dəvənin hərəkəti müqabilində
çıxan səsi bütün səhranı başına götürmüşdü.Karvanın
qabağında gedən sarvan elə bir yanıqlı səslə oxuyurdu ki,
göydə quşlar belə qanad saxlayıb, onu dinləmək istəyirdi.
Bütün səhra lal sükuta dalıb bu zınqrovların səsini dinləyir,
sanki hər tərəf hay-haray çəkib gözyaşı tökürdü. Bu karvanın
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yolu hələ çox uzaqdı, o batmaqda olan günəşi salamlayıb
açılacaq səhərə, günəşə doğru bir yol gedirdi.
Simfonik muğam sona yetəndə birdən yarıyuxulu aləmdən
ayıldım. Tez ətrafıma baxdım. Qoyun sürüsü yanımda otlayır,
bəziləri yulğunun kölgəsində gövşək vururdu. Mən bərk
tərləmiş, elə bil nə isə ağır bir yük götürmüşdüm.
Ancaq məndə olan dəyişikliyin nə olduğunu bilmirdim,
sonralar nə tapdığımı və düşüncəmdə nəyin dəyişdiyini
bildim. Bəli mən artıq simfonik əsərləri başa düşür, duyub,
dərk edirdim. Radio dalğalarında səslənən simfonik əsərlərin,
estrada mahnılarının əsil dinləyicilərindən biri olmuşdum.
İnanın, o hadisədən sonra muğamlarımız, xalq, bəstəkar
mahnıları mənə necə xoş gəlirdisə, dünya estrada musiqisi də
mənə eyni dərəcədə zövq verirdi. Adi bir söz deyim ki,
Azərbaycan estrada müğənilləri Flora Kərimova. Mirzə
Babayev, Rəşid Behbudov, Lütfüyar İmanov və onlarla
adlarını çəkmədiyim müğənnilərin ifaları mənə necə xoş
təsir edirdisə, eləcədə rus estradasının ulduzları --- Alla
Puqaçova, Lyudmila Zıkina, Tamara Safranova, Müslüm
Maqomayev hətta dünya səviyyəli rok müğənnisi Maykl
Ceksonu da dinləməyə başlamışdım. Yuxarıda adını çəkdiyim
müğənnilərin ifa etdiyi əsərləri dinlərkən onların Azərbaycan
muğamlarının xallarından istifadə etdiklərini düşünürdüm.
Mənə elə gəlir ki, məhz onlar bu muğamlardan istifadə
etdiklərinə görə dünya onları dinləyir. Bu mütləq belədir.
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Bəlkə də onlar heç bilmədən, duymadan boğaz və burun
xallarında insan qəlbini, irqindən, milliyətindən asılı olmayaraq
ələ alan muğamlarımızdan nəyisə iqtibas edirlər.
Əlbəttə bu mənim fikrimdir.
Çox sevindirici haldır ki, ulu tanrı bizə belə bir mənəvi
sərvət verib. Dünya bizim poeziyamızı oxuyur. Bizim
muğamlarımızı öyrənir, dinləyir. Budur Azərbaycan xalqının
mənəvi zənginliyinin böyüklüyü. Ulu yaradan bizə hər şey
verib, ancaq bununla yanaşı adını çəkmək istəmədiyim pis
qonşu da verib.
Azərbaycanın çörəyi tutsun onları.
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Yaşadığınız yerin tarixini mükəmməl öyrənin
H.Əliyev
Kür çayının sahilləri, Pənahlı obasının 20 – 25 evdən
ibarət olan bu ferma şəhərciyi mənim üçün doğma,
dünyanın ən füsünkar, ən qaynar bir yeri sayılırdı. Mən o
biri qardaşlarım kimi , bacardığım bütün işlərdə atamın ən
yaxın köməkçilərindən biri idim. Böyüyüb nə vaxtsa
buradan gedecəyimi fikirləşəndə bu yerlər üçün, bu maraqlı
həyat üçün darıxacağımı bilirdim.
Bu füsünkar yerlərin gündüzləri kimi gecələri də maraqlı
və yadda qalan idi. Birincisi bu obada elektrik yox idi. Yalnız
lampa işığında şam etmək və axşam da hünü səni " yeməsin "
deyə lap gün öz yuvasına girməmiş, miçətkən içində salınmış
yatağa girməliydin. Nə vaxt yatassan, yatassan.
Yuxuya getmək üçün çox gözləmək elə də lazım
gəlmirdi. Çünki gündüzlər o qədər ora - bura qaçır, gəlib gedirdik ki, yorulur, elə axşamdan da olsa yerinə uzanan kimi
dərin yuxuya gedərdik. Hər axşam çardağa çıxıb, yerimə
uzanandan sonra zil qaranlıqlara bürünmüş meşədən tülkü və
çaqqalların səsi lap yaxından gəldiyini eşidir, bir anlıq
canımdan soyuq qorxu hissi keçdiyindən üstümə salınmış
adyala bərk - bərk bürünüb lap başıma çəkirdim.
Bir anlıq hər tərəf səssizlik dünyasına bürünür, sanki bir
azdan sükutun səsindən qulağın batcağını düşünəndə birdən
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meşə xoruzlarının, turaclrının səsi eşidilir. Lap yaxınlıqdan
minlərlə cırcıramaların səsi ətrafa yayılır. Bütün aləmi səs küyə bürüyür. Elə bu səs - küyü eşidə - eşidə, dinləyə - dinləyə
dərin yuxuya gedərdim. Yuxuya nə vaxtı getdiyimi bilmirdim.
Bir onu bilirəm ki, yatmamışdan əvvəl, gündüzlər gəzdiyim
yerlərin adlarını yadıma salırdım. “ Kür çayı “,
“Vovo“
oxotnik baza, “ Sarı su “ gölü, “ Ablavannı “, “Tomarxanlı
kəndinin yurd yerləri “, “ Keçələt “ , “ Mirzəağa “ arxı və s.
deyilən yerlərin tarixi adları haqqında düşünər, xəyalımda
adlarını canlandırar və yuxuya gedərdim. Bir axşam dərin
yuxuya gedəndə çox maraqlı bir yuxu gördüm. Bu yuxu o
qədər mənə təsir etmişdi ki, səhər - səhər yuxudan ayılanda
belə axşamdan gördüyüm yuxunun təsirindən çıxa bilmirdim.
Bunun nə səbəbi vardı ?...
O vaxtlar Rəsul Həmzətovun " Mənim Dağıstaım " adlı
kitabını oxuyurdum. Bu kitabı maraqla oxuduğumuzdan bəzi
şeirləri, cümlələri yadımda da saxlamışdım. Kitabın bir
yerində deyilirdi : - Yuxudan qalxanda gecə gördüyün yuxular
barədə düşün.
Yuxudan çoxdan qalxsam da gecə gördüyüm yuxunun
təsirindən ayrıla bilmir, başımı necə, hansı işlə qatmağa
çalışırdımsa da, yenə o yuxunun orbitindən necə deyərlər,
cazibə qüvvəsindən xilas ola bilmirdim.
Gecə gördüyüm yuxu beləydi : - Gördüm bax bu
covustanın yanında bir qara rəngli avtomobil dayandı.
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Tez dönüb avtomobilə doğru baxdım. Bu zaman
heyrətimdən donub qaldım. Özümü birtəhər ələ alıb irəli
yeridim. Avtomobildən düşən dünya səviyyəli siyasətçi, siyasi
öndərimiz, hər bir azərbaycanlıya azərbaycan bəxş edən
möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları idi. Məni
özünəməxsus səmimiliklə salamlayıb, sağ qolumdan tutub, bu
ərazidə təzə salınmış nar bağına doğru addımladı. Bu yerlər
barədə bir neçə suallar verdi.
Mən çox həvəslə, çaşmadan Kür çayı, Sarı su gölü,
Pənahlı obası, “Vova” oxotnik bazası haqqında danışdım,
hətta 1964 – 1965 - ci illərdə SSRİ müdafiə nazirinin təyyarə
ilə buraya ova gəldiyini də dedim. Məni olduqca səmimi
dinləyib dedi:
- Oğul, çalışın xalqımızın tarixini yaxşı öyrənin. Ən
başlıcası isə yaşadığınız kəndin, rayonun tarixini mükəmməl
bilin. Bunu sizdən kiçiklərə, yaşlı nəslin içərisində ola bilsin
ki, bilməyənlər də var, bax onlara da çatdırın, söyləyin. Mən
təzəcə salınmış “ Göyrüş ”, “ Tut ” meşələri və kürün
sahilində vüqarla dayanmış möhtəşəm “ Qovaq “ ağacları
haqqında məlumatlar verdim.
Torpaq, vətən, onun müqəddəsliyi haqqında sözlər deyib
avtomabilə doğru addımladı. Bu yuxunun təsirindən dediyim
kimi bir neçə ay ayrıla bilmədim, düzü elə indi də yadıma
düşəndə qəlbimə, varlığıma bir istilik gəlir.
O gecə Heydər Əliyevi – siyasi öndərimizi yuxuda
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görüb etdiyim söhbətləri xatırlayanda keçirdiyim hisslər,
həyəcanlar inanın ki, hələ bugün də mənimlədi. Kürün sahilinə
doğru addımlayanda, mənim sağ qolumdan tutmuşdu. Mənə
elə gəlir ki o qolum hələ indi də istidir.
Xalqımızın böyük
oğlu, dünya səviyyəli xadiminin
mənimlə bir anlıq yuxu söhbətləri mənə elə gəlir ki, yaxşı
mənada həyatımı büsbütün dəyişdi. Mənəvi zənginlikdən
torpaq, Vətən eşqindən elə bil polad zireh geyinib insanları
özümə arxa , dayaq bildim.
1994 – cü ilə kimi adi bir kənd müəllimi idim. Arabir
yerli mətbuatda şeirlərim, yazılarım çap olunsa da, elə də
tanınmırdım.
Min dəfə şükürlər olsun ki, ötüşən illərin çətin
yolunda “ İmişlinin şəhid oğulları “, “ Mənim şəhid atam “, “
Qarabağ şikəstəsi “, “ Yurd yeri “, “ Doğma yurdun övladları
“, “Dünya səndən kimlər keçdi ? “, “ Bu mənəm “ və başqa
kitabları yazıb oxucuların mənəvi sərvətinə çevirdim. Ömür
yolumda çalışdığım ədəbi fəaliyyətim dəfələrlə ictimaiyyət
tərəfindən, Rayon rəhbərliyi tərəfindən fəxri fərmanlarla
qiymətləndirildi. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü və
“Araz” -- ali adəbi mükafatı laureatıyam.
Min dəfə şükürlər olsun ulu tanrıya.
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İlan vurur, yuxudan oyan.
Gənclik illərimin ən şirin xatirəsinin biri də yenə yuxu ilə
bağlıdır. Söhbət yuxudan, röyalar dünyasının heç vaxt
silinməz, pozulmaz anlarından düşmüşkən deyim:
Bir dəfə adəti üzrə qoyun sürüsünü Sarı su qamışlığının
biçənəklərinə doğru örüşə haraylayırdım. Günorta vaxtları
Kürün sularında saatlarla çimmiş, qumluqda uzanmış, xeyli
istirahət etmişdim. Saat 5 olar, 6 - ya işləyərdi ki, qoyunları
axşam örüşünə aparmağı mənə tapşırmışdılar. Xeyli vaxt idi ki,
qoyunlar otlayir, hətta bəziləri doyub gövşək vururdu. Obadan
elə də çox uzaqda deyildim. Çünki bir, iki saatdan sonra
qoyunları yenə də arxaca gətirməliydim. Yenə də dəli yuxu
məni hərim - hərim hərləyirdi. Çünki günorta kürdə o qədər
çimmişdim ki, canım təmiz yumşalmış məni yuxu aparırdı.
Ferma şəhərciyi elə də uzaq olmadığından dedim ki, əşi bir
əlcim gözümün acısını alım, deyə özümə belə bir inam
aşıladım. Yuxuya getdiyimi heç bilməmişəm. Bir də onu
bildim ki, kimsə yuxuda mənə deyir.
-- Yusif dur, ilan səni vurur. Ayə dur, ilan gəlir səni
vuracaq ! - deyə qışqırıq, çağırış eşidirəm. Cəld yuxudan
ayılıb ətrafıma baxdım. Həqiqətən mənə bir - iki metr qalmış
bir ilanın gəldiyini gördüm. Ağac elə əlimdəydi. Qalxıb ilanın
başına bir zərbə də vurdum. İlan yuxarı tullanıb, ağacın
zərbəsindən yerdə qıvrılmağa başladı. Sonra ilana bir - iki
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zərbə də vurub onu öldürdüm. Bu hadisə mənə çox
qəribəgəldi. Mən yatmışdım, dərin yuxuya getmişdim. Məni
kimçağırdı, məni bu ilan vurmaqdan, necə deyərlər ölümün
pəncəsindən
kim xilas etdi. “Sənə çox şükür İlahi !
Böyüklüyünə min şükür !” - deyib ulu tanrıya bəlkə gündə min
dəfələrlə şükr edirdim. Sonralar Gəncə Dövlət Pedaqoji
İnstitutunda təhsil alanda, II kursda Psixologiya fənnindən
bizə psixologiya elmləri doktoru Məhəbbət Nəcəfov dərs
deyirdi. Mən əvvəldən bilirdim ki, Psixologiya dərsliyində
“Yuxu və yuxu görmə” fəslini professor Məhəbbət Nəcəfov
yazmışdır. Mən fürsətdən istifadə edib bir zamanlar başıma
gələn bu hadisıni professora və qrup uşaqlarına danışdım.
Ilanın mənə yaxınlaşdığı vaxtda məni çağırıb yuxudan
oyadanın kim olduğunu bilmək hər kəs üçün maraqlı idi.
Professor Məhəbbət Nəcəfov çox geniş bir tərzdə elmi
əsaslarla mənim gördüyüm bu yuxuya aydınlıq gətirdi.
Görkəmli psixoloq bu yuxu barədə çox sözlər dedi. İndi
yadımda qalan odur ki, insan narahat, səksəkəli yatanda
orqanizm tam yatmır. Onun beynində ətrafı müşahidə edən,
qoruyucu siqnal sistemlərinin bəziləri yatmır. Yuxuda olan
orqanizm bir təhlükədə olanda dərhal o siqnallar insana xəbər
verib, onu yuxudan qaldırır. Necə deyərlər insanı o təhlükədən
salamat qurtarmağa və ya onu dəf etməyə hazırlayır.
Beləcə o vaxtlardan sonra yuxular
mənim üçün
düşündürücü oldu. Bu hadisəni özümə yaxın bildiyim hər
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kəsə danışdım. Hətta həmin yeri uşaqlıq dostum, həmyaşıdım
olan xalam oğlu Ramizə də göstərdim :
- Ramiz, sizə yuxu danışmışdım ha, məni az qala ilan
vuracaqdı bax, bura həmin yerdi .
Heç sən demə o ilahi duyğular, həyəcanlar sonralar
aşağıdakı misralara dönəcəkmiş :
Salam, ay yurd yeri, ay ana Kürüm,
Neçə illərdi ki, görüşmürük biz.
Qoy bir yaxşı baxım, qoy yaxşı görüm,
Bu keçən illərdə dəyişməmisiz ?
Uğurlu bir gündə xoş bir saatda,
Mən burda gəlmişəm dünya üzünə
Təbiət ananın sığalı altda,
Bir oğul etmişdi məni özünə.
Bərəkət yağardı sirli xudadan,
Hər kəs bu torpağa səcdə qılardı.
Taleyin hökmüylə ucsam da burdan,
Ürəyim getməzdi burda qalardı.
Yaşıl budaqları əyib üst – üstə,
Bir ev düzəltmişdim ağac başında.
Yerini deməzdim onun heç kəsə,
Heç nədən qorxmazdım mən bu yaşımda.
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Bir anaş toyuğun itirdi anam,
Axtardı bir müddət pəyəni, hini.
Bəs bu necə oldu görəsən balam,
Tülküyə tökərdi qarğışı, kini.
Bizi də danlardı – bir sayaq yatın,
Oxlanmış o tülkü gələr yenə də.
Bir səhər yaşardı gözü arvadın,
Toyuğu cücəsiylə görüb həyətdə.
Anasın görəndə qanad açardı,
Buzovlar qəhəldə mələşərdilər.
Tullanıb qəhəldən elə qaçardı,
Boğazındakı ipə ilişərdilər.
Bir balaca uşaqdım, aşıb – daşardım,
Obada ən dəcəl mən sayılardım.
Qayğılı, qayğısız günlər yaşardım,
Uşaqlıq dünyamdan mən ayrılırdım.
Bir səhər atamla minib qayığa,
Bu Carlı kəndində məktəbə gəldim.
Bir qapını döyüb girdik otağa,
Oxumaq nə imiş mən indi bildim.
Bir anın içində illər ötüşdü,
Təhsil illərini biz başa vurduq.
Ayrılıq zamanı gəlib yetişdi,
Yığılıb dostlarla məclis də qurduq.
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Ədəbiyyat fənni məni əsir almışdı, aldı da.
1969-cu ildə Kürdəmir rayonunun Carlı kəndində 8 –
illik təhsilimi başa vurub, orta təhsilimi tamamlamaq üçün
İmişli rayonundakı doğma kəndim Cəfərliyə gəldim.
Taleyimə yazılan ömür payımın ən qaynar, ən təlatümlü
illərini
yaşayırdım. Orta
məktəbin
9- cu
sinfində
oxuyurdum. O vaxtlar dərs oxumağa, ali təhsil almağa istər
şagirdlərin, istərsə də valideynlərin də çox güclü maraq və
həvəsi vardı. Valideyn olan hər kəs istəyirdi ki, onun övladı
hökmən seçdiyi institutun tələbəsi olsun. Nə isə, o vaxtlar
övladının oxumaq məsələsinə valideynlər bir namus, qeyrət
məsələsi kimi baxırdı. 1970 - ci ilin yayında şəxsən biz
onuncular orta məktəbi bitirəndə həmin ilin qəbul vaxtı 35
nəfərdən 25 nəfərə yaxını inistitutun əyani və qiyabi
bölməsinin tələbəsi oldu. Beş nəfər texnikuma daxil oldu. Bir
sözlə 1970 - ci ildə Gəncə Dövlət İnstitutunun ədəbiyyat
fakultəsinin tələbəsi oldum. Həyatda hər kəsin bilmədiyi,
duymadığı bir tərzdə ədəbiyyatçı olacağımla fəxr edir, könül
dünyamda elə sanırdım ki, hər bir əşya, canlı və cansız
varlıq mənim qələmimlə obraz kimi canlanacaq, mən də
onlarla ünsiyyət bağlayacağam.
İllər keçdikcə sözün düzü bağladı da. Ona görə bağladı
deyirəm ki, hələ orta məktəbdə oxuyarkən ailəmizlə birlikdə
dəfələrlə yaylağa,Qara gölün sahilində Pəri çınqılının
yaxınlığında “ Sarı Qalaq ” deyilən yerdə, Lilpar dağının
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ətəyində dəfələrlə alaçıq
qurub yay aylarında istirahət
etmişdik. O yerlərin dağ havası, əsrarəngiz gözəlliyi, qeyri adiliyi haqqında hələ o vaxtlardan təxəyyülümdə çox şeylər
canlanır, mənimlə danışmaq, ünsiyyət qurmaq istəyirdi.
Bəlkə də seçdiyim ixtisasın mənə aşıladığı duyğuların
fəlsəfəsiydi ki, nə isə məndə bir təbiətsevərlik, hər şeyə
maraq və insanlara dərin hörmət hissi yaranmışdı. Bizim
Cəfərli kəndinin əhatə etdiyi kolxozun yaylaq yerləri haqqında
dərin müşahidələrim, zəngin məlumatlarım olduğundan bu
barədə bir az söhbət açacağam.
Çünki Kəlbəcərin
İsti suyundan tutmuş, Dəli dağın
ətəyində Dolcalı bulaqdan su içib, Soltanheydər zirvəsini
birtəhər aşıb, Lilpar dağına, Qara göl , Uzun yal, Pəri çınqılı,
qoyun qırxını vaxtı Ala göllərə gəlişimiz və Minkənd dağları,
Əyri qar, Əriməz haqqında az da olsa məlumat vermək
niyyətindəyəm.
Buna sonrakı fəsillərdə qayıdacağam. Məni maraqlandıran
əsas məsələ odur ki, bizim Cəfərli kəndi, eyni zamanda ona
yaxın olan kəndlər və yaşayış massivləri də nə vaxt, necə
yaranıb. Nə vaxtdan yaranıb məsələsi lap uşaq yaşlarından
məni çox düşündürdü. Uzun illərdir ki, bu məsələ ilə bağlı
çox söhbətlərdə iştirak etmiş, bir çox ağsaqqal insanların
söhbətlərini dinləmiş, araşdırmalar aparmışam.
Bir çox mənbələrdə az da olsa kəndimiz və ətraf kəndlər
haqqında, bir sözlə Vəliağa muğanlısı haqqında az da olsa
xalqın yaddaşında müəyyən məlumatlar var. Ancaq
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onların heç biri ədəbiyyatçı kimi məni qane etməyib. Çünki
ədəbiyyatın bir hissəsi ədəbiyyat tarixidir. Gərək tarixi
hadisələr ədəbiyyatda öz tarixini, həqiqiliyini çox düzgün
ifadə etsin.
Düzgün həqiqəti tapmaq, bilmək üçün yalnız xalqın
yaddaşına, onun bilgisinə üz tutmaq lazımdır. Çünki xalqın
yaddaşı ən düzgün və zəngin mənbədir. Nə qədər gec deyil, biz
də bu mənbədən istifadə etməliyik. Axı dövr, zaman gedir,
heç nə dayanmır, yaşlı nəsil də aybaay azalır, dünyasını
dəyişir. Elə buna görə də illərdən bəri bir çox yaşlı adamlarla
görüşmüş onlarla söhbətlər etmişəm. Sağ olsunlar lap, bəziləri
yazılı şəkildə vaxtı ilə ata - babalarından eşitdiklərini,
yaddaşlarında qalanları yazıb göndərdilər. Cəfərli kəndində
yaşayan Hacı Hidayət, Axıcanlı tam orta məktəbinin biologiya
müəllimləri Şirinov Qara, Ağayev İrzəli də bu sahədə mənə
yardımçı olmaq istədilər. Onlar yaddaşlarında qalanları mənə
yazıb göndərdilər. Təbii ki, mən yazıların hər birini çox
həvəslə, səbrlə oxudum. Bəzi məqamlarla yeri gəlsə qismən
razılaşmaq da olar. Ancaq söhbət düzgün tarixdən gedirdisə,
hadisələrə tarixi prizmadan baxanda
bu
məlumatlar,
müəllimlərin yaddaşlarında qalanlar elə də qaneedici
deyildir. Hacı
Hidayət
Vəliağa
muğanlısı haqqında
söhbətlərində belə deyir : - Mən, babalarım - Hacı Abışdan,
Kərbəlayi Həsənquludan və atam Həmiddən eşitmişəm ki,
Vəliağa çox varlı, səxavətli,
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alicənab hazırcavab, zəngin dünyagörüşünə malik olan bir kişi
olub. Bu səxavətli, mərd, mübariz allah adamının on iki oğul
övladı olub. Hər bir övladının bir kəndin adını daşıması da
onun nə qədər nüfuzlu bir insan olduğuna dəlalət edir. Hacı
Hidayət babalarından eşitdiyi Vəliağanın övladlarının adlarını
belə sadalayır. Cəfər - Cəfərli, Oruc - Oruclu, Ağaməmməd –
Ağaməmmədli, Məmməd - Məmmədli, Teliş – Telişli,
Allahmədətli, Hacımustafalı, Bağırlı, Kərvalılar, Qaraca,
Nurəhməd və s. Bəlkə də bu sözlərdə bir həqqiqətə uyğunluq
var. Ancaq mən bir Ədəbiyyatçı və tarix fənnini sevən şəxs
kimi bunun tam belə olacağına inanmıram. Çünki bu
məlumatlarda bir uyğunsuzluq olduğunu dərk edirəm.
Hacı Hidayət dönə-dönə etiraf edir ki, mən eşitdiklərimi
dəqiq və düzgün deyirəm. Vəliağa Qarabağ xanı İbrahim
xanın dost – doğma xalası oğludur. Tarixən zaman – zaman
yayda yaylaqlarda – Uzun yal, Lilpar dağı, Alagöllər, birdə
Laçın və Kəlbəcər dağlarının biçənəklərində, qışda isə
qışlaqlarda Tomarxanlı, Sarı su gölü ətrafında binə - bəlgə
qurardılar. Bir zamanlar İbrahim xan Qarabağın bir hissəsini
idarə etməyi Vəliağaya tapşırıbmış. Vəliağa da, qoyunçuluq və
maldarlıqla məşqul olan xalqın sonsuz məhəbbətini qazanan
geniş dünya görüşlü bir şəxs imiş. O, xalası oğlu İbrahim
xanın
tapşırıqlarını çox vicdanla və ədalətlə yerinə
yetirərmiş.
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Torpaq müqəddəsdir.
Bir gün deyilənlərə görə, yaddaşlardan süzülüb bu
günümüzə qədər gəlib çıxan məlumatlara əsasən Vəliağa ilə
İbrahim xanın növbəti görüşlərində Vəliağa deyir :
- Xalaoğlu ərazi bölgüsünü planlaşdıranda mənim
tabeliyimdə olan ərazi bölgüsünü tapşır Fətalıoğlu küdrüsündən
qoysunlar. Xan da öz növbəsində “ baş üstə ”- deyib Vəliağanı
çox hörmətlə yola salır. Bu söhbətdən müəyyən vaxt keçir.
Vəliağa bir neçə aydan sonra Şuşada bəzi məsələləri həll edən
zaman xanlığın ərazi
bölgüsünə aid yerlərdəki
nümayəndələrinə İbrahim xan namə göndərir. Namə deyəndə
ki, ərazi bölgüsünə aid bildiriş göndərirmiş. Şuşaya yığışıb
ərazi bölgüsünə aid məşvərət iclası keçirilən zaman payız vaxtı
imiş. Bu da elə bir vaxtdır ki, aranda qoyun sürülərini bəsləmək
üçün qışlaq yerləri hazırlamağın qızğın vaxtı imiş. Qoyunçuluq
və maldarlıqla məşğul olanların işini yaxşı bilənlər bilir ki, bu
zaman maldarlar, yəni tərəkəmələr hansı işləri qısa bir vaxtda
görməlidirlər. Qoyun və yenicə doğulmuş quzular üçün
kərəskə, dəlmə, pəyə, iri buynuzlu heyvanlar üçün qəhəl, vana,
qamışdan və yulğundan tikmək lazımdır.
Sarı su qamışlığından, quru yerdən qamış qırıb, araba və
dəvələrlə ferma yerlərinə daşıyıb gətirmək lazım idi. Özü də
bu iş qısa bir vaxtda görülməli idi. Heyvandarların dediyi
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kimi iş çox, vaxt da ki, az. Günlər elə gəlib gedir ki, bir işi
başa vurmamış, görürsən ki, ay tamam oldu. Beləliklə, Vəliağa işin çoxluğundan heyvandarları tək buraxıb Şuşaya
gedə bilmir.
Heyvandarların ərazi məsələsini bu il Şuşaya gedib həll
edə bilməyən Vəliağa xalası oğlu İbrahim xana ərklə bir namə
göndərir.
Namədə deyilir :
- “ Salam və
hal - əhvaldan sonra deyir, xalaoğlu
mənim ferma işlərinə başım çox qarışdığından sizin yanınıza
gələ bilmədim. Sizdən rica edirəm ki, bizim yataqların arasını
Fətalıoğlu küdrüsündən qoysunlar. Hörmətlə xalan oğlu
Vəliağa “.
Vəliağa bu naməni nökərə verir. Bir ata mindirib, bərk bərk tapşırır ki, məktubu itirməsin, ancaq xanın özünə versin.
Nökər yola düşür. Yol uzaq olduğundan həmin gün mənzil
başına çata bilmir.
Axşam düşür. Yol üstü kəndlərdə
gecələməli olur. O bir təklə evində qonaq olur. Ev sahibləri də
tərəkəmə nökərindən Şuşaya – xanın sarayına nə üçün
getdiyindən şübhələnirlər. Odur ki, İbrahim xanın yanına nə
üçün getdiyi ilə maraqlanır və onu dilə tuturlar. Nökər də
xanın yanına məktub apardığını düşünüb bir az lovğalanır,
daxili qurur hissi keçirdiyindən İbrahim xanla sarayda
görüşəcəyindən, ona məktub verəcəyindən şəstlə danışır.
Nökərə lazım olduğundan çox hörmət, izzət göstərib, dilə
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tutub məktubun məzmunu ilə tanış olduqdan sonra Təklə
camaatının ağsaqqalları dərhal başa düşürlər ki, sərhəd
Fətalıoğlu küdrüsündən qoyulsa, onların aran yeri - qışlaq
yerlərinin ərazisi, otlaq sahəsi olmayacaq, ancaq Xaneşen
yaylağı ilə kifayətlənməli olacaqlar. Odur ki, dərhal hiyləyə əl
atırlar. Çünki məktubu aparan nökər savadsız bir adam idi.
Yazıb, oxumağı bilmirdi. Onu dilə tutub məktubu ondan alıb
oxuyur və məzmununu dəyişib yenidən ona verirlər. Daha
doğrusu Vəliağanın məktubun tamamilə dəyişib, belə bir
məzmunda məktub yazırlar :
- İbrahim xan salam ! Mənim torpaqlarımın arasını Evsiz
(öysüz) küdrüsündən qoymağınızı xahiş edirəm. Xalan oğlu
Vəliağa.
Belə bir məzmunda məktub yazıb Vəliağanın nökərinə
verib bir kisə qızılla onu Şuşaya - xanlığa yola salırlar.
Satıldığını başa düşməyən, nə iş gördüyünün nəticəsini dərk
etməyən nökər şəstlə naməni Şuşa qalasında, Xanın sarayında
ona təqdim edir və Vəliağadan da xana salamlar deyir.
Naməni İbrahim xana aparan nökər hörmətlə, izzətlə
geriyə - Vəliağanın yanına qayıdır. Qış qayğılarına, tədarük
işlərinə rəhbərlik edən Vəliağa ilə görüşür. Necə gedib naməni
verdiyini, xanın da ona salam - dua söylədiyini deyir.
Bəli, bu işdən az bir vaxt keçir. Mahala xəbər yayılır ki,
indiki Xocavənd rayonu ərazisində yaşayan Təklə camaatı
Evsiz (öysüz) küdrüsünədək gəlib özləri üçün binə, bəlgə
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qurub heyvandarlıq üçün lazım olan tikililər - yataq, kərəskə,
vana, pəyə, küz və s. çobanlar üçün isə alacıqlar, çovustan və
dam tikirlər. Vəliağa və digər insanlar bu işə çox mat qalır.
Xeyli təəccüb hissləri keçirib, xəyala dalır. Nəhayət Təklə
camaatının fermada olan ağsaqqalları ilə söhbət edirlər. Nə
üçün özgə yerinə gəldiklərini, bu işin sonda yaxşı
nəticələnməyəcəyini onlara deyir və təvəqqə edir ki, nə qədər
gec deyil öz yurdalarına qayıtsınlar, özgə yerinə göz
dikməsinlər.
Təklə camaatının tərəkəmələri - yəni maldarlıq və
qoyunçuluqla məşğul olan zəhmət adamları and - aman edirlər
ki, biz heç vaxt qanunsuz hərəkət etmərik, özbaşına iş
görməmişik. Bu hörmətli İbrahim xanın buyruğudur.
Vəliağa onları səbr və təmkinlə dinlədikdən sonra dərhal
başa düşür ki, bu işdə nə isə bir hiylə var. Odur ki, vaxt
itirmədən Şuşa qalasına - İbrahim xanın yanına gedib bu işdən
onu hali etmək üçün səfərə hazırlaşır. Nökərlərə tapşırır ki, onu
yola hazırlasınlar və sürətli, nəfəsi yorulmayan bir at versinlər.
Nökərlər qaçar, iti sürətli bir az yaşlı Madyan atı yəhərləyib
ağanın yola çıxması üçün hazırlayırlar. Ağa işıqlanmamış yola
çıxmaq istəyir ki, axşam düşməmiş Şuşa qalasına yetişə
bilsin.
Ata yaxınlaşnda
düşünür ki, onun Qarabağa minib
gedəcəyi nə qədər sürətli olsa da madyandır. Odur ki,
nökərlərə tapşırır ki, madyan atı kəhər atla dəyişdirsinlər.
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- Bu necə atdır uzaq yola hazırlamısınız?
Uzaqdan Qarabağ ayğırları bunu görən kimi kişnəyib
ayaqlarını yerə döyəndə bu madyan onların səsinə səs verib
sidik buraxacaq. Belə bir atla uzaq mənzilə qısa bir vaxtda
yetişmək olmaz. Beləliklə, ağa hələ günün batmasına xeyli
vaxt qalmış sürətli bir kəhərlə Şuşaya üz tutur.
Büsbütün gecəni yol gedib, səhər açılar - açılmaz Şuşada
İbrahim xanın sarayının qarşısında olur. Vəliağa sarayın
həyətində var - gəl edir, xanla edəcəyi söhbətə nədən
başlamağı düşünür, vəziyyətin hansı səmtə yönələcəyi
haqqında baş sındırır, başlarına gələn bu işdən çıxış yolu
axtarırıdı. Yaman yerdə axşamladığını təxminən hiss edir,
ürəyində özünü danlayırdı. Nə qədər vacib işləri olsa gərək
heç kimə etibar etməyib özüm gedəygim xanın görüşünə deyə düşünürdü. Nökərlə əbəs yerə namə göndərdim. Axırı
da bu. Çək cəzanı, çəkə bilsən. Heç cür çıxış yolu tapa
bilmirdi.
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Torpaq satanın cəzası ölümdür.
Vəliağanın sarayın qabağında sübh tezdən o yan, bu yana
getdiyini, var - gəl etdiyini görənlər xana xəbər verirlər.
Arandan Vəliağanın xanın yanına gəldiyini eşidəndə, xan da
öz növbəsində durub saraya gəlir. Xan xalası oğlunun belə
tezdən gəlişini görüb bir qədər təəccüblənir və soruşur.
- Vəliağa səhər tezdən, belə xeyirdirmi, nə olub ?
- Sabahın xeyir, olsun xan. Deyəsən xeyir deyil.
Başlarına gələn hadisəni, Xocavənd çobanlarının, təklə
muğanlılarının arana qısa bir vaxtda köç etmələrini xana
danışır və xanın niyə bu cür bölgü apardığına təəccüb edir.
Axı, o məktubda başqa xahiş etmişdi.
Ibrahim xan da çox təəccüblənir və soruşur :
- Sən həmin naməni görsən tanıyarsan ?
- Bəli, xan - deyə cavab verir.
Xan saraya gəlir. Vəliağanın İbrahim xana nökərdən
göndərdiyi namənin gətirilməsini tapşırır. Naməni arxivdən
tapıb Vəliağaya verirlər. Vəliağa naməni görəndə və məzmunu
ilə tanış olanda daha da heyrətlənir. Mənim torpaqlarımın
arasını “ Evsiz “ (öysüz) küdrüsündən qoymağınızı rica edirəm,
sözləri bir ox olub onun qəlbinə sancılır. Artıq ona hər şey
aydın idi. İş işdən keçmişdi. Nə etmək olardı. İbrahim xana
nə desin ? Onsuz da ona olan olmuşdu.
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Xanla sağollaşıb, özlüyündə geri qayıtmağın lazım olduğunu
düşünür.
Yola çıxır. Düşdüyü işin ağırlığı vəziyyətdən çıxış
yolunun olmadığı artıq bəlli idi. Yolu necə gəldi, fermaya
necə çatdı heç özü də bilmədi. Elə bir onu bildi ki, alacağın
qabağında çobanlar onu dövrəyə alıb, yer - yerdən sorğu suala tutublar.
- Ağa nə olub, niyə belə fikirlisən?
- Əşi, sən heç özündə - sözündə deyilsən ki?
Bir qədər özünü ələ alıb çobanlarla görüşüb, hal - əhval tutub,
özünü ələ almağa, daha təmkinli, soyuqqanlı olmağa çalışdı.
Əsəbi olmağına çox əsəbi idi, özünü zorla ələ ala bilirdi.
Vəliağa elatın ağsaqqallarını, çobanları evinə dəvət edib
necə deyərlər, bir məşvərət iclası çağırdı. Dəvət olunanlar
gəlib yerbəyer olandan sonra Vəliağa naməni xana aparan
nökəri ayağa qaldırıb, qabağa çıxmasını tapşırdı.
- Düzün de, görüm , sənə verdiyim naməni neynədin ?
- Verdim İbrahim xana.
- Xanın özünə verdin ?
- Bəli, ağa.
- Sən naməni xana verəndə sarayın işçiləri də
oradaydı?
- Bəli, ağa.
- De görüm, həmin naməni görsən tanıyarsan ?
- Bəli, ağa.
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Vəliağa yolda dəyişdirilib İbrahim xana verilən naməni
çıxarıb, nökərə uzadanda nökərin dizləri əsməyə başlayır.
Nökər işin nə yerdə olduğunu görüb yalvarmağa başlayır. Bu
mənzərəni sakitcə seyr edənlər təəssüf hissləri keçirir, yanıb
yaxılırdılar. Odur ki, sakitcə dayanıb bu xəyanətin nə ilə
qurtaracağının sonunu gözləyirdilər. Nökərin yalvarışlarına
əhəmiyyət verməyən Vəliağa deyir:
- Yaxşı, indi bir qələtdi eləmisən ? De, görüm onlardan
puldan, paradan nə almısan, ay bədbəxt ?
- Daha keçib, bir işdir eləmisən, bir də belə iş görmə.
Nökər camaatın gözü qarşısında bağışlandığını görən kimi,
ağadan icazə alıb yaxında olan alacığa girib, bir torba qızılı
gətirib Vəliağanın qarşısına qoyur.
- Vəliağa nökərin əl - qolunu bağlayıb, zirzəmiyə (pəyəyə)
saldırır.
Ağa qalayçını fermaya çağırtdırır. Nökərin təklə
tərəkəmələrinə naməni verib dəyişdirilməsinə səbəb olduğu
üçün, demək
olar
ki,
satqınlıq
edərək
Xoneşen
yaylaqlarından qovulmasına görə aldığı qızılları əritməyi
tapşırır.
Nökərin bu xəyanəti nəticəsində hamıya bəlli oldu ki,
Fətalıoğlu küdrüsündən qoyulması onların yurd yerləri
olmayacaq, artıq Xaneşen yaylaqları ilə vidalaşıblar. Artıq
olan olmuşdu. Bu dəhşətli xəyanəti heçnə ilə təmizləmək,
yumaq, ört - basdır etmək olmazdı.
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Torpaq elə müqəddəs nemətdir ki, onu satmaq və yaxud
girov qoymaq olmaz. Bir qarış torpaq ona, ata, ana məzarıdır.
Bu namus, var - yox məsələsidi. Nökər elə bir xəyanət etmişdi
ki, bunu yalnız onun ucuz ölümü yuya bilərdi. Düzdü ölüm
haqdır. Ancaq nökərin ölümü şərəfsiz, ucuz, misgin bir ölüm
olacaqdır. Tarixən torpaq satqınlarını, ona xəyanət edənləri
gec - tez bu ölüm yaxalayıb.
Vəliağa həmin qızılı əritdirib naməni dəyişdirilməsinə bir
kisə qızıl alan, min hektarlarla yeri satan nökərin boğazına
tökür.
- Vəliağa qəlbi yana - yana bir ah çəkir.
- Buyur, torpaq satıb aldığın qızılları ye ! Əridib
tökdürürəm sənin boğazına buyur, bu da sənin.
Hacı Hidayət ata - babalarından eşitdiyi bu hadisəni
danışanda iki - üç dəfə kövrəldi, zorla özünü ələ aldı.
Bizim başladığımız söhbəti ədəbiyyat müəllimi Əlibala
Qəmbərov yazıya alıb mənə verdi. Biz ona görə Hacı
Hidayətin dediklərini qələmə aldıq ki, günbəgün, aybaay,
ilbəil yaşlı nəslin nümayəndələri azalır. Bu günkü canlı
sabah tarixə dönür. Üzümüzə açılıb bizi ağuşuna alan günəşli
gündüzlər heç xəbərimiz olmadan sürüşüb əlimizdən çıxır.
Sonra da əllərimiz boşda qalır.
Əlimiz boşda qalanda da deyirik ki, əşi tarix susur, bizə
heç nə demir. Ancaq hər şeyi vaxtında yada salanda, yazıya
köçürüb gələcəyə doğru inamla irəliləyəndə tarix
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heç vaxt insanı əliboş geri qaytarmır. Çünki xalqın yaddaşı
ən güclü mənbə, ən zəngin xəzinədir. Hacı Hidayətin söylədiyi
bu tarixləşən əhvalatı dinləyəndə, vaxtı ilə institut illərindən
yadımda qalan yüzlərlə şeirdən bir bəndini sizə demək
istəyirəm.
Şeir Musa Yaqubundur.
Bəlkə də borcundan çıxmadım vətən.
Ömür bahar deyil, bir də qayitsın.
Öləndə qoynunda qoy ölüm ki, mən.
Çürüyüm , bir ovuc torpağın artsın.
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Yaddaşlardan süzülüb gələnlər
Söhbətimizin əvvəlində dedik ki, yaşadığımız torpağın,
ərazinin necə yaşayış məsgəni olmasının dəqiq, düzgün tarixini
bilmək üçün yaddaşlara üz tutacağam, çünki ondan başqa
güclü, zəngin mənbə olmadığını xatırlatmışdım. XVIII – XIX
əsrlərdə kimsə
bu ərazilərdə yaşayan insanlar, adlar
haqqında müəyyən səpkili qeydlər, yazılar, siyahıya almalar
aparmışlar. Ancaq işin dəqiqliyinə gedəndə görürsən ki,
onlar da müəyyən təhriflərə, yanlışlıqlara yol veriblər. O,
qeydə alanların da günahı yoxdur. Çünki onlar
eşitdiklərini, onlara deyilənləri qələmə alıblar. Onu deyən
adamlar qismən səhv də deyə bilərlər.
Odur ki, bizim ən güclü bələdçimiz, zülmət qaranlıqda yol
getməyimizn yol göstəricisi, günəşi xalqın idrakı, yaddaşında
əbədiləşən biliyidir.
Deyilənlərə inansaq və elə o cür də qəbul etsək Vəliağa
Qarabağ xanı İbrahim xanın doğma xalası oğludur. Elə bu
qohumluq əlaqəsinə və Vəliağanın, qoyunçuluq və maldarlıqla
məşğul olan tərəkəmə elatının yanında dərin hörməti, misilsiz
nüfuzu, cəsarəti, hazırcavablığı olduğuna görə aran və dağ
ərazilərinin də idarəçiliyini və ağsaqqallığını ona tapşırıbmış.
Müdrik və zəngin biliyə malik olan xalqın yaddaşına o
da əbədi həkk olunmuşdu ki, Vəliağa sözü bütöv, mərd,
hazırcavab, səxavətli və sözü məqamında, yerində deyən ,
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bəstəboylu, sarıyanız, o qədər də diqqət çəkən boy-buxunlu
olmayıb . ancaq yuxarıda sadaladığımızxüsusiyyətlər lap
gənclik illərindən ona “ Ağa “ titulunu qazandırıbmış.
Bir dəfə elə olur ki, Gürcüstanda bir vacib toplantı
olur. Qarabağ xanlığı da bu toplantıya Vəilağanı
nümayəndə
kimi
xanlığın
adından
ora
göndərir.
Gürcüstanda keçirilən toplantı zamanı Qubernator bir-bir
gələn qonaqları qəbul edirmiş. Növbə Vəliağaya çatanda
Qubernator bir qədər kinayə, ironiya ilə Vəliağaya deyir :
- Qarabağ xanlığında bir adam tapmadılar ki, səni
göndəriblər ?
Vəliağa Qubernatorun dediyi sözləri dərhal başa düşür və
dərhal cavab verir :
- Niyə, cənab Qubernator adam çox idi. Onları adam
yanına göndərdilər, məni də sizin yanınıza.
Beləliklə , Vəliağa muğanlılarının idarəçilik işləri
Ağalığı Vəli kişiyə tapşırıldığından ona Vəliağa deyə
müraciət olunarmış.
Vəliağanın cox alicənab, hörmətçil, böyüyün, kiçiyin yerin
bilən, savadlı, əliaçıq, səxavətli bir el ağsaqqalı olması onu
daha da məhşurlaşdırmışdır.
Vəliağa muğanlıları öz ata - baba yurdları olan Xocavənd
(keçmiş Xaneşin) rayonunun ərazisində əsrlərdən bəri
məskunlaşaraq binə - bəlgə, kənd – kəsək tikib yaşayırdılar.
Yaddaşlardan aldığımız məlumatlardan bəlli olur ki,
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XVII əsrin axırlarında ərazi bölgüsündə (aran yerlərinin
qışlaqları) Təkləlilərin etdiyi xəyanətdən sonra, Vəliağanın 12
övladı Kür, Araz, Sarı su gölü, Tomarxanlı ərazisində
məskunlaşmağa başlamışdır. İllər
keçdikcə qış fəslini
qışlaqlarda keçirən, insanlar, yayı isə Laçın rayonunun
dağlarında (Kiçik Qafqaz ərazisi)
- Əriməz, Calbayır,
Minkənd biçənəklərində, Kəlbəcər rayonunun Qafur isti - suyu
yaylası, Xanım dərəsi, Pəri çınqılı, Lilpar, Qara göl ərazisi, Ala
göllər yaylaq və otlaqlarında keçiriblər. Cəsarətlə demək olar
ki, min hektarlarla otlaq sahələri Cəfərli, Oruclu, Ağammədli,
Məmmədli kəndlərinin yaylaq yerləri idi. Sarxanlı,
Muradxanlı, Xəlfəli, Qulubəyli, Hacırüstəmli və Əliqulular
heyvandarları da qonşuluqda alacıqlar qurub mehribançılıq
şəraitində yayı orada keçirərdilər.
Söhbət tarixən bizim olan yerlərdən düşəndə xatirələr
dünyası, uşaqlıq illərində yaddaşıma əbədi həkk olan bir
dünya şirin, şəkər günlərin yaşamını gözlərim qarşısında
canlandırdı.
Yaxşı xatırlayıram. Bizim Cəfərli kəndinin əhatə etdiyi
“Yüksəliş” kolxozunun qoyun sürüləri qışı Kür çayı, Sarı
su gölü ətrafında keçirər, yay aylarında isə dağlara
gedərdilər. Mən də yay aylarında, tətil vaxtı ya evimizlə ya
da qohumlarımızla birlikdə həmin dağlara gedər, aylarla bu
füsunkar, əfsanəvi, ilahi yerlərdə qalardıq. Yayın ləzzətini bu
dağlar diyarında Uzun yal, Pəri cınqılı, Sarı qalaq, Qara göl,
Ən bulaqı deyilən ərazidə, bir sözlə Qoşqar dağının
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Yaylaqlarında çıxarar, avqust ayının axırlarında kəndimizə
qayıdardıq. Yay qəlbimdə gözəl xatirələrlə nağıllaşardı. 1
sentyabr günü Kürdəmir rayonunun Carlı kənd 8 illik
məktəbinə gedəndə, yay xatirələrimi, gördüklərimi, gəzdiyim
yerlərin sevincini şagird dostlarımla bölüşərdim.
Dağlarda olarkən demək olar ki, hər gün çobanlarla,
təsərrüfat adamları ilə ünsiyyətdə olardım. Hər bazar
kuzovlu maşına minib Kəlbəcər isti suyuna gedər, orada
olan sanatoriyaya, “ İsti su “
qablaşdırma sexinə
heyranlıqla baxar və axşam üstü Ən bulağının yanına
qayıdardıq. Bizim kəndin əhatə etdiyi “ Yükşəliş “
kolxozunun heyvandarları ilə o qədər çox ünsiyyətdə
olardım ki, bu zəhmət adamlarının adları, çöhrələri elə bu
gün də yadımdadır.
Qoyun və maldarlıq təsərrüfatını özünə peşə seçən Qərib
Kərimov,
Qardaşxan
Ağayev,
Qulu
Nağıyev,Usub
Əmiraslanov, Rəsul Şirinov, İsrafil Şirinov, Əliverdi, Qədir və
başqalarını hələ bu gün də xatırlayıram. İndi bu zəhmətkeş,
fədakar insanların çoxusu çoxdan dünyalarını dəyişiblər. Ulu
tanrı onlara qəni - qəni rəhmət eləsin.
Qoyun sürülərini yaylağa, yaylaqdan aran qışlaqlarına
aparan sürücüləri də yaxşı xatırlayıram. Həmin sürücülər
yaylağa gedəcək 4 – 5 evi yığıb, bu uzun və çətin yolu sağsalamat, qəzasız gedib-gəlirdi. Həmin sürücülər xalq tərəfindən
yüksək qiymətləndirilib, sanki ən ali dərəcəli sürücülük
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diplomuna layiq görülürdü. Qış ayı qışlaqlara kərəskə üçün
qamışını, təzəcə doğulmuş quzular üçün kətyənini, otunu,
odununu, alacıqlarını daşıyıb təmin edib, yayda isə dağlar
səltənətinə aparan sürücüləri – Xanları, Şahmarı, Bahaduru,
Musanı, İsanı, 70 - ci illərdən sonra isə Yavəri, Sahibbəti,
İnqilabı, Əhmədağanı və başqalarını tək mən yox, həmin
illərdə dağa - arana gedib, gələn hər bir insan yaxşı
xatırlayırlar.
Yaxşı yadımdadır. 1965 – 1966 - cı ilin avqust ayının
axırları idi. Qoyun sürülərini Laçın rayonu ərazisinə " Eşşək
meydanı " deyilən bicənəklərə gətirmişdilər. Qız, gəlinlər
“ Kor bulaq “ deyilən bir bulaqdan su gətirirdilər. Biz oğlan
uşaqları da qız - gəlinlər tək getməsin deyə onlarla gedərdik.
Bu ərazi çox çisginli, dumanlı olurdu. Birdən 5 - 10 dəqiqə
içində getdiyin yerdə elə bir sıx duman ətrafını bürüyürdü ki,
burada uzun illər yaşayan adamlar belə azardılar. Yaşlı adamlar
belə dumana “ kor ” duman da deyirdilər. Yəni adamın
gözünü elə tutur ki, addım ata bilmirsən.
Bazar günü idi. Beş, on atlı ilə birlikdə sonuncu dəfə
olaraq Minkənd bazarına gəldik. Çünki yaxın günlərdə arana
qayıdacaqdıq. Aranda qalan qohum-əqrəbə üçün bal, alma,
ərik qurusu, bəhməz və sair nemətlər alacaqdıq. Mən də anam
Durna ilə bir ata minib bazara gəlirdik. Sübh tezdən idi.
Dumanlı dağ havası məni üşütdüyündən anamın tərkində
oturub ona qısılmışdım. Əriməz deyilən dağın yanından
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anam atı döndərib həmin dağın ətəyinə tərəf getdi. Bir az
getmişdik ki, atı saxladı. Bir neçə dəqiqə xəyala dalıb ətrafa
baxdı, hər yanı az qala gözlərinə köçürmək istəyirdi. Anam
dərin düşüncələrdən ayrılıb dilləndi. Hiss edirdim ki, səsi
titrəyir, deyəsən kövrəlmişdi. Mən də anamın keçirdiyi daxili
həyacanları, sarsıntıları duyurdum.
- Hə buradır, oğul, bax o daşları görürsən ?
- Hə ana, görürəm.
- Həmin yanmış daşlardır.
- Hə düz deyirsən, ana. O daşlar ocaq altı daşlarıdı.
- Bax atan Pənahla mənim toyum 1937 - ci ildə burda
olub. O daşlar da indiki kimi yadımdadı. Toy qazanlarının
altına qoymuşdular. Hər tərəf gül – çiçək idi. Hansı ki, yayın
son ayı idi. Qırxbuğum, baldırqan, əvəlik bitmiş yeri
göstərib dedi:
- Bu yer isə bizim dədə - baba yurdumuz olub.
Atı bir az qabağa sürüb, dərənin aşağısını göstərdi.
- Bax, diqqətlə bax. Ora isə Əhmədalı bulağı adlanır.
Uzun illər yayı burda məskən saldığımızdan o bulağa da
babanın adını - Əhmədalı bulağı deyirdilər.
Əriməz dağının altında Əyri qarın yaxınlığında hiss
edirdim ki, anam ağlayır, gözünün yaşını yaylığının ucu ilə elə
silir ki, mən hiss etməyim. Nə isə... biz yoldaşlarımızdan xeyli
geri qalmışdıq. Anam atı bir az iti sürürdü ki, yoldaşlarımıza
çataq. Anam Minkəndə doğma kəndi kimi baxırdı. Hiss
edirdim ki, anam bu yerləri çox yaxşı tanıyır.
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Görünür uşaq yaşlarında bu kəndə çox gəlib. Sanki bu
yerlər də
anamı tanıyırdı, bilirdi ki, onunla görüşə
doğması, əzizi gəlib.
Sonralar bu gördüklərimi evimizdə qardaşlarıma, taytuşlarıma dəfələrlə danışdım. O vaxtdan çox illər keçdi,
zaman ötüşdü. Düz 20 ildən sonra Pənahlı obasında
möhtəşəm bir çəkil ağacının altındakı yurdumuza gəldim.
Yurdumuzu görəndə varlığım sarsıldı, ğözlərim qan ağladı.
Mən heç bir zaman belə təsəvvür etməzdim. Evimiz olan
yer şumlanmış, o möhtəşəm çəkil ağacı kəsilib,
doğranmışdı. Şumun içində evimizin qalıqlarını, şifer, taxta,
şüşə qırıntılarını, anamın həmişə qazanın altına qoyduğu
ocaq daşlarını görəndə ağlamaq məni tutdu. Heç cür
özümü ələ ala bilməyib hönkür – hönkür ağladım.
Mənimlə gedən yoldaşlar da kövrəlmişdilər. Sonralar
söhbət zamanı o hissləri, duyğuları qələmə almağımı xahiş
etdilər.
Ocaq daşlarımız soyuyub burda,
Anamın sığalı göyə çəkilib.
Bir zaman həyat qaynayan yurdda,
Qara şum olunub, yulğun əkilib.
Hanı bu torpağın isti nəfəsi
Üşüyən qəlbimi niyə isitmir ?..
O tanış üzləri, tanış səsləri,
Gözüm niyə görmür, qulaq eşitmir ?
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Hər tərəf nə yaman sükuta dalıb,
Baxa da bilmirəm gözlərim dolub.
Bir baxın, bu yerlər nə günə qalıb,
Ağaclar quruyub, hər tərəf solub.
Kövrələn qəlbimi qəm, kədər aldı,
Bizim yurd yerimiz itibdi burda.
Varlığım bu yerdə quruyub qaldı.
Hansı namərd əli qıyıb bu yurda ?!
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Olduğu kimi yox, yüzə yüz yalandır.
Keçən ilin payız günü idi. Kəndimiz Cəfərliyə bir toy
məclisinə getmişdim. Toyun başlamasına xeyli vaxt var idi.
Maşından düşüb məni qarşılayanlarla görüşüb, yenicə haləhval tutmuşdum ki, gəldiyimi görüb vaxtı ilə bir məktəbdə
çalışdığım müəllimlər, icra nümayəndəsi, bələdiyyə sədri
yaxınlaşdı. Çox səmimi görüşdən sonra çay stoluna dəvət
olunduq. Həmin toya bir az tez gəlməyim nə isə onların xoşuna
gəlmişdi. Hiss edirdim ki, yazar bir adam kimi mənə
deyiləsi sözləri var. Mən gümanımda yanılmamış, zənnim
məni aldatmamışdı.
Cəfərli kənd icra nümayəndəsi Asif Ələsgərov əvvəlcə
üzr istəyib, sonra sözə başladı :
- Yusif müəllim , onsuzda mən sizinlə bu yaxınlarda
görüşmək istəyirdim. Elə yaxşı oldu ki, özünüz gəlibsiniz.
Çünki siz də bir yazar adamsınız, sizə böyük hörmətimiz
var. Siz bu işə necə baxırsınız?
- Axı, nə olub, mən heçnə bilmirəm, deyin görək nə
olub?
- Yusif müəllim, bu günlər bizə “ Tarix olduğu kimi
İmişli – 80 ” adlı bir kitab satdılar. Təbii ki, biz kitabı aldıq.
Hətta kitabın ağırlığı, tərtibatı, kağız formatı əvvəlcə
xoşumuza gəldi. Sən demə sevincimizin ömrü uzun
olmayacaqmış.
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Əvvəlcə kitabı vərəqləyəndə bəzi orfoqrafik, durğu
işarələrinin çoxluğunu, şəkillərin uyğunsuzluğunu görəndə
necə deyərlər, “dalağım sancdı”. Diqqətimi daha da
artırdım. Elə buna görə də “ kitabı ” (əgər buna kitab demək
mümkündürsə) necə deyərlər ağacın kölgəsində, soyumuş
çaydan qurtum - qurtum içərək, çox gözəl yağlı boya ilə
işlənmiş vərəqləri çevirə - çevirə gəlib 55 - ci səhifəyə çatdım.
Göz gəzdirəndə əsəbləşməyə bilmədim. Kitabın müəlliflərinin
qarasına bir neçə “ xoş ” söz deyib, həmin bölməni bir necə
dəfə oxudum. Bələdiyyənin sədri Kərim müəllimə zəng edib
əhvalatı
müəllimə
danşdım. Kərim müəllim də
öz
növbəsində bir az səbirli ol, istirahət et, əsəbləşmə, allah
qoysa axşam üstü idarədə görüşüb aydınlaşdırarıq - deyib
söhbəti tamamladı.
Axşam müəllimlə idarədə görüşdük. Söhbətdə başqa
adamlar da iştirak edirdi.
- Yusif müəllim, görün “ kitabın “ müəllifləri nə yazır.
“ Mənbələrdə deyilir ki, təklə tayfalarının Sarxanlı tirəsi
burada məskunlaşıb. Hacımirzalılar, Fətalılar, Buludlular,
Cəfərlilər, Muradxanlılar
tirəsinin nəsillərinin də bu
məskunlaşmaya daxil olduğu göstərilir ”.
Belə yerdə “ Yeddi oğul istərəm ” filmində komsomol
Mirpaşanın qəbristanlıqda Gəray bəyə dediyi sözlər yadıma
düşdü : “ Ay sən öləsən ” .
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Bu “ kitabda “ Cəfərli kəndinin adı üç yerdə çəkilir. Birini
oxuduq. O birində də deyilir : " Haqqında söhbət açacağımız
Əliqullar, Əlipənahlı (indiki Muradxanlı) Sarxanlı və Cəfərli
kəndinin qolundan yaranmış Boşçallar və Qulubəyli kənd
sakinlərinin soy kökündə də təkləlilər tayfası dayanır ". Sən
bir “ elmi zəkaya bax , düşüncə tərzinə bax ”. Belə yerdə
deyiblər ey, sağ ol, Xasay müəllim. Bu kəndlərin yaranma
tarixi - Sarxanlı, Boşçallar və digər kəndlərin zaman –
zaman hardan gəlib məskunlaşdığı indi hər kəsə yaxşı
məlumdur. Mən bu barədə heç nə demirəm, çünki hər şey
bəlli və aydındı.
Beləliklə, üstü zərlə bəzədilmiş, boş bir qutunu xatırladan
bu “ kitabın “ qüsurlarından, səhvlərindən çox danışmaq olar.
Düzdür biz bunu etmir, ancaq xalqın yaddaşından süzülüb
gələnləri əsas götürüb əziz oxucular sizinlə paylaşmaq
fikrindəyik.
İnsafən kitabın üstündə adları olan hər iki müəllifin
gözəl şeirlərini, publisistik yazılarını çox oxumuşuq. Çox
sanballı kitabları nəşr olunub. Hər iki müəllif çox istedadlı
şairlərdir. Görünür bu “ kitabın “ yazılmasında, faktların
toplanmasında və korrekturasında üçüncü şəxsin əli olub.
Burda qazanc məsələsi xatirinə iş görülüb. Əsas günahkar
adı olmayan üçüncü şəxsdir.
“ Kitabda “ üçüncü yerdə adı çəkilən Cəfərli haqqında
oxuyuruq :
- “ Tarixən təkləlilərin yaylaq yerləri, indi erməni
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daşnaklarının yiyələndikləri və adına Cermux dedikləri
Safoğluların yaşayış yeri olub. Dağ yeri olaraq Əliqulular,
Əlipənahlı, Sarıxanlı, Boşçalılar, Cəfərli camaatı hazırki,
Cermuxun başı üstündəki Murad təpəsinə köç etdilər ”.
Müəllim, biz bu nöqsanlarla, bu qüsurlarla bağlı
məhkəməyə müraciət etmək istəyirik. Bu boyda səhv
etmək olmaz. Həqiqətən o “ müəlliflər “ cəzalandırılmalı və
üzr istəməlidirlər.
Söhbəti yaxından izləyən yaşlı ağsaqqalardan bir
neçəsi dedi:
- Asif müəllim, sən allah o “ kitab ” yazanları bizə göstər,
nə olar ? Biz ona Cəfərli kəndinin tarixi, Yaylaq yerlərini,
arandakı qışlaq yerlərini göstərərik və başa salarıq. Özümüz
mühakimə edərik, daha rayonda o kişilərə əziyyət verməyin
nə mənası var?
Kərim müəllim “ kitabın ” müəlliflərindən biri ilə
görüşdüyünü dedi:
- Ə, qardaş, o nə yazıdı siz yazmısınız? O məlumatları
hardan almısınız?
- Əvvəlcə çaşdı, gah nala, gah mıxa vurdu. Vallah
bizim heç bir günahımız yoxdur, belə deyiblər, biz də o cür
yazmışıq.
- Yox də, sən kitab müəllifisən. Kitabın üstündə sənin
adın var ay qardaş, dediyin adamın adı yoxdur. Nətəhər yəni,
filankəs belə deyib, biz də elə yazmışıq.
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Elə dediyini təkrarlayıb deyir ki, vallah başçı bilir, filankəs
bilir. Hə, düz deyirsən, üz qabığında sizin adınız , dadı da
filankəsin.
Bəla burasındadır ki, üz qabığında yazmısınız
ki,“düzgün tarix“. Ancaq ay qardaş filankəs, kitabın içində
dediyiniz kimi yüzə - yüz yalandır.
Həqiqətən yoldaşların bu haqlı irad və narazılıqlarına nə
deyəsən. Söz tapa bilmirdim, yalnız təsəlliverici sözlər
axtarırdım. Siz düz deyirsiniz, vallah nə deyim? Haqlı irada,
haqlı sözə nə deyəsən? Amma ki, siz vəzifə adamlarısınız,
ziyalı yoldaşlarsınız. Daha nə etmək olar. Gərək müəlliflər
belə yalanlara, uydurmalara, kim nə deyir, desin yol
verməyəydilər. Daha olan olub, keçən keçib. Məqam düşərsə
mən də iradımı onlara bildirərəm.
Bir onu bilirəm ki, kitab yazılmlş tarixdir. Gərək onu
yazan bilsin ki, hər sözün, hər fikrin arxasında o özü dayanır.
Hər hansı bir tarixi demək üçün yüz ölçüb, bir biçib tam
yəqin etsin ki, vaxt gəlib o sözdən bir - ikisi əyilsə onun çiyni
o əyilmiş sözün ağırlığına davam gətirəcək, yoxsa yox. Gərək
bunu əvvəldən düşünəsən.
Onu da deyim ki, onlar o məlumatları ola bilsin ki,
hansısa arxivdən köçürüblər. Nə vaxtsa yazılıb. Ancaq arxiv
o demək deyil ki, bu bir tarixdir , həqiqətdir.
XX əsrin əvvəllərində hansı tədqiqatçı, hansı
araşdırmaçı çölün düzündə və ya lampa işığında savadsız,
təhsili olmayan bir çobanı danışdırıb.
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Və onun dediklərini götürüb yazıb. O , savadsız adam
yanlış da deyə bilər. Ağızdan – ağıza eşitdiyini də deyər.
Bu düzgün tarix olmadı ki.
Bu bir həqiqətdir ki, Qulubəyli kəndi ilə Cəfərli
kəndləri tarixən dost, mehriban, qonşuluq şəraitində
yaşayıblar. Istər yaylaq yerlərində, istərsə də arandakı
qışlarlarda həmişə fermaları lap yaxınlıqda tikirlər, yəni
binə, bəlgələri elə də bir – birindən aralı olmazdı. Çox vaxt
elə olardı ki, bir dağın ətrafında Sarxanlı, Muradxanlı,
Cəfərli, Qulubəyli, Xəlfəli və digər kəndlərin obaları da
yaylaqda tikilərdilər. Güllü, çiçəkli yayı mehriban, qonşuluq
şəraitində yaşayardılar. Heç sən demə bunun bir çox
səbəbləri varmış.
Birincisi, əsas səbəblərindən biri o imiş ki, çölçülüyün,
maldarlığın müəyyən çətinlikləri olduğundan, bu çətinliklərə
heyvandarlar birgə sinə gərirlərmiş. Ikincisi, həmin
kəndlərin sakinləri biri – birinə qız verib, qız alar bununla
da yaxın qohum olardılar. Illər keçdikcə bu qohumluq
əlaqələri möhkəmlənir, xeyirdə, şərdə bir olub, qaynıyıb
qarışırdılar. Bu kəndlərin bir – biri ilə yaxın qohum
olduqlarını araşdıranda onlarla savadlı, təhsilli, dünya
görüşlü ziyalılarla görüşdüm.
Bunun üçün apardığım sorğuları, istedadlı ziyalı
Quliyev Cavad Ərşad oğlu və Şahbazov Əlqəmə Çırpız
oğlu cavablandırdı.
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- Quliyev Cavad haqqında qısa tanıtma :
Quliyev Cavad Ərşad oğlu 1949-cu ildə Qulubəyli
kəndində anadan olub. Qulu bəyin nəslindəndir. Babaları
haqqında deyir : - Kəndimizin adını daşıyan Qulu bəy
əslən Cəfərli kəndindəndir. O, çox varlı, dövlətli bir şəxs
olmuşdur. Bizim kəndin ərazisini özünə qışlaq yeri kimi
seçibmiş. Çünki bu ərazilər arazqırağı olduğundan
heyvandarlıq üçün çox əvəzsiz bir sahə imiş. Mən
eşitdiklərimə görə Qulubəygil dörd qardaş
olublar.
Ağsaqqalların dediyinə görə Qulu bəyin çox adlı, sanlı
qohumları varmış. Məsələn, yaxın qohumu Mehdi bəy,
Mirələm bəy və başqaları olublar. Onların da törəmələri,
qolu, budağı pərvazlanıb Qulubəyli kəndini yaradıblar.
Mehdi bəyin oğlu Əvəz bəy mənim babam olmuşdur.
Babamgil də iki qardaş, doqquz bacı olublar. Bu bacılardan
beş nəfəri Arazın sağ tərəfindəki kəndlərdə - Cəfərli,
Məmmədli, Axıcanlıda ailə səadətinə qovuşmuşlar. Bu beş
bacı oğul, qız tərbiyə edərək Qulubəyli, Axıcanlı, Cəfərli və
Məmmədli kəndlərini bir – birinə min bir tellərlə
bağlamışlar.
Cavad Quliyev və Əlqəmə Şahbazov bir də onu əlavə
etdilər ki, Əvəz bəyi 20-ci illərdən sonra varı – dövləti çox
olduğuna görə “ kulak ”dır deyə sibirə sürgün etmişlər.
Əlqəmə müəllim bir də onu əlavə etdi ki, Əvəz bəyin,
Mirələm bəyin malı, dövləti çox olduğu qədər də, çox
səxavətli, kasıba, əlsiz – ayaqsıza əl tutan insanlar olublar.
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Babam Əvəz bəylə bağlı bir xatirə də uşaq yaşlarımdan
yadımdadır, həmişə xatirimdədir Cavad Quliyev deyir :
- Belə nəql edirlər ki, Əvəz bəy çox qonaqpərvər,
səxavətli bir şəxs idi. Məsələn, səhər gələn qonağa kəsilən
qoyun ətindən, sonra , yəni axşamüstü gələn qonağa
bişirtdirməzmiş. O qonağın adına başqa heyvan kəsilərmiş.
Babam Əvəz bəyin yeddi övladı olub. Dörd oğlan, üç
qız. Bir də Qulubəyin övladları ilə xüsusən babam Əvəz
bəylə bağlı , başqa olmuş bir əhvalat da uzun illər
qohumlar arasında danışılırdı.
Bir gün elə olur ki, indiki Axıcanlı kəndindən olan
Qəhrəman yüzbaşı oğlu Soltan müəllim üçün Əvəz bəyin
qızına elçi düşür. Bu vaxt həmin qıza başqa bir nəfər, çox
nüfuzlu şəxs də oğlu üçün elçi düşür. Əvəz bəy qızı
Qəhrəman yüzbaşının oğlu Soltan müəllimə vermək
istəyirmiş. Gəl ki, o biri elçilərə də birbaşa “ yox “
cavabını deyə bilmirmiş.
Bir az düşündükdən sonra , arada inciklik olmasın deyə
belə bir şərt kəsir :
- Kim elçiliyə gələndə daha çox qızıl gətirsə mən qızı
ona verəcəm. Əvvəlcədən babam nökəri cağırıb, ona bir
kisə qızıl verir ki, bunu tez Qəhrəman yüzbaşıya çatdır.
Deyilən vaxtda hər iki elçi gəlir. Qonaqları çox hörmətlə
qarşılayıb, süfrə açırlar. Gətirdikləri qızıllar oraya qoyulur.
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Qızıllar sayılır. Qəhrəman yüzbaşının gətirdiyi qızıllar çox
olduğundan kənd ağsaqqlları xalqın gözü qarşısında Əvəz
bəyin qızını Qəhrəman kişinin oğlu Soltan müəllimə
verirlər.
Onu da qeyd edim ki, Mirələm bəylə Əvəz bəy
əmioğludurlar. Hər iki bəy mərd, mübariz, çox qonaqpərvər
insanlar olublar. Vəliağa muğanlıları ilə də qırılmaz
dostluq, qohumluq əlaqələri varmış.
Bizə Qulubəyli və Vəliağa muğanlıları ilə qohumluq
əlaqələrinin, dostluq, mehribançılıqlarının əsası nədir sualına
cavab almaqda kömək edənlərdən
biri də Şahbazov Əlqəmə Çırpız
oğlu oldu.
Əlqəmə müəllim 1949-cu ildə
İmişli rayonunun
Qulubəyli
kəndində
anadan
olub. Atası
Çırpız kişi yayı yaylaqlarda, qışı
isə Xəlfəli, Qulubəyli kəndlərinin
qışlaqlarında
keçirən
bir
tərəkəmə idi. Öz böyük ailəsinin
ruzisini maldarlıqla qazanardı.
Əlqəmə müəllim də necə deyərlər, uşaqlıqdan zərxara
yorğanlara bürünmədi, kolyaskalarda , özü demişkən
əzizlənmədi.
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O deyir :
- Mən anamın farmaşdan düzəltdiyi yüyrükdə, dəvənin
belində dağa, arana gedib – gəlməklə böyümüşəm. Bəli, mən
əsil tərəkəmə övladıyam. Hərdən keçilən ömür yollarıma
nəzər salanda o cür böyüməyimlə fəxr edirəm.
Ömür yoluna bir anlıq nəzər saldığımız Şahbazov
Əlqəmə
müəllim öz
kəndlərində ibtidai
təhsilini
tamamladıqdan sonra, Xəlfəli kəndində orta məktəbdə
təhsilini davam etdirib. Pedaqoji təhsil almaq arzusu ilə
1967-ci ildə ( Əli Bayramlı ) indiki Şirvan şəhər pedaqoji
məktəbinə gedir.
Gənc müəllim pedaqoji texnikumu bitirib doğma
rayonu İmişliyə gəlir. Imişli rayon Təhsil Şöbəsi gənc
müəlimi öz doğma kəndi Qulubəyliyə səkkizillik məktəbə
sinif müəllimi təyin edir. Elə o vaxtdan bu günə qədər öz
doğma kəndində pedaqoji sahədə çalışır.
1989-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Universitetini bitirib
ali təhsilə yiyələnən Əlqəmə Şahbazov 1991-ci ildən Milli
qəhrəmanımız İmamverdi Əliyevin adını daşıyan Qulubəyli
kənd tam orta məktəbində direktor vəzifəsində inamla
çalışır. Hər il yeni – yeni uğurlara imza atır.
Vəliağa muğanlılarının ətraf kəndlərlə sıx əlaqəsi,
yaxınlığı və qohumluğu haqqında bir çox yaşlı insanların,
ziyalıların söhbətlərində iştirak etmiş və nəyisə öyrənmək
istəyi ilə həvəskar dinləyicisi olmuşam.
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Məsələn, yaylaq yerlərində bir dağın ətəyində, bir bulağın
yaxınlığında bir neçə kəndin fermalarının düşdüyünün
şahidi olmuşam. Ilk anda bu hal mənim çox xoşuma gəlib.
Bunun belə olmasını alqışlamışam. Sonradan mənə məlum
olub ki, bu kəndlərin bir – birinə yaxın düşməsinin
müəyyən tarixi kökləri varmış.
Uzun yalda – Pəri çınqılının, Lilpar və Qara göl ətrafında
məskunlaşan fermaları soruşanda bilmişəm ki, Sarxanlı,
Boşçallar, Muradxanlı, Qulubəyli, Cəfərli, Məmmədli kəndləri
həmişə bir – birinə yaxın yurd seçirlər. Bu işin ən birinci
gözəlliyi əsas onda idi ki, nə qədər olmasa da yaylaq
yerlərinin də
müəyyən çətinlikləri vardır. Həm bu
çətinliklərə birgə sinə gərər, əl - ələ tutub mübarizə
aparardılar. Dağa, arana gedib – gələndə bir yük maşınına
başqa qonşu kəndlərində yaylaqda olan evləri yığılar, ya da
arana, dağa gedib – gələn uşaqlar, yaşlılar da minərdilər.
İstəyimə qismən də olsa cavab almışdım ki, bir gün
əslən Cəfərli kəndindən olan Məhərrəm Əliyevlə görüşüb
Vəliağa muğanlıları ilə başqa kəndlərin qohumluq
əlaqələrindən danışdıq. Bu söhbətimizdən heç bir gün
keçməmiş Məhərrəm Əliyev mənə bir məktub göndərmişdi.
Bu bir vərəqdəki yazılanlar o qədər yerli – yerində, səliqə
səhmanla təsvir olunmuşdu ki, onu oxuyanda Məhərrəm
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kişinin yaddaşına, savadına, nəqqaşlıq sənətinin ən gözəl
nümunəsi ola biləcək xəttinə heyran qaldım. Bu kişi həmin
bir vərəq yazıya , səliqə səhmanına görə mənim qəlbimin
yaxşı insanlar muzeyinin ən gözəl sakinlərindən biri oldu.
1997-ci ildə mən “ Doğma yurdun övladları “ kitabını
yazanda həmin kitabda Məhərrəm Əliyev haqqında kiçik
bir sənədli oçerk yazmışdım. Bu 17 – 18 il
bundan əvvəl yazılmasına baxmayaraq həmin oçerki və bir
də Məhərrəm Əliyevin mənə göndərdiyi məktubu vergülünə,
nöqtəsinə dəymədən əziz oxucular sizin diqqətinizə
çatdırıram.
Inanıram ki, “ Vəliağa muğanlıları və ya Torpaq
müqəddəsdir “ kitabının oxunaqlı səhifələrindən biri
olacaqdır.
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Məhərrəm Əsgər oğlu Əliyev
Məhərrəm Əliyev 1939-cu ildə Cəfərli kəndində Əsgər
kişinin ailəsində dünyaya gəlib. Əsgər kişi elmə böyük
maraq göstərən bir adam idi. Odur ki, oğlu Məhərrəmin
təhsil alması üçün hər əzaba qatlaşırdı. Məhərrəm 1945-ci
ildə İmişli şəhər orta məktəbinin 1-ci sinfinə qədəm
qoyur. O illəri, indi özünün müdriklik illərini yaşayan
iqtisadçı – mühasib Məhərrəm Əliyev belə xatırlayır :
1945-ci illər idi. Müharibənin gətirdiyi
dəhşətlər
yaşlıların sifətində, qəmli
gözlərində iz salır, hamı
ehtiyac, aclıq
içərisində
yaşayırdı.
Artıq
mənim
məktəb
yaşım
çatmışdı.
Kəndimizdə isə məktəb yox
idi. Atam bir gün məni
rayon mərkəzində yaşayan
dayım Hidayət müəllimgilə
gətirdi. Mən dayımgildə qalıb təhsil almağa başladım. Orta
təhsil illərində məktəbdə dərs deyən müəllimlərdən başqa
mənim evdə ikinci müəllimlərim, dayılarım Məcid, Hidayət
müəllim və bir də İdris həkim idi. Mənim bir şəxsiyyət
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kimi yetişməyimdə, təhsil almağımda o kişilərin çox
böyük haqqı – sayı var, allah onlara qəni – qəni rəhmət
eləsin, deyib xəyala dalır.
Vallah, nə deyim, sonrakı fəaliyyətim də bu xalqın
qarşısında olub.
Bəli, 1959-cu ildə Bakı şəhərindəki Statistika
Texnikumunu fərqlənmə diplomu ilə bitirən Məhərrəm elə
həmin ildə də Azərbaycan Dövlət Universitetinin
iqtisadiyyat fakultəsinin mühasibat uçotu şöbəsinə daxil
olur.
1964-cü ildə həmin fakultəni müvəffəqiyyətlə bitirən
eloğlumuz ilk əmək fəaliyyətinə başlayır. Artıq o vaxtdan
illər ötüşüb, zaman dəyişib. Zaman axımı ilə yorulmaq
bilmədən çalışan ali təhsilli iqtisadçı özünün mənəvi
zənginliyi, təmiz qəlbi ilə elin – obanın dərin hörmətini
qazandı. 1964-cü ildə İmişli rayon avtomobil bazasında
plan şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət göstərdi.
1974-cü illər idi. Imişli rayonunda Meliorasiya və su
tikinti tresti yaradılmışdı. Rayonun bütün əkin sahələrində
şoran torpaqlar yuyulur və istifadəsiz qalmış torpaqlar
meliorasiya olunurdu. Bu zaman, yeni yaradılmış bu
nəhəng trestə rayon rəhbərliyi Məhərrəm Əliyevi baş
mühasib təyin etdi. Elə bu dövrdən də həmyerlimiz M.
Əliyevin fəaliyyət dairəsi genişləndi.
Imişli torpağının Meliorasiya olunması işinin, yəni bu
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sahədə əməyin təşkili, işi görüləcək təsərrüfatların
planlaşdırılması, eləcə də əldə olunan müsbət nəticədə onun
adı birincilərdən oldu.
1978-ci ildə Moskva şəhərində keçirilən mühasibat
uçotu işlərinin səmərəli təşkili, xüsusi blank formaları və
digər hesab göstəricilərini əks etdirən sənədlərin ilkin
formalarının təklifinə görə həmyerlimiz sosializm yarışında
qalib adını qazandı. Nəinki, Azərbaycanda, hətta İttifaq
respublikalarında yaradıcı mühasibatçı kimi tanınan
Məhərrəm Əliyev 1992-ci ildən İmişli pambıq təmizləmə
zavodunun baş mühasibidir. Onun xoşbəxt ailəsi və
uşaqları vardır.
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Hörmətli Yusif müəllim, biz Cəfərli kəndində Kəlbəlayi
Alılar (yəni kalvayallar) tirəsi adlanırıq. Bizim rayonumuzun
Qulubəyli kəndi ilə qohumluğumuz belədir :
Mənim ana babam Sevdimalı Boşçallar obasında yaşayan
Hacı Adıgözəlin qızı Bacıxanımla ailə qurmuşdur. Bu
izdivacdan Sevdimalının Məcid, Şahlar, Hidayət və İdris
adlarında dörd oğlu, Sona adında isə bir qızı dünyaya
gəlmişdir. Bu uşaqlar içində İdris son beşik olmuşdur.
1919-cu ildə İdris anadan olmuş və bir neçə gündən sonra
anası Bacıxanım vəfat etmişdir. Idris qırxlı çağa ikən
anasız qalmışdır. Belə bir vaxtda uşağı dayısı evi saxlamalı
olur. Hacı Adıgözəlin böyük oğlu Xanlar İdrisin dayısıdır.
Xanların da həyat yoldaşının adı Surayya olmuşdur.
Onların övladları olmadığından İdrisi oğulluğa götürərək
böyütmüşlər. Bu səbəbdən də sənədlə İdris Sevdimalı oğlu
yox, Məmmədzadə İdris Xanlar oğlu qeyd edilmişdir. Dayısı
evinin soyadilə.
1919-cu ildə Sevdimalı yenidən həyat qurmalı olur.
Qardaşı Xanalı yüzbaşının təklifi ilə Qulubəyli Mehdi
bəyin dul qızı Minə ilə ailə həyatı qurur. Mehdi bəyin
Bulqeyis adlı qızı ( Lənkəran, Çinel və s. ) , Mədinə adlı
digər qızı ( Əjdər, Abdulla, Xudu, Sarı müəllim və s. )
Məmmədli kəndində ərdə olmuşlar. Mehdi bəyin oğlu Əvəz
bəyin qızı Mirəsdə isə Soltan müəllimin həyat
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yoldaşı olmuşdur. Deməli, Mehdi bəyin oğul nəvəsi
Axıcanlı Soltan Müəllimin həyat yoldaşı olmuşdur. ( Arifin
anası ). Sevdimalının Minə ilə izdivacından Əsəd adlı bir
oğlu, Tutu, Qumru və Fatmanisə adlı üç qızı olmuşdur.
Tutu Beyləqan rayonu Alnazarlı kəndində, Fatmanisə isə
rayonumuzun
Ağaməmmədli kəndində Allaha şükür ki,
yaşayırlar.
Məhərrəm Əliyev
16.04.2014
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Dəli dağ düşmən xəyanətindən dəli oldu.
Yaxşı xatırlayıram. O yerlər, o tarixi abidələr heç vaxt
yadımdan çıxmaz. 1965 – ci ildən sonra hər yay aylarında
evimizlə birgə, 1975 – ci ildən sonra isə qohumlarımızla
hər il kəndimiz Cəfərlinin yaylaq yerlərinə gedib gəzər, on
günlərlə qonaq qalardım. Bir dəfə kəndimizdən yaylağa gedən
köç maşını ilə mən də qohumumgildə qalmağa gedirdim.
Kəndimizdən maşın tərpənəndə hələ günün batmasına
xeyli vaxt vardı. Yəni yay vaxtı saat 6 – 7 olardı. Xeyli vaxt
dayanmadan yol getdik. Yaşlı yol yoldaşlarımızdan birinin
dediyinə görə, Ağdamın içindən keçirdik ki, günəş qüruba
enir, qaranlıq düşürdü. Xeyli vaxt idiki aranın yandırıcı istisi
sərin hava ilə əvəz olunmuş, maşının üstündə artıq üşüməyə
başlamış, adyallara, yorxançalara bürünmüşdük.
Qarşıdan gələn soyuq hava axını bizi üşüdür, soyuq dili
ilə üzümüzü yalayıb keçirdi. Gecəni nə qədər yol getdik
bilmədim. Bir onu bilirəm ki, soyuqdan az qala donur, bir birimizə sığınıb, yun yorğanlara bürünüb mürgüləyirdik.
Yaxşı
hiss edirdim ki, sürücü insafən gecənin
qaranlığında maşını çox ehtiyatla sürür və yolların daşlı,
kəsəkli olduğu aydınca bilinirdi. Xeyli gedəndən sonra maşın
dayandı. Yaşlı adamlar kuzovdan aşağı düşdülər. Bizim də
düşməyimizi tapşırdılar. Yorğanı bir tərəfə qoyub, üşüsəm də
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aşağı düşdüm. Aşağı düşən kimi başım gicəlləndi, az qaldı ki,
yıxılam. Bir təhər müvazinətimi düzəldib, özümü ələ alıb,
yuxunu gözlərimdən qovub nə baş verdiyini, nəyə görə
maşından aşağı düşüb piyada getməyin məsləhət bilindiyini
öyrəndim. Artıq hava işıqlanmış, möhtəşəm dağlarla əhatə
olunmuş bir yerdəydik.
Maşınla gələnlər irəli yeriyib, bir bulaqdan üz - gözlərinə
su vurub, zəncirlə bulağın başına bağlanmış dəmir dolça ilə
səhər tezdən olmasına baxmayaraq az da olsa su içirdilər.
Mənə indi məlum oldu ki, Soltanheydər zirvəsidir. Bu
zirvəni maşın çox çətinliklə qalxacaq.
Kəlbəcər isti
suyundan yol alıb düz Lilpar, Qara göl, Pəri çınqılı yerlərinə
yol bu zirvəni aşmaqla gedir. Maşının bu zurvəni qalxması
üçün sürücüdən xususi məharət və ustalıq tələb olunacaq və bir
də gücü çatan hər kəs sürücüyə kömək göstərməli olacaqlar.
Zirvəyə qalxan maşını addım-addım izləməli, lazım
gələrsə təkərin dalına daş qoymaq lazım olacaq ki, maşın
dərəyə yuvarlanmasın. Soltanheydər aşırımının yanındakı
dağın zirvəsində qoşa məzar olan bir dağ vardı. O dağa
mənim çox baxdığımı görənlərdən bir nəfər dedi ki, bu
dağa “ Dəli dağ ” deyirlər. Yaşlı adamlar sürüci ilə birlikdə
Soltanheydər aşırımını qalxana qədər biz yeniyetmələr “ Dəli
dağ ”ın zirvəsindəki qəbirləri ziyarət edib, dağın bəzi yelərinə
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çəkilmiş şırımlara baxıb maşının yanına qayıtdıq. Düzü məni
maraq bürümüşdü.
Dolçalı bulaq, Soltanheydər zirvəsi, “Dəli dağı”ın
zirvəsindəki qoşa məzarlar, dağın sinəsindəki qazılan o şırımlar
haqqında nə isə bilmək istəyirdim. Yol yoldaşımız olan yaşlı
bir kişi məni maraqlandıran suallara cavab verəcəyini dedi.
Artıq sürücü heç kəsin köməyi olmadan Soltanheydər
aşırımını yuxarı qalxmış, aşağı düşüb söhbət edirdi. Biz də
gəlib maşına minəndən sonra sürücü maşını işə salıb, yolun
qalan hissəsini gedib gecə düşməmiş mənzil başına çatmağa
tələsdiyini dedi. Hər kəs əvvəlcə oturduğu yerdə əyləşdi, ətrafı,
dağların döşündəki alaçıqları, çəmənlikdə otlayan qoyun
sürülərini seyr edə-edə yolumuza davam etdik. Kəndimizin
yaşlı sakinlərindən sayılan ferma işçisi Əsədulla əmi söhbətə
başladı.
Yusif , oğul, bir az əvvəl suyundan içdiyin - bulaq
Dolcalı bulaqdır. Onu daşa zəncirləyiblər ki, heç kəs əlini
bulağın içində yumasın. Çünki onun əli yağlı ola bilər və ya
başqa cür natəmiz olar. Bulağın gözü bulaşmasın,
çirklənməsin. Bir də ki, bulağın suyu çox soyuqdur.
Elə yaxşıdır ki, əgər su içmək istəsə dolça ilə götürüb içsin.
Zəncirləyiblər ki, insandı də dolcanı götürüb apara bilməsin.
Qaldı ki, “ Dəli dağ ”ın zirvəsindəki o qoşa məzarlara,
bu bir əfsanəmi, həqiqətmi olduğunu bilmirəm, bir hadisəynən
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bağlıdır. Mən bu yerlərə 1945 - ci illərdən bəri gəlib, gedirəm.
O vaxtlar maşın yox idi. Atla, dəvəylə gedərdik.
Bax o məzarları da orada görmüşəm. Belə nəql edirlər ki,
güya keçmiş zamanlarda bir qızı iki cavan oğlan sevirmiş.
Oğlanların hər ikisi də boylu – buxunlu, mərd, igid, mübariz,
sevgisinə sədaqətli gənclər imişlər. Qız bunu bildiyindən heç
birinə “hə” deyə bilmirmiş. Oğlanların sevirəm sözünə
cavab verə bilməyən qız çox düşünür,daşınır, ancaq cavab
qarşısında aciz qalır. Naəlac qalan qız gənclərin qəlbini
qırmamaq üçün onların qarşısında belə bir şərt qoyur.
Mən çıxacam “ Dəli dağ”ın zirvəsinə sizə bax bu
dəsmalla “ gəlin “ işarəsini verəcəm. Hansınız bu bulağın
yanından gəlib mənim yanıma tez çatsa, əlini mənə uzatsa mən
ona “hə” deyəcəm.
Oğlanlar qızın dediyi şərtə böyük həvəslə razı olurlar.
Qız zirvəyə qalxıb, oğlanlara gəlin işarəsini verir. Oğlanların
hər ikisi qıza tərəf qaçmağa başlayır. Qız çox həyacanla hər
ikisinin yolunu gözləyir və qoyduğu şərtin çox ağır olduğunu
indi başa düşür. Ürəyində belə ağır bir şərt qoyduğuna görə
peşiman olur və daxili sarsıntılar keçirir.
Oğlanların hər ikisi də eyni vaxtda özünü qızın yanına
çatıb, yerə yıxılırlar. Oğlanların özlərindən gedib, yerə
yıxıldığını görən qız onların hər ikisini də oyatmağa çalışır.
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Ancaq yox, artıq gec idi. Hər iki sevən gənc ölmüşdü. Dağın
zirvəsini qalxanda həyacandan və tənginəfəslikdən ürəkləri
partlamış və qızın vüsalı ilə əbədiyyətə qovuşmuşlar.
Deyilənlərə görə qız da ömrünün sonuna qədər ailə həyatı
qurmayıb hər iki cavana yas saxlayıb.
Doğrudan da çox qəmli, kədərli bir hekayət idi. Hər halda
Əsədulla əmi özündən böyüklərin dediyini deyirdi.
Çox güman ki, bu bir sevgi dastanı idi.
Yol boyu getdikcə bu dağlar diyarını çox yaxşı tanıyan
Əsədulla əmi uzaqdan görünən “Gəlin qayasını”, “Beş barmaq”
dağını, lap uzaqdan dumanın altından parıldayan Lilpar,
Qoşqar dağları göstərib bizi məlumatlandırırdı. Biz bir neçə
saat ərzində Əsədulla əmiyə elə alışmış, elə isinmişdik ki, hər
bir işi onunla məsləhətləşərdik. Artıq xoşxasiyyətli, bu
yerlərin hər daşına, cığırına, qayasına bələd olan bu kişi
bizim nəzərimizdə hər şeyi bilən məlumatlı bir insan
səviyyəsinə ucalmışdı.
Hə bu da “Ən bulağı”, bu isə “Lilpar”, “Qara Göl” və “Pəri
cınqılı” olan bir böyük ərazi - deyə Əsədulla əmi artıq
mənzil başına çatdığımızı göstərdi.
Mən neçə illərdir ki, bu dağlar səltənətinə gəlib –
gedirəm, bax bu “ Ən bulağını” elə bu cür axan,axşam üstü
boz dumanı çalma kimi Qoşqarın başı üstə dayandığını,
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Pəri cınqılının lal sükuta daldığını görmüşəm. Nə deyim,
bəlkə min illərdir ki, belədir. Burada heç vaxt külək olmur.
Bu dediklərimi yaşadıqca siz özünüz də görəcəksiniz. Necə
deyərlər bura çox sirli - sehirli aləmdir.
Arandan yenicə gəlmiş maşının yanına bütün
alaçıqların sakinləri gəlib bizə xoşgəldin elədilər.
Bir azdan mənim yaxın qohumum Qardaşxan əmi də
gəldi. Mənə dönə - dönə xoşgəldin deyib, mənim gəlişimə
çox şad olduğunu söylədi. Indi həmin yaşlı sakinlər
çoxdan rəhmətə gediblər. Ulu tanrı onlara qəni – qəni
rəhmət eləsin.
Yaxınlıqda quzu otaran çobanın alacıqlara tərəf
gəlməsini işarə elədi. Az keçmişdi ki, quzuların mələşməsi
aləmə yayıldı. Qardaşxan əmi mənim gəlişimə bir yaxşı tutma
quzu kəsdi.
Qardaşxan əmi heç quzunu soymamışdı ki, duman ətrafı
bürüdü. Elə bürüdü ki, 5 - 6 metr kənarda sarı qalağın
yanında quzu soyan çobanı az qala görməyək. İndi Əsədulla
əminin dediyi sözlər yadıma düşdü.
Bu yerlər sirli - sehirli əsrarəngiz, füsunkar bir gözəllik
diyarıdır. Demək olar ki, hər gün məndə iş adamı kimi evdən
çıxır, bir də axşamüstü ferma şəhərciyinə qaydardım.
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Qardaşxan əminin həyat yoldaşı Şəmayıl bibinin axşamdan
hazırladığı soyutma, pendir, və lavaşı götürüb Pəri cınqılının
ortasındakı göytəpəyə gedib çıxar, ətrafındakı qayalıqlardan
kəklikotu, sancıgülüm, və komuş yığar, yoruluncaya qədər
gəzər, bulaqların suyundan doyunca içərdim.
Bir də görürdüm ki, indi adını çəkmədiyim nankor
düşmənlərin avtolavka sürücüləri fermaya gələr, çobanlar
lazım olan ləvazimatları alardılar. Altı, yeddi alacığın sakinləri
xeyli alış - veriş edər, və nankorlar razılıq edib, sürüb
gedərdilər. Yedikləri çörək onların gözlərindən gəlsin.
Bir dəfə düzü elə təəccübləndim ki, heyrətimi çobanlardan
da gizlədə bilmədim. Bir qədər kənarda dağın döşündə quru
torpağın üstündə dağ sərçələri tozun içində eşələnir,
qanadlarına toz, torpaq
yığıb qanadlarını çırpıb suda
çimirmiş kimi eşələnirdilər. Bu gördüklərim inanın ki, bir
həqiqətdir.
Üç gün keçmədi ki, sərçələrin eşələndiyi o quru yerdə elə
ot cücərib qalxdı ki, çobanlar oranı təzə - təzə ot yeməyə
başlayan quzuların örüş yeri elədilər. Necə deyərlər, bir
göz qırpımında quru bir yerin belə bir otlaq sahəsi
olacağına həyatım boyu inanmazdım. Bir gün yenə adəti
üzrə çörək sumkamı götürüb Lilpar dağının döşündəki sarı
qayaya gəzintiyə gedəcəkdim. Çobanlardan biri məni görüb,
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nə tez qaralmısan , ay Yusif - dedi. Dodaqların da çatlayıb ,
ayə sən nə günə qalmısan ? - yenə təəccüblə dedi.
Əvvəlcə mən bunu zarafat kimi qəbul etsəm də, tez
alaçığa qayıdıb güzgüyə yaxınlaşdım. Az qaldı ki, özümü
tanımayam. Gəldiyim 4 – 5 gün olardı. Bu bir neçə gündə
həqiqətən qaralmış, dodaqlarım da bir neçə yerdən
çatlamışdı. Bunun nə üçün olduğunu soruşanda cobanlar
bildirdilər ki, dağın havası, suyu sənə düşür, ona görə də
qaralmısan.
Bunları sizə deməkdə məqsədim odur ki, deyəm ki,
həqiqətən o yaylaq yerləri cənnətin filialı idi. Biləndə ki, həmin
yerlər müvəqqəti də olsa düşmən əsarətindədir, fikirləşəndə ki
o yerlər düz 20-i ildir ki, əsir düşüb düşmənin tapdağı
altındadır , inanın, insan əqlini itirmək dərəcəsinə gəlir və
yaxud soyuq tər səni süpürləyir. Elə düşünürəm ki,
insanlar şəhid, köçkün, qaçqın olduğu
kimi o qayalar, yerlər, bulaqlar, quşqonmaz dağlar da şəhiddir,
əsirdir.
Elə bilirəm ki, “Dəli dağ” xəyanətdən, düşmən
nankorluğundan havalanıb, dəli olub. Bəlkə də Dolcalı bulaq
quruyub. 1976 – 1977 – cü illərdə, o yerlərdə gördüklərim
gözəlliklər, qeyri – adi
füsünkarlıqlar, çobanlarla sıx
ünsiyyətim heç sən demə könül dünyamda bir zaman
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kövrək misralara dönəcəkmiş.
O buz bulaqların taleyi haqqında düşünəndə,
fikirləşirdim ki, görəsən düşmən əsarətində qalan o bulaqlar
yenə axırmı, qurumayıb ki ?
1996 – cı ildə İmişli rayonunda məskunlaşmış Cəbrayıl
rayonunun köçkün, qaçqın ağsaqqalları ulə söhbət zamanı
eşitdim ki, rayonun Böyük Mərcanlı kəndinin yaxınlığıdakı
“ Söyüdlü bulaq “ quruyub. Mən həmin bulağın üstündə
dəfələrlə çörək kəsib, suyunu içmişdim.
Elə o anda keçirdiyim hisslər süzülüb “ Şəhid bulaq “
seirinə döndü. Həmin seir
“Kaspi” qəzetində dərc
olunmuşdu.
İndi oxucu marağını nəzərə alıb həmin “Şəhid bulaq”
şeirini sizlərə təqdim edirəm.
Şəhid bulaq
Çoxları öpərdi, mavi gözündən,
Yanar ürəkləri sərinlədərdi.
O qoca söyüd də yığıb üzündən
Pərişan saçını burda hörərdi.
Hərdən sevənlər də bura gələrdi,
Söylərdi qəlbinin hekayətini.
Müqəddəs sanardı, ocaq bilərdi,
Ondan istəyərdi öz niyyətini.
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Daşların qoynunda süzülən bulaq
Bəs niyə görünmür bəs niyə itib?
Budaqdan üzülüb saralan yarpaq,
O, şəhid bulağı kəfənə tutub.
İnsan nəfəsinə, insan səsinə,
Həsrət qalan budaq indi yox olub.
Quruyan bulağın müsibətinə.
O qoca söyüd də saçların yolub.
Göylər göz yaşını oxudur hələ,
Bu ulu dağların şahidliyinə.
Təbiət özü də mat qalıb belə,
Müqəddəs bulağın şəhidliyinə.
Torpaqlarımızın 20 %-ə qədəri düşmən tapdağında olmasına
görə elə bilirəm ki, o əzəli, əbədi torpaqlar bizdən inciyib,
küsüb. Neçə illərdir ki, oğul - oğul deyə fəryad qoparıb, imdad
diləyir. Ancaq biz hələ də Vətən torpağını düşmən əsarətindən
xilas edə bilməmişik. Düzdü, arxalı
köpəyin 1988 - ci ildə Topxana meşəsində baltaları işə
düşəndə Vətənin qeyrətli oğulları, nankor tülküdən də hiyləgər
tarixən torpaqlarımıza göz dikmiş düşmənlə silahsız döyüşə
atıldılar. Aylarla, illərlə soyuq səngərlərdə
vuruşdular,
döyüşdülər. Ölümün özünü belə öldürüb, əbədi ölümsüzlük
qazanaraq şəhid oldular.
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Qarabağ düşmən əsarətində qalmayacaqdır.
Söhbətimizin əvvəlində qeyd etdik ki, torpaq müqəddəsdir,
əzizdir. Bütün dünyada heç bir dünyəvi əşya torpağı əvəz edə
bilməz .Belə görmüşük ki, insan dünyasını dəyişəndə
əzizlərindən bir nəfər onu məzara qoyanda gözlərinə torpaq
tökür.
Torpaq nə qədər əziz və müqəddəsdir ki, onu əbədi yuxuya
aparan odur. Yəni sinəsində uyuyan hər bir insan elə torpaq
qədər əzizlənir, müqəddəsləşir və əbədiləşir. Bir ovuc hər
birimizin gözlərinə tökülüb axirət dünyasının sakini olandan
sonra onun itgisi, kədəri nə qədər ağır yandırıcı olsa da, bir
çimdik torpaq bizə səbr, dözüm verib. Günlər keçdikcə onun
yoxluğunu unutdurur.
Bu aydın həqiqətdir , bütün dünya bilir ki, bu torpaqlar
Azərbaycanındır. Ancaq hiyləgər düşmən həmişə xəyanətə əl
atıb, müxtəlif əsrlərdə zaman - zaman azərbaycandan torpaq
qoparmağa nail olmuş, necə deyərlər, dişləri qana batmışdır.
1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra möhtəşəm
Azərbaycan ikiyə bölündü. Şimali
Azərbaycan Çar
Rusiyasının, Cənubi Azərbaycan isə İranın əsarətində qaldı.
Elə bax o dövrdən də zaman Erməni nankorlarının xeyrinə
işlədi. 1905-ci il hadisələri, 1918-ci il qirğınları Ermənilərin
tülkü xislətinin, arxalı havadarlarının onlara əl uzadıb tarixən
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siyasət aləmində bir vasitə kimi Azərbaycana qarşı istifadə
etmişlər.
Qonşudan torpaq qoparıb, onun acı nəticəsinin nə ilə
qurtaracağını düşünməyən erməni rəhbərliyi tarixdə çox
təhlükəli bir çirkin siyasətin qurbanı oldular. Erməni
lobbilərinin yardımına, xarici havadarlarının sözünə uyub
xalqının taleyini düşünməyən Erməni “başbilənləri”
uduzduqlarını yaxşı dərk edirlər.
İnsanlıq duyğularını itirmiş bu cəlladlar 1992 - ci ildə
dünyada misli görünməmiş, əsrin ən dəhşətli faciəsini - Xocalı
qırğınını törətdilər. Bəşəriyyət tarixində uşaqlara, qocalara,
yaralılara belə bir soyqırım olmayıb. Mən inana bilmirəm ki,
erməni millətinin içində bu qətliamı görənlərin qəlbi
titrəməsin, vicdan əzabı çəkib, onu törədənlərə lənət
yağdırmasınlar. Ən azı insanlıq xatirinə, hiss, duyğu
xatirinə.
Mən bilirəm ki, onların içərisində olan sülhsevər,
müharibəyə lənət yağdıran adamlar yox deyildir. Ancaq
onlaın siyasətçiləri, rəhbərliyi sözün həqiqi mənasında öz
xalqının düşmənləridir. Xalqını uçuruma sürükləyən, faciəyə
aparan, əlini günahsız insanların qanına bulayan, ağılsız
siyasi dəllallardır, qaniçənlərdir.
Mən yaxşı bilirəm ki, Azərbaycan xalqının apardığı
siyasət açıq, hər kəsə aydın olan bir siyasətdir. Düz 20 ildir ki,
Azərbaycan ədalət, deyə dünyaya səs salır. Bütün ölkələrin
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demokratik fikirli insanlarını öz haqlı, ədalətli işinə kömək
etməyə çağırır.
Yaxşı deyiblər ki, haqq nazilər, ancaq üzülməz. Vaxt
olar ki, bizim də, Azərbaycanın haqq səsinə hay verən insanlar
tapılar. Şəxsən mən inanıram ki, o vaxt heç də uzaqda deyil.
Bu aydın həqiqətdir ki, iqtisadiyyatı güclü olan bir ölkə heç
vaxt basılmaz. İqtisadiyyat ölkənin dirəyidir, gücüdür, vuran
qoludur. Tarixən belə olub. Atalar ona görə deyiblər:
- ” Dağdan soruşublar ki, kimdən qorxursan ?
- Pulu, dövləti cox olan insandan “ - deyə cavab verib.
Artıq doğma Azərbaycanımız güclü, iqtisadiyyatı olan
ölkələr sırasındadır. Nankor qonşular, işğalçı torpaq dəllalları
özləri də etiraf edirlər ki, Azərbaycanla silahla, ordu ilə
danışmaq onlar üçün qeyri mümkündür. Onunla müharibə
etmək ermənilər üçün bir neçə saata həll oluna bilər.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev lap əvvəldən sülh
yolunu, müharibəsiz danışıqlar yolu ilə torpaqlarımızın
işğaldan azad olunmasını dünya ictimaiyyətinə bəyan edib.
Bu aydın həqiqətdir ki, lap yüz illik müharibənin sonu
oturub stol arxasında danışıqlar yolu ilə həll olunması ilə sona
yetir. Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev də Azərbaycanın
elan olunmamış müharibədən xilasının mümkünlüyünü müharibəsiz, ölümsüz, xətasız - danışıqlar yolu ilə həll
etməyə çalışır. Əgər bu yolun sonu yoxdursa, onda
müharibə variantı labüddür, danılmazdır.
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Ona görə də elə müharibə yolu ilə torpaqlarımızı işğaldan
azad etmək üçün də tam hazır olmalıyıq. Bunun üçün də
ağıllı, savadlı, sağlam gənc nəsil yetişdirməliyik. Elə bir nəsil
ki, onların həm elmi, həm də siyasi savadı olsun.
Ötən illərin söhbətidir. Adəti üzrə istirahət vaxtı təzə
qəzetləri vərəqləyərdim. Birdən “Ədalət” qəzetində yazıçı
junalist, millət vəkili Aqil Abbasın bir yazısı diqqətimi cəlb
etdi.
Aqil Abbas yazırdı : “ Qaçqın çadır şəhərciyində Üzeyir
Hacıbəyovlar doğula bilməz.” Bu cümlə məni tutdu. Xeyli
vaxt o yazının təsiri altında qaldım. Düşüncələrim məni gah
Şuşa şəhərinə, dağlar diyarına, gah da Kürün qoynuna şıltaq
ləpələrin kövrək pıçıltılarının həzin zümzüməsinə qulaq
asmağa çəkib aparırdı.
Həm Şuşa şəhərinin vaxtı ilə şırşır bulaqlarının sərin
suyundan içib yanan qəlbimi sərinlətdiyim, gah da zümrüd
meşələrin yaşıl dənizini xəyali olaraq gözlərimə əbədi
köçürüb, əlçatmaz, ünyetməz qayaların əbədi sakini olan qoca
qartalların zirvəyə uçuşuna heyranlıqla baxıb düşüncələr
aləmindən ayıldım.
Bəli, istedadlı, cəsarətli sözü üzə düz deyən tələbəlik
illərindən yaxşı tanıdığım Aqil müəllim çox düz deyirdi.
Heç bir ana özünün olduğu dədə - baba yurdu qoyub özgə
torpağında Üzeyirlər, Koroğlular, Nəbilər dünyaya gətirə
bilməz.
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Belə deyirlər ki, cənnət ananın ayaqları altındadır. Əgər
o torpaq ananın deyilsə üstündə durduğu torpaq onun üçün
cənnət ola bilməz. O torpaq olsa - olsa onu sinəsində qaçqın
kimi, köçkün kimi müvəqqəti olaraq saxlaya bilər. Belə bir
torpaqda yaşayan ana da, bətnində gəzdirdiyi körpəni ürəkli,
istedadlı, cəsur, qorxmaz bir insan kimi dünyaya gətirə
bilməz.
Çünki bioloji varlıqda nə isə çatışmayan ana döşlərindən
əməcək, vətənin, ana torpağın rişəsini, qoxusunu sağlam
bədəninə, damarlarına mənəviyyatına köçürə bilməyəcək. Belə
deyirlər ki, əşi insan çiy süd əmib. Mən heç vaxt inana
bilmirəm ki, müqəddəs bildiyimiz ananın döşlərində öz
körpəsinin qisməti olacaq süd çiy, bişməmiş qalsın.
Mən bu deyimə, bu sözə heç vaxt inanmamışam.
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XX - əsrdə Vəliağa Muğanlısının elm adamları.
Mənə bəxş olunmuş ömür yolunda yaşlı, el
ağsaqqallarının dilindən, xatirələrindən Vəliağa muğanlısının
əhatə etdiyi ictimai-siyasi, elm adamları və başqa igid,
döyüşgən oğulları haqqında çox eşitmişəm.
Düşünmüşəm ki, mal, qoyun, heyvandarlıqla məşğul olub,
yayı yaylaqlarda – Kəlbəcər, Laçın dağlarının biçənəklərində,
otlaq sahələrində, yaylalarında, sentyabr ayının sonlarında isə
arana qayıdıb- qışlaqlarda, alaçıqlar, dəyələr qurub yaşayan
zəhmətkeş insanların içərisindən nə qədər xalq üçün, cəmiyyət
üçün, ən başlıcası isə el, oba üçün ləyaqətli, savadlı, unikal
şəxsiyyətlər yetişirmiş.
Mən çalışacağam ki, bu cür insanların bir qisminin
həyatından, gördüyü işlərdən az da olsa oxuculara məlumat
verim. Bu məlumatların çoxusunu mən xalqın yaddaşından,
xatirələrdən, kəndimizin yaşlı sakinlərindən eşitmişəm.
Eşitdiyimə görə yüzbaşılar çox olub. Oktyabr inqilabından çoxçox əvvəllər xalqın hörmət və etimadını qazanan hər bir
ləyaqətli gənc yüzbaşı seçilə bilərmiş.
Seçicilərin əksəriyyəti savadsız və yarı köçəri, yarıoturaq
olduğundan yüzbaşı seçmək yalnız “qoz atdı” yolu ilə
seçilərmiş. Xalq kimi seçmək istəyirmişsə qoz atmaqla öz
səsini verər və bu yolla da yüzbaşılar seçilərmiş.
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Muğan -Tərəkəmə elində düz otuz yeddi il yüzbaşı olmuş
Əliyev Xanalı Kərbəlayi Alı oğlu 1860-cı ildə indiki İmişli
rayonunun Cəfərli kəndində anadan olub. Deyilənlərə görə lap
uşaq yaşlarından Xanalı boy-buxunlu, qabiliyyətli, nitqi,
mənəvi zənginliyi ilə tay - tuşlarından seçilir, bir sözlə
tərəkəmə camaatının dərin hörmətini qazanıbmış.
Gənc Xanalının belə pərvazlanıb yetişgənliyini görən el-oba
ağsaqqalları bu gəncin - Xanalının parlaq gələcəyinin olacağını
deyirmişlər. Onu da qeyd edim ki, mənim xalam oğlu Əmirov
Ramizin atası işıqlı insan Cahangir kişinin Xanalı yüzbaşı
yaxın qohumudur, bacısı nəvəsidir.
Yaxşı deyiblər ki, xalq heç vaxt öz gümanında yanılmaz.
Artıq Xanalının yetkinlik yaşını görənlər onu yüzbaşı seçirlər.
İllər keçdikcə Xanalı yüzbaşı Vəliağa muğanlılarının dərin
hörmətini qazanıb, istər yaylaqda, istərsə də qışlaqlarda xalqla
bir yerdə olub, onların dərin hörmətini qazanır.
Odur ki, hər il yüzbaşı seçkisi zamanı ilbəil Xanalı xalqın
seçimi ilə yüzbaşı seçilir.
Beləliklə, xalqın istəyi ilə düz otuz yeddi il ali dərəcəli
balasnoy yüzbaşı seçilən bu insan keçilən ömür yolunda
Salyan, Şirvan və Qarabağ mahalında çox dərin hörmət, izzət
sahibi olub, ad - san qazanıb. Bu zəngin mənəviyyatlı insan çox
varlı, hallı bir şəxs olmqala bərabər, olduqca səxavətli - kasıba,
əlsiz – ayaqsıza əl tutan xeyriyyəçi bir şəxs olub.
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Deyilənlərə görə Kür çayı vasitəsilə Salyandan paraxodla
bişmiş kərpic gətizdirib Muradxanlıdakı indiki nəhəng neft
çənlərinin yerində Kür çayına yaxın bir yerdə
imarət
tikdiribmiş. Yanına gələn pristavları, hökumət adamlarını da
orada qəbul edirmiş.
Artıq öz səxavəti ilə xeyriyyəçiliyinə görə xeyli malı,
dövləti olan Vəliağa muğanlılarının əhatə etdiyi kəndlərdə
dərin hörmət qazanan Xanalı yüzbaşı həmişə xalqın yanında
olub. Bir an olsun belə xalqdan özünü ayrı hiss edə bilməyib.
Elə buna görə də çox gənc ikən olduqca ağıllı, el ağsaqqalı,
qan barışığına gedən bir əfsanəvi insan kimi tanınarmış.
Bir dəfə Qubernator Səlyan qəzasına gəlib ərazidəki
yüzbaşıları bir yerə çağırıb, vacib bir toplantı keçirir.
Toplantının fövqaladə çağırılmasında məqsəd bu idi ki, istər
oturaq, istərsə də köçəri caamatlar arasında olan oğruların
adlarını, kimin tabeliyində varsa, desinlər. Xalqa ziyan vuran
dələduzlar haqqında bir tədbir görülsün. Başqa mahaldan olan
yüzbaşılar on, on beş adamın adlarını yazdırıblar. Növbə
Xanalı yüzbaşıya gələndə o, irəli yeriyib deyir:
- Cənab Qubernator, mənim mahalımda oğru yoxdur. Əgər
varsa, onda mən başda olmaqla, hamımız oğruyuq. Çünki başçı
oğru olmazsa, onun tabeliyində olan bir kəs oğru ola bilməz.
Qubernator onu başa düşür, heç bir söz demədən durub
gedirlər. O biri yüzbaşılar Xanalı kişinin niyə belə etdiyini
başa düşə bilməyib, hətta ürəklərində onun bu sözlərinə
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rişxənd edib, gülənlər də olur. Biz hərəmiz 10-15 adamın adını
yazdırdıq, bu bütün mahalı güdaza verdi.
Bir neçə gün keçəndən sonra mahala xəbər yayılır ki,
Qubernator öz polislərini göndərib ki, oğurluq edən adamların,
adlarını siyahıda göstərilənləri yüzbaşılar tutub təhvil versinlər.
Başqa yüzbaşıların mahalından onlarla adam tutulub sibirə
sürgün olunur.
Ancaq Xanalı yüzbaşının mahalına qətiyyən dəyibdolaşmırlar. Xanalı yüzbaşının ağıllı və müdrikcəsinə hərəkəti,
cəsarətli addımı bir nəfərin də həbs olunmasına imkan vermədi.
Bu ağıllı adam bir daha özünün mənəvi zənginliyini və xalqla
bir olduğunu sübut etdi.
Yaddaşlarda o da əbədi həkk olunub ki, Xanalı yüzbaşı
bir ucu Şuşa, Laçın, Kəlbəcər zonasında elə bir hörmət, izzət
sahibi idi ki, əgər eldə, obada təsadüfən bir qanlılıq, bir xətalı iş
olardısa barışığa hökmən Xanalı yüzbaşını apararmışlar. Necə
düşmənçilik olur - olsun
Xanalı kişi əgər gedərsə,
düşmənçiliyə o gündən son qoyub, xitam verilərmiş.
Bir dəfə Təhlə muğanlıları necə olursa, Saday bəyin
adamlarından birini öldürürlər. Saday bəy çox cəsarətli və
qorxmaz qaçaq olduğundan Təhlə camaatı yaxşı bilirdi ki,
Saday bəy gec – tez, fürsət düşən kimi bu adamın heyfini
onlardan iki qat çıxacaq. Odur ki, vaxt itirməyib Xanalı
yüzbaşının yanına bir neçə ağsaqqal göndərib, bu qanlılığın
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qabağını almaq üçün ondan xahiş edirlər. Daha bir səhvdi
olub. Bu düşmənçiliyə Xanalı yüzbaşı kimi bir nüfuzlu adam
son qoya bilər. Saday bəy kimi qacaq, ancaq onu eşidər.
Xanalı kişi Təhlə ağsaqqallarını dinlədikdən sonra xeyli
götür-qoy edir. Onların vəziyyətlərinin çıxılmaz olduğunu
görüb Saday bəylə görüşə getməyi planlaşdırır. Bu işdə vaxt
itirməmək lazım olduğunu dərk edib,dərhal getməyi
məsləhət bilir. Gələn qonaqlar, on atlının da onunla getməsini
təklif edirlər. Xanalı kişi isə , tək gedəcəyini deyir,
- On atlı nəyimə lazımdır, davaya - zada getmirəm ki?...
Beləliklə, Xanalı yüzbaşı sürümeşəyə - Kür çayının
sahilində məskunlaşan Saday bəylə görüşmək üçün yola düşür.
Xeyli yol getmişdi ki, Saday bəyin gözətçiləri onu saxlayıb,
kim olduğunu, hara getdiyini sorüşurlar. Xanalı yüzbaşı kim
olduğunu deyib, Saday bəylə görüşmək istədiyini bildirir.
Dərhal gözətçilərdən biri ata minib gizli yolla Saday bəyə
xəbər verməyə gedir. Doğurdan da az keçmir ki, Saday bəy
başının dəstəsi ilə elə birinci yoxlamada Xanalı yüzbaşının
görüşünə gəlir.Qonaq çox hörmətlə qarşılanıb sürümeşədəki
qərargahına dəvət olunur.
Yüzbaşının ayağı altında qurbanlar kəsilir, kabablar
bişirilir, şadyanalıq edirlər. Bu qədər vaxt keçməsinə
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baxmayaraq nə Saday bəy, nə də Xanalı yüzbaşı gəlişinin
məqsədini açıqlamır.
Xanalı kişi yola hazırlaşanda müdrikcəsinə gəlişinin
səbəbini Saday bəyə danışır. Saday bəy sanki onun gəlişinin
məqsədini əvvəlcədən bilirmiş kimi ona deyir :
- Xanalı kişi, sənə bu qədər yolu nahaq əziyyət veriblər,
sən elə bir cavandan da sifariş etsəydin mən sənin xatirinə, o
qandan keçərdim. Yüz heylə adamlar qurban olsun sənə.
Xalqın yaddaşında indiyə qədər qalıb əbədiləşən bu
xatirələrdən məlum olur ki, Xanalı yüzbaşı xalq arasında necə
hörmətə, nüfuza malik el ağsaqqalı imiş.
Bir də belə deyirlər ki, Xanalı yüzbaşının var-dövləti çox
olub. Qoyun sürülərinin, ilxısının, dəvələrinin, mal-qarasının
sayı-hesabı yox imiş. Odur ki, o da başqa yüzbaşılar kimi yayı
yaylaqlarda Vəliağa muğanlısının əhatə etdiyi ərazilərdə
məskunlaşarmış. Ancaq başqa yüzbaşılardan fərqli olaraq köç
yaylağa gedəndə Şuşa qalasında həbs olunan dustaqlar Xanalı
yüzbaşının köçünün buradan nə vaxt keçəcəyini intizarla
gözləyərmişlər.
Bunun da əsas səbəbi o imiş ki, el - elat yaylağa gedəndə
Xanalı yüzbaşı onu tanıyan vəzifə adamları ilə görüşər, haləhval tutar, Allah rizasına, hər gəlib – gedəndə Şuşa
türməsində dustaq olan 3-4 nəfəri qızıl pul verib azad
etdirərmiş. Bu xeyirxah iş də onun adını daha uca göylərə
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qaldırar, qəlbində, mənəviyyatında Əli xofu olduğunu
göstərərmiş. Hər ağızda bir dua var. Sən ki, bizi dardan
qurtardın, allah da səni qorusun, nidaları qoparmış.
Bu deyilənlərdən bir daha aydın olur ki, Xanalı yüzbaşı
sözün həqiqi mənasında çox xeyriyyəçi, haqqı-ədaləti sevən
bir şəxs olduğundan onu yaşadığı eldə, obada deyil, başqa
qonşu mahalda da çox sevirmişlər. Təsadüf deyildir ki, sevimli
yazıçımız İlyas Əfəndiyev öz əsərlərinin birində -"Mahnı
dağlarda qaldı" pyesində onun adını çəkmişdir.
- “ Gedərsən Araz qırağına Xanalı yüzbasıdan da yeddi silahli
götürərsən".
Elə bu ad çəkmə və onun necə mübariz və tədbirli el
ağsaqqalı oldugunu bir daha təsdiq edir.
Bu əvəzsiz insanın yaxın qohumları və şəxsən onu
tanıyanlar dönə-dönə, təkrar-təkrar qeyd edirlər ki, o çox
səxavətli, zəngin mənəviyyatlı, elinə, obasına çox bağlı,
məhəbbətli bir insan olub. Elimizin, nəslimizin ağsaqqalı
sayılan Hacı Ağamir Əmirov cənabları söhbət əsnasında
mənə deyib ki, keçən əsrin 20-ci illərində Xanalı yüzbaşı
Məmmədli kəndinin ağsaqqallarından biri olan Məşədi
Əlbəndə oğlu Əyyubla Bakı şəhərinə gedib. O vaxtlar, siyasi
fəaliyyətdə, Müsavat hökümətinin yaradılmasında böyük
əməyi olan, vaxtı ilə yüzbaşı olmuş Qəhrəman kişinin oğlu
Museyib Axıcanovla görüşüb hal-əhval tutmuş və ondan bir
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su dəyirmanına lazım olan avadanlıqlarını istəmişdir. Yəni
onun düzəldilməsinə kömək etməsini xahiş edirlər.
Doğurdan da Museyib Axıcanovda həmin su
dəyirmanının avadanlıqlarını və rus topu deyilən qurğunu
tezliklə gəmi ilə Məmmədli kəndinə göndərir. Xanalı yüzbaşı
və
digər kənd ağsaqqallarının
köməyi ilə Məmmədli
kəndində həmin su dəyirmanı tikilir və kürqırağı sahələrdə
Əliyetməzli, Bağırlı, Telişli, Allahmədətli
kəndlərində
torpaqlar
şumlanıb suvarılır, yenicə təşkil olunmuş
kolxozlarda, artellərdə pambıq, düyü və digər bostan bitkiləri
yetişdirilir "Qaradonlu" istehlak cəmiyyətinə təhvil verilir.
Əvəzində isə qənd, pesok və insana ən zəruri, lazım olan
geyim paltarları , kənd təsərrüfatı alətləri - lapatka, oraq,
kətmən və sair alıb həyat şəraitini yaxşılaşdırırmışlar.
Hələ indiyədək vaxtı ilə tikilmiş su dəyirmanının qalıqları
Məmmədli kəndində idarə binasına yaxın Kür
çayının
sahilində durmaqdadır.
Hacı Ağamir Əmirov bir də söhbət edərdi ki, Məşədi
Alının oğlanları çox olub. Onlardan birini - Xanalı yüzbaşını
tanıdıq. Digər oğlanlarından biri Sevdimalı kişi olub.
Sevdimalı kişi Mil, Muğan, Qaradağ və Bakı ərazisində tanınan
ən hörmətli, çox varlı, səxavətli bir insan olub.
Bu mötəbər insan böyüdüb boya - başa gətirdiyi övladları
Məcid, İdris həkim, Hidayət müəllim rayonumuzun sosial və
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mədəni, pedaqoji, səhiyyə - bir sözlə hərəsi öz sahəsində
çox inamla çalışıb el, oba məhəbbəti qazanan ziyalı
səviyyəsinə yüksəlmişlər.
Deyilənlərə görə Sevdimalı kişi böyük oğlu, İmişli
rayonunun ilk ali təhsilli ziyalılarından biri olan Məcidə
yaylaqda “ Uzun yal “ deyilən çox füsünkar bir yerdə toy
edibmiş.
Məcid boylu – buxunlu, savadlı, şəxsiyyətli bir ziyalı
olub. Bu toy olduqca izdihamlı, təmtəraqlı keçirilibmiş.
Toyun dağlar qoynunda olması isə illərlə dillərdə
gəzibmiş.Toya dəvət olunan qonaqlar - Bakıdan, Şirvandan,
Gəncədən , günlərlə yol gəlmişlər.
Toyun xanəndəsi çox məhşur olan gənc Xan Şuşinski
imiş. Xan Şuşinski bir gün qabaqdan gəlib onun üçün ayrılmış
alacıqda yatib, dincəlir. Toy başlayib öz axarına düşəndə Xan
əmi məclisə daxil olur. Bütün məclis iştirakçıları Xan
Şuşinskini ayaq üstə alqışlayırlar. Xan əmi məclisi "Qarabağ
şikəstəsi" ilə başlyır. "Qarabağ şikəstəsinin” aşağıdakı sözlərlə
başlanması bu günə qədər xatırlanır.
Əzizim yastı daglar.
Sel gəldi, basdı daglar,
Üç ay toylu, büsatlı,
Doqquz ay yaslı daglar.
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Xan Şuşinski oxuduqca onun qavalçısı əlində qaval
məclisi gəzər, məclis iştirakçıları da qabalın içərisinə qızıl
pullar atarmışlar.
Toy sahibi Sevdimalı kişi məclisə girəndə Xan əmi ayağa
durub, elə bir şövqlə oxuyur ki, Sevdimalı kişi əlini cibinə salıb
bir əl dolu qızıl çıxarıb Xan əminin qabalına atır.
Nə isə... Deyilənlərə görə çox izdihamlı, həm o dövr, həm
bu dövür üçün bənzəri olmayan bir məclis qurulubmuş. Bu
zəngin toy Uzun yalda, Qoşqar dağının ətəyində bir neçə gün
davam edibmiş. Bu toyun əks - sədası inanın əziz oxucular,
Gəncədə, onun ətrafında olan rayonlar da belə, mən 1970 1974-cü illərdə Gəncədə təhsil aldığım zaman bir toy
məclisində xatırlandı.
Onu da deyim ki, Xanalı yüzbaşının böyük oğlu
Mustəcəb alı təhsilli ilk ziyalılarımızdan biri olub. Həmin
şənlikdə o da iştirak edibmiş. Ədəbiyyatçı və şair olan
Müstəcəb Xanalı oğlu - "Xan əmi, qabalçıdan bir xal
incimişəm" mətləli bir şeir yazır.
Həmin şeirin sözləri uzun illər Xan Şuşiniskinin
repertuarından düşmür. Ancaq bu istedadlı gənc müəyyən
səbəblərə görə əvvəlcə İrana, sonra isə Türkiyyə
Respublikasına gedir və Türkiyənin İzmir şəhərində pullu
universitet açır. Şair və yaxşı səsi olan bir insan kimi orada
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yaşayıb dünyadan köçür. Vəliağa muğanlısında zaman-zaman,
illər axarında istedadlı gənclər yetişir.
Ötən illərin söhbətidir. Kür çayı aşıb - daşır, ətraf kəndləri
"işğal etməyə" başlayırdı. Vəziyyəti götür-qoy edib, müəyyən
tədbirlər planı hazırlayan İmişli rayon İcra hakimiyyəti
fövqaladə hallar komissiyasi yaratdı. Hər bir ziyalı da
tədbirdə fəal iştirak etməyi özünə mənəvi borc bilirdi.
Demək olar ki, hər gün Kür çayının kənarında, təbiətin
qoynunda olur, suyun qalxmasını saatbasaat nəzarətdə saxlayır,
lazım gələn yerlərə bənd atma işlərinə kömək edirdik.
Demək olar ki, gecə-gündüz Muradxanlı Neft və
Qazçıxarma idarəsinin inzibati
binasının yaxınlığında
qurulmuş çadır qərargahında olurduq. Günlərin bir günü çox
maraqlı və yadda qalan söhbətin dinləyicisi oldum.
Bizimlə görüşə Muradxanlı Neft və Qazçıxarma idarəsinin
rəisi, neft sənaye əlaçısı Dünyamalı Səhliyalı oğlu Əliyev
gəlmişdi. İnsafən Dünyamalı Əliyev bizimlə tez – tez haləhval tuturdu. Növbəti dəfə görüşüb getdikdən sonra bir
nəfər ahıl, ona bəxş olunmuş ömür payının 60 – 62-ci
illərini yaşayan, adını bilmədiyim bir yoldaş söhbətə başladı.
Yoldaşlar, sizə danışacağım əhvalat inanın ki, bir
həqiqətdir. 1980-ci illər idi, bu Muradxanlı ərazisində
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buruqların qazılması, kəşfiyyat işlərinin ən qızğın çağları idi.
Hər gün qazma işləri sürətlənirdi. Bu ərazi İmişli rayonunun
rəhbərliyinin diqqət mərkəzində idi. O vaxtlar həm elmi,
həm də qazma işləri geniş vüsət alırdı.
Dünyamalı Əliyev gənc neftçi kimi qızğın fəaliyyət
göstərir, gənc neftçi kimi artıq şöhrətlənmiş, nəinki
Respublikamızda, hətta sovetlər birliyində ad-san qazanırdı.
Onun bu qızğın fəaliyyətini görüb, yüksək qiymətləndirən
İmişli rayon Partiya Komitəsi onu - gənc neftçini Sov. İKP
sıralarına qəbul etmək istəyirdilər. Hansı ki, əvvəllər dəfələrlə
ərizə versə də , hələ tezdir, get işlə , deyə geri
qaytarmışdılar.
Odur ki, Partiya təşkilat Katibinə tapşırıq verirlər ki, onun
sənədlərini növbəti iclasa hazırlasın. Rayon rəhbərliyindən
kimlərsə onun işini yenə də əngəlləmək üçün müəyyən
üsullar axtarır, ancaq bir yol tapa bilmirdi. Çünki ali təhsilli
gənc neftçi, işgüzar, qabaqcıl, çalışqan qazma ustasının hər
bir işi göz qabağında idi. Səmərələşdirici təklifləri ilə Neft
Sənaye birliyində xüsusi hörməti olan Dünyamalı Əliyev o
vaxtlar SSRİ neft sənaye əlaçısı idi.
Nə isə... Bir gün Partiya Təşkilat katibi Trestin rəhbəri
Fətəliyevin yanına gəlir . Ordan, burdan söz - söhbət etdikdən
sonra Dünyamalı Əliyevin məsələsinin üstünə gəlir.
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- Bilirsiz, yoldaş Fətəliyev mənə tapşırılıb ki, onun
sənədlərini növbəti plenuma hazırlayım ki, o da partiya
sıralarına qəbul olunsun.
- Lap yaxşı. Elə o əsl layiqli namizəddir – deyə Fətəliyev
sevincək cavab verir .
- Yox ey, yoldaş Salman Fətəliyev. Rəhbərlik bilmir ki,
onun babası neçə illər bu yerlərdə yüzbaşı olub. Bax bu
yerlərin hamısı onun mal qarasının, qoyun – quzu
sürülərinin otlaq sahələri olub.
Salman Fətəliyev xəyala dalır, dərin fikirə gedir. Partiya
Təşkilat katibi elə bilir ki, çirkin məqsədinə nail olub. Odur
ki, lap həvəslə sözə başlayır.
- Sən insanda bəxtə, taleyə bax ki, bir zamanlar babasının
otlaq, qışlaq sahələri olan bir ərazinin altı zəngin neft, qaz
yataqları imiş. Nəticəsi də o sərvəti elm və texnikanın gücü ilə
çıxarıb, ad-san qazanır.
Zəngin dünya görüşlü və ağsaqqal Trest rəhbəri Salman
Fətəliyev handan – hana dillənir.
- Mən bunları heç bilmirdim, sağ ol ki, sən dedin. Nə
gözəl, nə yaxşı. Demək vaxtı ilə babasının otlaq sahəsi
olmuş, indi isə yeraltı sərvətlərini çıxarıb dövlətə təhvil verən
gənc neftçi necə də xoşbəxt bir insandır.
Sözün düzü Partiya sıralarına belə işgüzar, çalışqan,
istedadlı gənclər qəbul olunmalıdır.
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Əgər belə olarsa dövlətimiz daha da güclü və qüdrətli olar, ay
yoldaş partiya təşkilat katibi.
Sənə qəlbdən çox sağ ol deyirəm ki, bunları mənə
dedin. Mən plenumda çalışacağam ki Dünyamalı Əliyev
partiya sıralarına qəbul olunsun.
Nəyə görəsə , Sovetlər birliyində ali təhsilli gəncləri
partiya sırlarına keçirmir, nə cür olur - olsun onların gəlişinin
qabağını almağa, əngəlləməyə çalışırdılar. Səbəbləri də bu
olurdu ki, guya ali təhsilli gənc partiya sıralarına gələn
kimi vəzifə istəyəcək. Guya yuxarıdan tapşırıq belədir. Elə
Dünyamalı Əliyev də belə təzyiqlərə çox məruz qalmışdı.
Keçilən ömür yolunda bir də onun şahidi olmuşam ki, əgər
bir nəsildə, kökdə, gendə vaxtı ilə bir istedadlı insan olubsa,
illər gəlib keçsə də nə vaxtsa yenə o nəsildə, bir nəfər istedadlı
şəxs yetişir. Lap deyək ki, yüz il, beş yüz il keçsin fərq etməz.
Belə deyirlər ki, Xanalı yüzbaşının oğlu Müstəcəb həm
gözəl səsə, həm də şairlik istedadına malik olan bir şəxs olub.
Müəyyən illər keçdikdən sonra yenə o nəsildə çox güclü və
məlahətli səsə malik olan bir xanəndə - Vahid Səhliyalı oğlu
Əliyev yetişdi. O gozəl bir muğam ifaçısı olmaqla yanaşı,
İmişli rayon musiqi kollecində səs müəllimi kimi uzun illərdir
ki, pedaqoji fəaliyyət göstərir.
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Və yaxud da, yenə həmin nəsildə 2012-ci ildə tələbə qəbulu
zamanı Vüsal Ağazadə Adil oğlu 680 bal toplayaraq tələbə
adını qazanmış, Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Bu
həyat həqiqətdir.
Vüsal
Ağazadə
yüksək
göstəricilərlə tələbə adını qazandı.
Onun bu istedadı hər bir kəsin
diqqətini özünə çəkdi. Doğrudan
da mütəxəssislər, psixoloqlar tam
yəqin edirlər ki, Vüsal dövrün,
zamanın ən istedadlı və bacarıqlı
mütəxəssisi olub, elinə, obasına
şöhrət qazandıracaqdır. Həyatın
qoynuna atılan hər bir gəncin
uğuru elə bilirəm ki, öz
oğullarından imdad diləyən vətənin işğaldan azad olacaq
gününün uğurudur. Yaxın gələcəkdə olacaq qələbənin ilk
qəhrəmanları da Vüsal Ağazadə kimi oğullar olacaqdır.
Hər bir azərbaycanlı bu istəyə ümid bağlayır. Vüsal
Ağazadəyə təhsildə və işdə parlaq gələcək arzulayırıq.
Yeri gəlmişkən Xanalı yüzbaşının soy kökündən olan
xanəndə Vahid Səhliyalı oğlu Əliyevin oğlu Sirus Əliyev
də öz soy kökünə bağlı istedadlı gənclərdəndir.
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Gənc neftçidir desək yanılmarıq. Əmisi Dünyamalının
neftçi peşəsinin vurğunu, davamçısı olan Sirus Əliyev də
inanırıq ki, əmisi kimi neft sənaye ixracatı sahəsində layiqli
ad – san qazanacaqdır.
Həqiqətən əgər bir nəsildə istedadlı gənc varsa, yenə o
nəsildə istedadlar yetişəcəkdir. Beləliklə, Vüsal Ağazadə və
gənc neftçi Sirus Əliyevə uğurlar diləyirik.
Yaxşı yadımdadı, 1970-ci ildə H. Zərdabi adına Gəncə
Dövlət Pedaqoji Universitetinin ədəbiyyat fakültəsinə daxil
olmuşdum. Yaşıl meşələrdən, Kürün qoynundan ayrılıb, haylı
– küylü şəhərə gəlmiş, tələbə həyatına qoşulmuşdum. Artıq
gedəcəyim ünvanlar bəlli idi - kitabxana, universitet və
kirayə qaldığım ev. Günlər beləcə keçib gedir, mən də heç
özümün xəbərim olmadan kamilləşir, sevdiyim fənnin
sirlərinə get – gedə daha yaxından bələd olmağa
başlamışdım.
1971-ci ilin 11 oktyabr ayında universitetin “ Yüksəliş”
qəzetində “Anamın həsrəti “ adlı bir şeirim çap olundu. Elə
o vaxtlardan da “ Yüksəliş “, “Kirovabad Kommunisti“
qəzetlərində kiçik məqalələr və şeirlərlə çap olunmağa
başlamışdım. Ancaq şair adından utanırdım. Çünki Səməd
Vurğunu, Əli Kərimi, Fikrət Qocanı, Cabir Novruzu və
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başqalarını o qədər oxumuş və duyub dərk edirdim ki,
onlardan sonra ümumiyyətlə şeir yazmağın günah olduğunu
düşünürdüm.
Səhv etmirəmsə, 1972-ci ilin payız fəsli idi. Biz
ədəbiyyatçılar tez – tez boş vaxtlarımızda “ Yüksəliş “
qəzetinin redaksiyasında olardıq. Bir gün Tarix kafedrasının
müdiri, tarix elmləri namizədi, dossent Məmmədəli Niftəliyev
redaksiyaya gəldi. Biz bu gəlişdən özümüzü itirdik.
Məmmədəli müəllim bizi salamlayıb, əyləşin dedi. Özü də
əyləşib sözə başladı. Gənc zərdabiçilər , mənim sizə bir
işim düşüb – deyərək , əlində gətirdiyi qovluğu bizə verib
dedi :
- Baxın ! Əgər çap etmək mümkün olsa, çap edin deyib sağollaşaraq durub getdi.
Dərhal qəzetin baş redaktoru İkram müəllim qovluğu
açdı. Qovluğun içindəkilərin nə olduğunu bildikdə heyrət
bizi bürüdü. Biz bu işə mat qalmışdıq.
Qovluqla tam tanışlıqdan sonra Məmmədəli müəllim
bizim nəzərimizdə qeyri – adi insan səviyyəsinə yüksəlib,
necə deyərlər daha da tarixləşdi.
Bu ucalığın səbəbi nə idi? Sən demə Məmmədəli müəllim
müharibəyə gedəndə yazmağı, oxumağı bilmir – bir sözlə
təhsil ala bilməyibmiş. Ona görə də cəbhədən ölüm - dirim
vuruşu zamanı öz ailəsinə məktub yaza bilmirmiş. Cəbhə
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qanunlarına görə də ailəsinə məktub yazmayan əsgər
cəzalandırılarmış. Gənc döyüşçü Məmmədəli Niftəliyev də
bir necə dəfə tənbeh olunub, cəzalandırılıbmış.
Döyüş dostları görürlər ki, o, həqiqətən oxumağı, yazmağı
bacarmır, odur ki, ona kömək etmək üçün ailəsindən gələn
məktubları Məmmədəliyə oxuyur, dərhal da ailəsinə cavab
məktubu yazarmışlar.
Bu işi sən demə onun üçün o vaxtlar cəbhə qəzetində
müxbir kimi çalışan şair Rəsul Rza edərmiş. Hər dəfə Rəsul
Rza gələn məktubları Məmmədəli Niftəliyevə oxuyur, sonra da
onun adından ailəsinə məktub yazarmış. Müharibə bizim
qələbəmizlə sona yetdikdən sonra hər kəs dogma yurduna,
elinə, obasına qayıdır.
Məmmədəli müəllim o qədər savadsızlığın acısını,
zülmünü çəkir ki, doğma Azərbaycana qayıtdıqdan sonra təhsil
alır, institut bitirib, elmi işlə məşğul olur. Bütün varlığı ilə
elmə, tarix fənninə elə bağlanır ki, onun yazdığı elmi iş az
keçmir ki, ona şöhrət gətirib, adını ucaldır.
Bu məhsuldar və elm adamı, elə bir güc, qüvvət və istəklə
elmi işə başlayır ki, 1970-ci ildə o tarix Elmlər namizədi,
dossent, həm də tarix kafedrasının müdiri kimi şərəfli bir ad
daşıyırdı.
İndi fərqə baxın, 1944-ci ildə savadsız, öz ailəsinə məktub
yaza bilməyib, döyüş dostları - Rəsul Rza və başqaları
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yazdığı halda, insan iradəsi, insan istəyi görün nələrə qadir
olur.
Rəsul Rzanın onun adından ailəsinə gələn məktubları nəşr
etdirir, biz tələbələrin diqqətini həmin dövrün müharibə
dəhşətlərinə yönəldirdi. Sən demə Məmmədəli müəllimin ailəsi
həmin cəbhə məktublarını yığıb saxlayar, oğlu geri dönəndə,
cəbhədən göndərdiyi məktubları, şəkilləri ona veriblərmiş.
Məmmədəli Niftəliyev biz tələbələrlə bir yerdə həmin
məktubları, cəbhə xatirələrini nəşrə hazırlayardıq. Tələbəlik
illərinin bu şirin xatirəsini yada salıb sizin diqqətinizə
çatdırmaqda məqsədim odur ki, insan qəlbi arzular səhnəsidir.
İnsanın o kiçik qəlbi min bir arzularla doludur. Elə insanı
yaşadan da o arzular dünyasıdır. Bir arzuya çatan kimi, o biri
arzunun yerini tutub, səni gələcək mübarizələrə, çalışqanlığa
səsləyir. Yaxşı deyiblər ki, sən bir şeyi arzula, gec – tez ona
sahib olacaqsan.
Məmmədəli müəllim də cəbhədən qələbəylə gəldikdən
sonra, təhsil almağı, oxumağı, öyrənməyi qarşısına məqsəd
qoyub çalışdı. Oxudu, öyrəndi, hər bir çətinliyə qalib gəldi, öz
sevdiyi fənnin , böyük əziyyətlər bahasına alimi də oldu. Sözün
həqiqi mənasında deyim ki, Məmmədəli müəllimin bu
əzmkarlığına, qətiyyət və inadkarlığına biz tələbələr heyran
qalmışdıq. Biz həyatın qoynuna atılacaq tələbələr insan
varlığının bir məqsədə, bir arzuya çatması üçün hansı əziy-
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yətlərə qatlaşmalı olduğunu görüb ondan çox şey öyrəndik.
Bax, əsl döyüşkənlik, əsl kişi bütövlüyü, sözün yaxşı
mənasında əzmkarlıq və dözüm budur.
İndi mən ömür payımın ən aqil, ən kamil dövrünü
yaşayıram.Keçilən ömür yolu haqqında çox zəngin
təcrübəm və araşdırmalarım var. İndiki gənclər elə bil
nədənsə çətinlikdən qorxurlar. Düzdür geniş informasiya
bolluğu var, kompüter əsrində yaşayırıq. Hər hansı
məlumatı əldə etmək elə də çətin deyil. Ancaq nədənsə
gənclərimizin bəziləri çəkinir, elm öyrənməyin üstünə
getmirlər. Düzdür, insafən
elm
sahəsində
müəyyən
uğurlarımız çox olub, ancaq ümumi götürəndə bir ədəbiyyat
müəllimi kim məni razı salmayan məqamlar, işlər çoxdur.
Düşünürəm ki, gənclərimiz bir az da çox çalışmalı,
daha da qətiyyətli, mübariz, inadkar olmalıdırlar. Bu aydın
həqiqətdir ki, Azərbaycan xalqı olduqca humanist və
istedadlı bir xalqdır. Bax, o humanistliyə görə də başımız
tarixən çox bəlalar çəkib. Bu yaxınlarda Xocalı faciəsinə
aid televiziyada bir verliş yayımlanırdı. Hər dəfə, xüsusəndə
“ANS”
kanalında
Xocalı
faciəsindən, onun
misli
görünməmiş dəhşətlərindən televiziyada verliş gedəndə o
verlişə ürək ağrısız, həyacansız baxmaq olmur. Çünki bu yer
kürəsində analoqu olmayan qətliamdır.
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Bir nurani, ağ saçlı ana yana – yana danışırdı. Ana çox
təmkinlə, səbrlə, başına gələnləri televiziya tamaşaçıları ilə
bölüşürdü. Bu ana nəsildə, bircə onun qaldığını deyirdi.
Çıxışının sonunda ana çox nikbin danışdı və bir də onu dedi
ki, belə müsibəti, dəhşətli faciəni onu törədən ermənilərin
özlərinə də arzulamıram. Siz nurani, ağbirçək, dunyanın ən
ağır dəhşətlərini yaşamış azərbaycanlı qadının ürəyinin
böyüklüyünə baxın. Bütün nəslini qırıb şəhid etmiş, düşmənə
o dəhşətləri arzulamadığını deyir.
Budur ilahilik, ülvi, bəşəri duyğular. Ancaq bu ilahi
hisslər, duyğular yalnız azərbaycanlı bir anaya xas ola bilər.
Ulu peyğəmbərimiz "Cənnət ananın ayaqları altındadır" deyəndə məhz belə anaları nəzərdə tutub. Biz Vətən torpağını
ona görə bu qədər odlu məhəbbətlə sevirik ki, onun qoynunda
analar yatır.
Sevimli şairimiz Hüseyn Arif demişdir:
" Torpaq da anasız qalmasın deyə,
Torpaqın qoynuna köçur analar"
Xocalı faciəsindən məhz belə anaların - cənnət ayaqları
altında olan anaların göz yaşlarını görəndə qəlbimdəki
duyğular fəryad qoparıb aşağıdakı misralara döndü :

107

Yusif Cəfərli

Xocalı qırğını, dərd axın – axın,
Əsrin naləsidi, dövrün göz yaşı.
Saçları ağardı körpə uşağın,
O, qanlı görəndə torpağı, daşı
Bığ yeri yenicə tərləyən oğlan,
Bir ana dilində bayatı oldu.
Dərdli ürəklərə indi dağ olan,
Cavabı olmayan min bir sualdı.
Hanı elim, hanı obam,
Ucdu evim, ucdu binam.
Şəhid oldu bircə balam,
Yandır məni, yandır, dünya.
Gözü yaşlı qaldı dağlar,
O da mən tək qara bağlar.
Ah – naləsi sinə dağlar,
Özü boyda qanlı dünya.
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Baş daşından elə baxma,
O baxışa dözmür ürək.
Göz yaşımla axa – axa,
Məzarına gələm gərək.
Qayalaşam bir daş olam,
Qəbrin üstə qalam sənin.
Qisasını bu cür alıb,
Sinə daşın olam sənin.
Yaşanılan ömür yolunda dəfələrlə şahidi olmuşam ki,
bir gənc vətəndən uzaqlarda Rusiyanın müxtəlif yerlərində
işləməyə, yaşamağa gedib. O, müəyyən bir vaxtdan sonra
dünyasını dəyişəndə ya onun dostları, ya da ki, yaxın
qohumları onun cəsədini necə olur – olsun vətənə gətirib öz
elində, obasında dəfn edib, torpağa tapşırıblar. Düzü lap cavan
yaşlarımda bunun o qədər mənasını tam dərk edə
bilmirdim. Ancaq hər halda belə etmələrini alqışlayırdım.
Nə yaxşı ki, filankəsi gətirib kəndimizdə, ya rayonumuzda
dəfn etdilər. Mənə elə gəlir ki, illərdən bəri Rusiyanın
şəhərlərində, ya bir bölgəsində çalışan, işləyən həmyerlimiz
heç olmasa ölümündən sonra ana torpağın qoynunda rahat,
əbədi yuxuya gedər. Mən bunu belə dərk edirdim. Sonralar bu
bilgimə sevimli şairimiz, təbiət aşiqi,
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yaxın dostum Musa Yaqubun bir bənd şeiri aydınlıq
gətirdi:
Bəlkə də borcundan çıxmadım, Vətən,
Ömür bahar deyil, bir də qayıtsın.
Ölən də qoynunda qoy olüm ki, mən,
Çürüyüm , bir ovuc torpağın artsın.
Sevimli, təbiət şairi Musa Yaqub elə bil mənim, bəlkə də
mənim kimi düşünən yüzlərlə insanın qəlbini oxuyub bu
ülvi, bəşəri misraları yazıbmış. Görün təbiət şairi Musa
Yaqub nə deyir :
- Bəlkə də borcundan bir oğul kimi çıxa bilmədim
Vətən, bu ola bilər. Həm də ömür bahar deyil ki, hər il
cavanlaşam, gəncləşəm. Eləyə bilmədiklərimi, bir oğul kimi
sonra edim. Ey xudaya, heç olmasa mənə qismət elə, öləndə
Vətənin qucağında ölüm ki, çürüyəm, onun bu müqəddəs
torpağını heç olmasa bir ovuc artıra bilim.
Bir oğul kimi onun doğma qoynunda heç nə qurub
yarada bilmədimsə də, daşı - daş üstə qoya bilmədimsə də,
torpağında qalım, şair Məmməd Araz demişkən :
" Vətən mənə oğul desə nə dərdim,
Mamır olub, qayasında bitərdim. "
Həqiqətən gənclik illərində gümanımda yanılmamışammış. Vətəndən uzaqlarda yaşayıb dünyasını dəyişən
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insanlara, bir mənada sözün düzü, yazığım gəlir. Harada
olursan ol, necə yaşayırsan yaşa, yenə axirət dünyanın
ünvanı vətəndir.
Elə ona görə də torpaq da, ana da, vətən də müqəddəsdir.
1980 – ci illər idi. O vaxtlar dost Əfqanıstan torpağında
müharibə gedirdi. Daha doğrusu böyük ölkələrin bir siyasi
oyunu idi. O vaxtlar sovetlər birliyinin tərkibindəydik. Bu
vaxtlar sovetlər birliyi Əfqanıstan ölkəsinə dost, qardşlıq
köməyini Azərbaycan oğullarının qanı ilə edirdi. Odur ki,
İmişli torpağından 8 nəfər döyüşçü şəhid oldu.
Yüzlərlə igid oğul, döyüşçü Əfqanıstan veteranı kimi ağrılıacılı bir ömür yaşayır. O zaman bir xəbər yayıldı ki, əslən
bizim Cəfərli kəndindən olan, İmişli şəhərində yaşayan sadə
peşə adamı sürücü işləyən Əvəz kişinin oğlu Şahmar
Əfqanıstanda hərbi qulluq borcunu yerinə yetirərkən şəhid
olub. Sabah tezdən dəfn olunmaq üçün Cəfərli kənd
qəbristanlığına gətirəcəklər. Bu dəhşətli xəbər ildırım sürəti
ilə hər yana yayıldı. Həqiqətən səhərisi saat 12 radələrində
dəfn karvanının məzarıstana doğru gəldiyini gördük.
Qəbristanlıq Cəfərli kənd orta məktəbinə yaxın olduğundan
biz müəllimlər də şəhid olmuş döyüşçü ilə vidalaşmağa
gəlmişdik. Çünki bu yara bizim kəndin sinəsinə artıq
çəkilmiş və məktəbimiz də həmin Əfqanıstan döyüşlərində
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şəhid olmuş İsmayılov Tərlanın adını daşıyırdı. Şəhid
döyüşçünün məktəbimizdə xatirə muzeyini də yaratmışıq.
Mərasim çox izdihamlı idi. Demək olar ki, rayon
rəhbərliyi, idarələr, eşidən, bilən şəhid döyüşçünü axır
məkana yola salmaq üçün son borcunu verməyə gəlmişdilər.
Beləliklə, Əfqanıstanda şəhid olmuş döyüşçü çox hörmətizzətlə, göz yaşları ilə torpağa tapşırıldı.
Yer də, göy də sanki qan ağlayır, yaş tökürdü. İtki çox ağır
itki idi. Hər kəs şəhid atası Əvəz kişiyə səbr, təskinlik arzu
edir, dərdinə şərik çıxmağa çalışırdılar. Bu kədərli, dəhşətli
vaxtdan 20 - 25 gün keçmişdi. Artıq Şahmarın - Əfqanıstan
döyüşlərində şəhid olmuş azərbaycanlı balasının 3-ü və 7si çıxmışdı. Bir gün gördük ki, 3 - 4 villis, təcili yardım
maşını, bir neçə dənə də minik avtomobili qəbristanlığa tərəf
döndülər.
Bir anın içində məlum oldu ki, Şahmar Əvəz oğlu sağdır.
Dəfn olunan əslən Quba rayonundan olan Şahmar adlı bir
döyüşçüdür. Səhv düşüb. Cənazə Qubaya deyil, İmişliyə
göndərilib. Hər iki döyüşçünün adı, soyadı hətta atasının
da adları eyni imiş. Sadəcə olaraq İmişlidən olan Şahmar
yaralı halda qospitala göndərilib, Qubadan olan Şahmar isə
hərbi komandanlığın göstərişi ilə İmişli komisarlığına
göndərilib. Dərs saatlarının qurtardığına görə biz müəllimlər
də dərhal qəbirstanlığa gəldik.
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Doğurdan da hərbi komisarlığın işçiləri, rayon
rəhbərliyinin məsul adamları bu kədərli mərasimdə ürək ağrısı
ilə iştirak edirdilər. Əvvəlcə Qubadan olan şəhid döyüşcü
Şahmarın atası çıxış etdi. Bu şəhid atası Qubada məktəb
direktoru imiş. Çox nurani, şəxsiyyətli, savadlı, mənəvi
zənginliyi olan ağ saçlı, vüqarlı bir ziyalı idi. Kənd
caamatına, eləcə də İmişli xalqına öz dərin minnətdarlığını
bildirib, onlara çox sag olun dedi və sözünün sonunda
tökdükləri göz yaşını, çəkdikləri əziyyəti halal etmələrini
istədi.
Şəhid döyüşcüsü Şahmarı İmişli qəbirstanlığından götürüb
Qubaya aparmaqda yalnız bir məqsədi olduğunu dedi :
- Mən bilirəm ki, siz bizdən də yaxşı, bizdən də
qaydasında öz balanız kimi dəfn etmisiniz. Torpaq –
torpaqdı, heç bir fərqi yoxdur, ancaq bu ona görədir ki, bu
şəhid döyüşcü 5 bacının, 1 qardaşı idi. Indi Qubada saç –
saça bağlanmış, gözləri ağlar qalan, qardaş yolu gözləyən
bacılarının gözləri yollardan yığılsın, baş əyib, səcdə edəcək
ünvanları olsun.
Söz yox ki, biz müəllimlər, kənd əhli bu hadisəni, bu
çıxışı göz yaşları ilə izlədik və dinlədik. Elə o göz yaşları,
ürək ağrısı ilə də Şahmarı atası ilə birgə Qubaya yola saldıq.
Indi o vaxtdan illər keçib sağ qalan Şahmar da onun
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atası Əvəz kişi də çoxdan haqqın dərgahına üz tutublar.
Ulu tanrı hər ikisinə qəni – qəni rəhmət eləsin.
Bax, mən onda bir daha inandım ki, Torpaq nə qədər
Müqəddəsdir. Sözün həqiqi mənasında vətən doğulduğun
kənddən, rayondan başlayırmış.

114

Vəliağa muğanlıları və ya Torpaq müqəddəsdir

Söhbətlərimizin əvvəlində dedik ki, mal,
qoyun, heyvandarlıqla məşğul
olub, yayı
yaylaqlarda, payıza dönəndə isə arana qayıdıb,
qışlaqlarda çadırlar, dəyələr qurub yaşayan
zəhmətkeş insanlar içərisindən nə qədər
savadlı, ləyaqətli xalq üçün el, oba üçün
insanlar yetişirmiş. Yaxşı olar ki, bu elm
adamlarının - müəllimlərin, həkimlərin, ictimai –
siyasi işdə çalışanların az bir qisminin
həyatından qısa məlumatlar verək.
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Doğma yurda adı ilə qayıtdı
Yada düşüləndə ruhuna
salavat çevrilən
həkim
Lətif Səfəralı oğlu Vəliyev
həyatda cəmi 22 il yaşadı.
Olduqca
qısa,
lakin
yuzilliklər adı çəkiləcək,
yada düşəcək mənalı bir
ömür.
Lətif Vəliyev 1912-ci
ildə (Qaradonlu) indiki
İmişli
rayonunun
Məmmədli
kəndində
anadan olub. Atası Səfəralı
kişi o vaxtlar Tərəkəmə
elatının sayılan, seçilən elmə - təhsilə çox böyük əhəmiyyət
verən ağsaqqallarından biri olub. Elə bu istəyinin nəticəsidi ki,
hələ 1950-ci ildə bu nurani el ağsaqqalının ailəsinidə ziyalılar
ailəsi adlandırırdılar. Oğlu Əyyub mühasib, Hasanlı həkim və
İnqilab Vəliyev isə müəllim ixtisasına yiyələnmişdir.
Lətif Vəliyev Məmmədli kəndində ibtidai təhsil
aldıqdan sonra 1929-cu ildə Şuşada orta məktəbi bitirib və
həmin il Azərbaycan Dövlət Tibb İnistituna daxil olduqdan
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sonra 1934-cü ildə həkimlik ixtisasına yiyələnir.
İlk iş fəaliyyətini Azərbaycan Elmi - Tətqiqat Biologiya
İnistitundan başlayır.Bu elə bir dövr, zamanı idi ki, ölkə
miqyasında cuma xəstəliyinin qorxusu olduğuna görə Həkim
Lətif Vəliyevi Sarafov Elmi-Təqqiqat Burysologiya İnstutuna
dörd aylıq təkmilləşdirməyə göndərilir. Ezamiyyətin
qutarmasına 2 gün qalmış Lətif Vəliyev lobaratoriyada
işləyən zaman əlində olan
sınaq
şüşəsi ( kolba )
partlamışdır. Hansı ki, həmin sınaq şüşəsinin içərsində cuma
xəstəliyini törədən yəni süzülən viruslar saxlanılan
(mikroblar ) var idi.
Bu sahənin mütəxəsislərinin dediklərinə görə hər anı ölüm
saçan cüma xəstəliyini törədən viruslar saxlanılan (kolbalar),
yəni qablar heç cürə sınaq zamanı partlaya bilməzlər.
Lətif Vəliyev 1934-cü ildə iki erməni həkimi ilə
Saratov Elmi Təqqiqat Biologiya İnistituna dörd aylıq
təkmilləşdirilməyə göndərilmişdir. Bəs nə üçün dörd ayın
tamamına iki gün qalmış virusların saxlanıldığı kolba məhz
onun əlində partlamışdır ?
Yenə xəyanət, erməni xəyanəti. Hələ o dövrdə də
azərbaycanlı həmkarına qarşı etdikləri ən ağır dəhşətli
cinayət.
Bu cinayətin nəticəsi nə oldu ? Tələm - tələsik o vaxtlar
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SSRİ Sosial Təminat Nazirliyi belə bir əmr imzaladı. 1935-ci
il 13 aprel 2 saylı qərarına əsasən Lətif Səfəralı oğlu Vəliyevin
valideyinləri dünyasını dəyişən günə kimi, bacı və qardaşları
isə 18 yaşına çatana qədər təqaüd alsınlar.
Erməni xəyanətinə yenə havadarlıq. Hansı ki, o dövlərdə
Səfəralı kişi Muğanlı - Tərəkəmə elində sayılıb, seçilən, varlıhallı, xeyriyyəçi bir insan olub. Lətif Vəliyev xalq işi uğrunda
ilk şəhidlərimizdəndir desək bəlkə də yanılmarıq.
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Museyib bəy Axıcanov
1918 - 1920-ci
illərdə
Azərbaycan
Demokratik
Respublikanın yaradıl-masında,
onun siyasi cə-hətdən inkişaf
etməsində öz dəstixətti olan
həmyerlimiz
Museyib bəy
Axıcanov haqqında yeni nəslə
məlumat vermək istəyi ilə çox
yaddaşlara üz tutub, xeyli arxiv
materialları
vərəqlədik.
Doğrudan da xalqın yaddaşı ən
etibarlı mənbə, tükənməz bir
xəzinə imiş.
Bir çox yaşlı sakinlərin yaddaşlarına, lap yaxın qohumlarına
üz tutsaq belə, bizi qane edən, razı cavabları Rayon tarix diyarşunaslıq muzeyinin əməkdaşı qocaman müəllim Mahmud
Rəhimovun (Axıcanlı) verdiyi məlumatları aldıq. ( Bir neçə il
bundan qabaq vəfat edib, Allah rəhmət eləsin )

Mahmud Axıcanlının yaddaşlarından :
Museyib bəy Axıcanov 1893-cü ildə Vəliağa Muğanlı elatının
Axıcanlı kəndində anadan olub.
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İlk təhsilini Qori seminariyasında aldıqdan sonra, ali təhsil
almaq arzusu ilə Kiyev şəhərinə gedir. Uşaqlıq illərindən güclü
yaddaşa və biliyə
malik olan
Museyib bəy Kiyev
universitetinə daxil olur. Qardaşı İbrahim bəy isə Saratov
Hərbi Akademiyasına daxil olur. Hər iki qardaş alı təhsilini
başa vurub Bakı şəhərinə qayıdırlar. Bu illərdə inqilab beşiyi
sayılan - Bakıya
gəlir. Həmyerlimiz Azərbaycan
Respublikasının o vaxtki siyasi həyatında qızğın fəaliyyət
göstərdiyindən, Parlament üzvü seçilir.
Bu zaman Azərbaycan Milli Şurasının sədri seçilən
Məmmədəmin Rəsulzadənin ən yaxın köməkçilərindən biri
kimi fəaliyyət göstərən Museyib bəy Axıcanov dahi rəhbərin
"Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz" - deyə Azərbaycan
xalqının başı üstündə dalğalandırdığı
bayrağın göylərə
yüksəldilməsində həmyerlimizin də zəhməti az olmamışdır.
Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında baş arxiv idarəsində
saxlanılan
uzun illər məxfi qalmış tarixi sənədlərdən
oxuyuruq.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin fəaliyyət göstərdiyi
dövrdə Bakının ictimai - siyasi həyatında Axıcanovun çox
böyük rolu olmuşdur.
Saralmış, güclə oxunan bir dövlət sənədində oxuyuruq :
"1918-ci il dekabr Museyib bəy Axıcanov Bakı Qubernatorunun böyük köməkçisi,bir qədər sonra Bakı
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qubernatoru
təyin
olunur. Öz dövrünün tanınmış
şəxsiyyətlərindən biri olan görkəmli siyasi xadimin 1920-ci il
hadisələrindən sonrakı fəaliyyəti haqqında hec bir sənədə rast
gəlmək mümkün olmadı.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlament üzvü,
Bakı qubernatoru Museyib bəy Axıcanovun bəs sonrakı taleyi
necə olmusdur? Rəhmətlik Mahmud Rəhimovun dediyinə görə,
Bakı şəhər qubernatoru işləyərkən tez-tez rayonlara səfərə
çıxarmış. Kənd ağsaqqallarını bir yerə yığıb söhbət edər,
çətinlikləri ilə maraqlanarmış. Növbəti gəlişinin birində
Kürdəmir rayonunun Türkədi kəndinə gəlir. Ətraf kəndlərin də
kürün sağ və sol kəndlərinin ğsaqqallarını ora dəvət edir.
Kəndin ağsaqqalı kəlbə Umud, kəlbə Muxtar muğanlı
elatının ağsaqqallarından Həbib bəy, Hacı Həsən bəy
Axıcanovdan xahiş edirlər ki, bu ərazidə su dəyirmanının
tikintisinə kömək etsin.
Doğrudan da az keçmir ki, indiki Allahmədədli kəndində
dəyirmanın tikintisinə başlanılır. Dayısı Məşədi Əbişi
dəyirmanın tikinti avadanlarını gətirmək üçün Kazan şəhərinə
göndərir.
Bir müddət keçdikdən sonra Məşədi Əbiş dəyirmanın
tikintisi üçün motor, digər avadanlıqlarla və mütəxəssislə
kəndə gəlir. Az bir müddət ərzində dəyirman tikilib xalqın
istifadəsinə verilir.
Həmin su dəyirmanı Vəliağa muğanlısını əhatə edən
kəndlərini Tomarxanlı, Allahmədətli, indiki Hacımustafalı,
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Telişli kəndlərinin əkin sahələrini suvarır, bol məhsul
götürürlər. Dəyirmanın tikinti qalıqları indi də Allahmədədli
kəndində durmaqdadır.
Çox maraqlıdır ki, bu cür xeyirxah, talantlı, öz
dövrünün gənc siyasi xadiminin sonrakı taleyi haqqında heç
bir məlumat olmamış, olsun ki, məlumatı olanlar da represiya,
sürgün həyatının qorxusundan susmağa məcbur olmuşlar.
Təsəlli verici odur ki, vaxtı ilə yüzlərlə oğulların canı,
qanı bahasına yüksələn üçrəngli bayrağımız yenə də başımız
üstündə əzəmətlə dalğalanır.
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O mənalı bir ömür yaşadı
Abdulla Əliyev Əyyub oğlu
1925-ci ildə İmişli rayonun
Məmmədli kəndində dünyaya
gəlib. Düz deyiblər ki, insan
dünyaya ağ lövhə kimi gəlir.
Onun
yaşanılacaq
ömür
kitabına yazılacaq səhifələr
ailədə
aldığı
tərbiyədən,düşdüyü mühitdən
çox şey asılıdır. Bu baxımdan
Abdulla Əliyev xoşbəxt bir
insan idi desək, heç də yanılmarıq. Çünki o dünyaya gözünü
açanda Əyyub kimi bir el ağsaqqalının öyüd - nəsihətlərindən
incilər toplamış, Cahan kimi nurani el ağbirçəyinin sığalından
qanad bağlamışdır.
İlk
ibtidai təhsilini Məmmədli kəndindəki 7 illik
məktəbdə aldıqdan sonra, Bakı şəhərinə gələn gənc
yeniyetmə orta təhsilini burda tamamlayıb, ali məktəbə qanad
bağlayırdı ki, 1941-ci ildə müharibə adlı ölüm dəyirmanı işə
düşür. Çətinliklə olsa da o təhsilini davam etdirir. 1955-ci
ildə Bakı Dövlər Universitetini bitirir. Ali məktəbi başa vuran
gənc müəllim əvvəlcə Məmmədli kənd məktəbində ,
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sonra isə Yalavac kənd məktəbində və daha sonra şəhər 2
saylı məktəbdə müəllim işləmişdir.
1956-cı ildə Abdulla Əliyevin həm siyasi, həm də elmi
biliyini görüb onu əvvəlcə İmişli rayon Partiya Komitəsinə
təlimatçı, bir qədər sonra isə 1959-cu ildə köməkçi, 1961-ci
ildə isə şöbə müdiri vəzifələrində inamla xalqın
məhəbbətini qazanmaqla çalışmışdır. Həmin ildə İmişli
rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri işləmişdir. Keçilən ömür
yolunda 1965 – 1968-ci illərdə Rayon KP-nın III katibi,
1968 – 1973-cü illərdə II katib vəzifəsində işləmişdir.
Doğulduğu bölgəyə ömrünün sonuna qədər bağlı olan
samballı şəxsiyyət, talantlı filoloq uzun illər - 1973-cü ildən
1991-ci ilə qədər İmişli rayon Məişət Xidməti
Kombinatında müdir vəzifəsində işləmişdi.
İllər bir - bir vərəqləndikcə Abdulla Əliyev yaşa dolur,
saçlarına dən düşür, xalqın inam yeri, güvənc yeri olurdu.
1991 – 1993-cü illərdə inspektor, 1995-ci ildə rayon
Ağsaqqallar Şurasının sədri olmuşdur. Bu illərdə əsil kişi
bütövlüyü, mənəvi zənginliyi, unikal şəxsiyyət kimi xalqın
nəzərində zirvələrə ucalmışdır. 1996-ci ildə vəfat etmişdi.
Məzarı Məmmədli kənd qəbristanlığındadır. Allah rəhmət
eləsin.
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Vida demədi
Sultan Qəhrəman oğlu
Qasımov. Bu ad əsrimizin
lap əvvəllərindən dodaqlarda
pıçıldanıb, dillərdə
gəzər,
hörmət – izzətlə
anılardı.
Müqəddəs işi görənlər tarixən
belə anılıb, şəxsiyytəi uca
tutulub, xeyirxah
əməlləri
dildən – dilə
gəzib, illər
keçdikcə
əfsanələşib,
nağıllaşıb.
Yaxşı yadımdadı. Bir neçə
il bundan əvvəl “Doğma
yurdun övladları “ kitabı üzərində işləyəndə vaxtı ilə Sultan
müəllimin tələbəsi olmuş, Cəfərli kənd orta məktəbinin isti
qoynundan qanadlanıb uçaraq elmi biliklərə yiyələnib, ali
məktəblərdə çalışan bir qrup professor, müəllimlər bir
ağızdan dedilər ki, Yusif müəllim bizdən yox, əsrimizin
əvvəllərindən pedaqoji fəaliyyətə başlayıb, çox çətin
şəraitdə müəllim işləyən Sultan Qasımovdan yaz. Çünki
buna onun haqqı var. Düzü, onun haqqında belə xoş
sözlər eşitdikcə qəlbim fərəh hissi ilə dolub məni ötən
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illərə qaytardı. Mən, pedaqoji institutu bitirib təyinatla öz
doğma yurduma, İmişli rayonuna göndərilmişdim. O vaxtlar
təhsil şöbəsinin müdiri pedaqoji elmlər namizədi Kərim
Kərimov idi. Kərim müəllim məni səmimi qəbul edib,
təyinat vərəqəmin üstünə Axıcanlı kənd səkkizillik məktəbi
sözünü yazanda düzü etiraz etdim. Kərim müəllim
özünəxas səmimiliklə dedi :
- Oğul, Axıcanlı məktəbinin çox dərin tarixi kökləri,
ənənələri var. Ilk dəfə 1930-cu illərdə Sultan Qasımovun
gərgin əməyi sayəsində Kür çayının sahilində Tomarxanlı
kəndində orta məktəbdə fəaliyyətə başlamış, sonralar
Cəfərli kəndində məhz onun şəxsi fədakarlığı nəticəsində
məktəb inşa edilmiş, özü də həmin məktəbdə çalışmışdır.
Sən sevin ki, yenidən kəndə qayıdan Axıcanlı
səkkizillik məktəbində Sultan Qasımov kimi görkəmli bir
pedaqoq , “ Şərəf nişanı “ ordenli bir müəllimlə çiyin –
çiyinə çalışacaqsan. Düzü Kərim müəllimin belə izahından
sonra razılıq verdim.
Sentyabr ayının birində məktəbə getdiyim
və
keçirdiyim həyəcanlar hələ indi də yadımdadı. Doğrudan
da mən xoşbəxt idim. Çünki belə bir elm adamı ,
əməksevər insanla bir yerdə işləmək mənim üçün əsil
məktəb idi, Sultan müəllimlə bağlı söhbətləri, xatirələri əgər
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yazası olsan, inanın ki, qalın və çox dəyərli bir kitab alınar.
Onu da qeyd edim ki, bu çox vacibdir. Onun keçdiyi
keşməkeşli ömür yolu, pedaqoji fəaliyyəti gələcək nəsillərə
örnək yolu ola bilər. Biz bu yazımızda onun həyatının
bəzi məqamlarını anaraq, gələcək nəsillərə bir neçə kəlmə
söz demək niyyətindəyik.
Cəfərli kənd orta məktəbinin direktoru, qabaqcıl maarif
işçisi Əlimirzə Şirinovla üzbəüz əyləşib söhbət edirik.
Əlimirzə müəllim, bir vaxtlar, 1950-ci ildə bildiyiniz
kimi Sultan müəllim palçıq qarışdırıb, saman səpib, kərpic
kəsərək bu məktəbin ilk təməlini qoyub. Bu vaxtdan düz
yarım əsr keçib.
Bir zaman Sultan müəllimin başladığı işi indi siz
davam etdirirsiniz. Bu barədə sözünüz.
- Bilirsiniz, Yusif müəllim, Sultan müəllimin pedaqoji
fəaliyyəti sözün haqqın mənasında indi yaddaşlarda
əfsanələşib, onu tanıyanların xatirində bir dünya şirin xatirə
qoyub. Bir buna baxın, - deyə vərəqləri saralmış bir qəzet
uzadır.
Qəzeti alıb vərəqləyəndə, dördüncü səhifəyə
baxanda sanki ürəyim diksindi.
Imişli rayonunda çap olunan “ Qızıl ulduz “ qəzetinin
21 yanvar 1969-cu il sayında mərhum jurnalist Əli
Məmmədovun “ Vida dedi “ sərlövhəli yazısı diqqətimi
özünə çəkir. “ Şəhərimizdəki 1 saylı orta məktəbin akt
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yazası olsan, inanın ki, qalın və çox dəyərli bir kitab alınar.
Onu da qeyd edim ki, bu çox vacibdir. Onun keçdiyi
keşməkeşli ömür yolu, pedaqoji fəaliyyəti gələcək nəsillərə
örnək yolu ola bilər. Biz bu yazımızda onun həyatının
bəzi məqamlarını anaraq, gələcək nəsillərə bir neçə kəlmə
söz demək niyyətindəyik.
Cəfərli kənd orta məktəbinin direktoru, qabaqcıl maarif
işçisi Əlimirzə Şirinovla üzbəüz əyləşib söhbət edirik.
Əlimirzə müəllim, bir vaxtlar, 1950-ci ildə bildiyiniz
kimi Sultan müəllim palçıq qarışdırıb, saman səpib, kərpic
kəsərək bu məktəbin ilk təməlini qoyub. Bu vaxtdan düz
yarım əsr keçib.
Bir zaman Sultan müəllimin başladığı işi indi siz
davam etdirirsiniz. Bu barədə sözünüz.
- Bilirsiniz, Yusif müəllim, Sultan müəllimin pedaqoji
fəaliyyəti sözün haqqın mənasında indi yaddaşlarda
əfsanələşib, onu tanıyanların xatirində bir dünya şirin xatirə
qoyub. Bir buna baxın, - deyə vərəqləri saralmış bir qəzet
uzadır.
Qəzeti alıb vərəqləyəndə, dördüncü səhifəyə
baxanda sanki ürəyim diksindi.
Imişli rayonunda çap olunan “ Qızıl ulduz “ qəzetinin
21 yanvar 1969-cu il sayında mərhum jurnalist Əli
Məmmədovun “ Vida dedi “ sərlövhəli yazısı diqqətimi
özünə çəkir. “ Şəhərimizdəki 1 saylı orta məktəbin akt
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salonu valideynlər, şagirdlər və müəllimlərlə doludur. Bu
dəfəki yığıncaq əvvəlkilərə bənzəmirdi. Bu gün öz sevimli
müəllimləri Sultan Qasımovun “ 60 İLLİK “ yubileyini
qeyd etməyə toplaşmışlar. Ömrünün 36 ilini gənc nəslin
tərbiyəsi işinə sərf etmiş Sultan müəllim artıq sevimli
şagirdlərindən, müəllimlərindən,
doğma
məktəbindən
ayrılırdı. O , təqaüdə çıxırdı ”.
Ancaq yox, Sultan müəllim bu hadisədən bir neçə ay
sonra hiss etdi ki, məktəb, iş onun ömür yoludur. O,
bunsuz yaşaya bilməz. Yenidən öz doğma kəndi
Axıcanlıda 8 illik məktəb yaradaraq özü də sinif müəllimi
kimi yenidən fəaliyyətə başladı. Əlimirzə müəllim
danışdıqca gah xəyala dalıb kövrəlir, gah da keçilən mənalı
ömür yoluna güzgü tutduqca qəlbini xoş hisslər bürüyürdü.
Müəllimlər müəllimi Sultan Qasımov Qəhrəman oğlu
1904-cü ildə İmişli rayonunun Axıcanlı kəndində anadan
olub. Ilk təhsilini Şuşa şəhər realnı məktəbdə alır. Onu da
qeyd edim ki, bu zaman görkəmli inqilabçı, “ Müsavat “
partiyasının
öndəri
M.Ə.Rəsulzadənin
yaxın
silahdaşı olan qardaşı Museyib bəy Axıcanov və xalası
oğlu görkəmli bəstəkar Süleyman Ələsgərov da onunla
birgə ilk təhsil almışlar. Tərəkəmə - Muğan elatında ilk
müəllim kimi fəaliyyətə başlayan Sultan Qasımov 1930-cu
illərdə Tomarxanlı kənd orta məktəbini təşkil edir və həmin
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salonu valideynlər, şagirdlər və müəllimlərlə doludur. Bu
dəfəki yığıncaq əvvəlkilərə bənzəmirdi. Bu gün öz sevimli
müəllimləri Sultan Qasımovun “ 60 İLLİK “ yubileyini
qeyd etməyə toplaşmışlar. Ömrünün 36 ilini gənc nəslin
tərbiyəsi işinə sərf etmiş Sultan müəllim artıq sevimli
şagirdlərindən, müəllimlərindən,
doğma
məktəbindən
ayrılırdı. O , təqaüdə çıxırdı ”.
Ancaq yox, Sultan müəllim bu hadisədən bir neçə ay
sonra hiss etdi ki, məktəb, iş onun ömür yoludur. O,
bunsuz yaşaya bilməz. Yenidən öz doğma kəndi
Axıcanlıda 8 illik məktəb yaradaraq özü də sinif müəllimi
kimi yenidən fəaliyyətə başladı. Əlimirzə müəllim
danışdıqca gah xəyala dalıb kövrəlir, gah da keçilən mənalı
ömür yoluna güzgü tutduqca qəlbini xoş hisslər bürüyürdü.
Müəllimlər müəllimi Sultan Qasımov Qəhrəman oğlu
1904-cü ildə İmişli rayonunun Axıcanlı kəndində anadan
olub. Ilk təhsilini Şuşa şəhər realnı məktəbdə alır. Onu da
qeyd edim ki, bu zaman görkəmli inqilabçı, “ Müsavat “
partiyasının öndəri M.Ə.Rəsulzadənin yaxın silahdaşı olan
qardaşı Museyib bəy Axıcanov və xalası oğlu görkəmli
bəstəkar Süleyman Ələsgərov da onunla birgə ilk təhsil
almışlar. Tərəkəmə - Muğan elatında ilk müəllim kimi
fəaliyyətə başlayan Sultan Qasımov 1930-cu illərdə
Tomarxanlı kənd orta məktəbini təşkil edir və həmin
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məktəbin ilk direktoru olur.
Iki il sonra Salyan pedaqoji texnikumunun qiyabi
şöbəsinə daxil olur. O vaxtlar təhsil şəraiti çox acınacaqlı
bir vəziyyətdə idi. Dərs otaqlarının olmaması bir yana,
əhalisi köçəri həyat sürən məktəb yaşı çoxdan ötmüş
uşaqların təhsilə cəlb olunması çox çətin məsələ idi.
Bir müddət dərslər gecə komalarda keçirilirdi. Sultan
müəllim bu çətinliklərə mərdliklə sinə gərib, hər əzaba
qatlaşaraq , kərpic kəsərək məktəb tikməyə başladı. Bu
zaman aranda qalan kənd camaatı da onun yaxın
köməkçisi oldu. Növbəti dərs ilində Sultan müəllim
uşaqları, xüsusilə də qızları məktəbə cəlb edə bildi.
Illər bir – birini əvəz etdikcə şagirdlərin sayı çoxaldı.
Bütün varlığı ilə öz peşəsinə bağlı olan bu əvəzsiz insan,
insanların təhsil qayğısına qaldığı kimi həmişə öz təhsilini
artırmağa da səy göstərirdi. Hələ 1940-cı ildə Azərbaycan
Pedaqoji Universitetinin fizika – riyaziyyat fakultəsinə daxil
olmuşdu. Lakin amansız müharibə başlayır. Sultan müəllim
də minlərlə insan kimi könüllü olaraq cəbhəyə
gedir. Səngərdən – səngərə girib, aylarla düşmənə qarşı
döyüşür. Müharibənin dəhşətlərini öz gözləri ilə görüb,
müharibə adına lənətlər yağdırırdı. 1945 - ci ildə qalib
ordunun döyüşçüsü kimi vətənə gəlir. Onun döşündə
onlarla medallar bərq vururdu.
Düzü mən bu məktəbə
direktor təyin olunanda çox götür-qoy etdim. Məsuliyyətin
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ağırlığını hiss edirdim. Axı bu məktəbin bünövrəsi
minlərlə insanın müəllimi mənim ən yaxın adamım Sultan
müəllim olmuşdur. Birdən onun ad - sanına, məktəbin
indiyədək qazandığı böyük nailiyyətlərə uyğun işləyə
bilmərəm. Axı indiyədək bu məktəbin qoynunda elmi
biliklərə yiyələnən onlarla elmlər namizədi, üç nəfər elmlər
doktoru və yüzlərlə adlı – sanlı peşə sahibləri yetişmişlər
?!..
O, həm də gözəl və qayğıkeş bir ailə başçısı idi. Dörd
qız, bir oğul atası idi. Övladlarının hamısı ali və orta
ixtisas qazanmışdılar. Qızları müəllim, həkim kimi bu gün
də xalqın xidmətində dayanmışlar. Oğlu Arif Qasımov isə
mühəndis kimi uzun illər Meleorasiya və Su Tikinti
Trestinin rəisi kimi fəaliyyət göstərərək min hektarlarla
şoran torpaqları meleorasiya
edib, kənd əməkçilərinə
hədiyyə etməklə bərabər, İmişli rayonunda onlarla inzibati
və yaşayış binalarının tikintisini başa çatdırdı. Bu günkü
İmişlinin abad və gözəl bir şəhər olmasında talantlı
mütəxəssis Arif Qasımovun böyük xidmətləri olmuşdur.
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İşıqlı insan
Ötən illərin söhbətidir. Çox
böyük
hörmət
bəslədiyim
Mahmud
Müsül
oğlu
Mirzəyevin dəfn günü xeyli
sarsılmışdım. Onun yoxluğunun
kədər
dumanı
başımın
üstündən çəkilmirdi.
Kitab rəfindəki "Doğma
yurdun övladları" kitabının I
hissəsi gözümə sataşdı. Götürüb
vərəqlədim.
Kitabın
lap
əvvəlində - 17-ci səhifədə Mahmud müəllim haqqında bir
oçerk dərc olunmuşdu. Götürüb onun haqqında yazılan oçerki
bir nəfəsə oxudum.
Sözün düzü yazı o qədər xoşuma gəldi ki, o kədər
dumanını başımın üstündən az da olsa qoparıb apardı.
Elə buna görə də oxucu marağını nəzərə alıb 1997-ci ildə
yazmış olduğum həmin publisistik yazını sizin də xoşunuza
gələcəyini düşünüb, vergülünə belə dəymədən, diqqətinizə
çatdırıram.
Varlığı ilə öyündüyüm şəxsiyyətinə böyük hörmət
etdiyim, mənəvi dünyasının işığının ziyasından ilham aldığım,
ürəyimin ən yaxşı insanlar muzeyinin əbədi sakini
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olan Mirzəyev Mahmud haqqında yazmaq, söz demək
mənim üçün çətindir. Çünki təpədən dırnağa qədər ulu
tanrının şərafətilə şeirə, poeziyaya, saza, sözə malik olan bu
qüdrətli insan mənim ürəyimdə qeyri - adi bir şəxsiyyətdir.
Elə bir şəxsiyyətdir ki, onu başa düşmək, kəşf etmək bir
çoxları üçün çox çətindir, bəlkə də heç mümkün də deyil.
Ancaq mən bir növ özümü xoşbəxt hesab edirəm ki,
Mahmud Mirzəyev adlı kəşf olunmamış bir dünyanı az da olsa
duya bilmişəm. Ara bir görüşəndə sazının, sözünün sehrinə
daldığım
Mahmud adlı bu planet 1943-cü ildə İmişli
rayonunun Ağaməmmədli kəndində, sadə peşə adamı,
qoyunçuluq və maldarlıqla
məşqul olan Müsül kişinin
ailəsində dünyaya gəlib.
1943-cü ildə o ağır, dəhşətli müharibə elə o ildən də
səngər - səngər bizim qəlbimizə doğru sürət götürdü.
O ağrılı, acılı illərin bir günündə dünyaya gələn Mahmud
zərxara yorğanlara bürünmədi.
Ayağı yer tutanda atası Müsül kişinin ən yaxın
köməkçilərindən oldu. Qoyun, quzu otardı. Qoyun otara otara yemlik yığdı, çobanyastığından çələng bağlayıb, həzin,
kövrək səsilə otardığı qoyunları örüşə səslədi. Qışı
Ağaməmmədli, Cəfərli qışlaqlarında, yayı isə dağlarda Pəri
çınqılının yanında, uzun yalda keçirdi. Yaylağa gedəndə
Dolcalı bulaqdan su içib, Soltan Heydər zirvəsini aşıb, Gəlin
qayasının yanından keçib, Lilparın ətəyində min illərdən bəri
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mürgü vuran Qara gölü yuxudan oyadıb, Gənclik deyilən çılğın
dünyanın sakini Mahmud, həm təhsil aldığı Cəfərli kənd orta
məktəbi, həm ali təhsil aldığı məktəbdən, min illərdən bəri
danışmayan sal qayaların sirrindən, sehrindən su içib, qanad
bağlayıb, əl çatmaz, ünyetməz göylərin səcdə etdiyi yer adlı
bir yaşayışı olan, narahat, çalxalanan dünyamızın ən aqil,
müdrik şəxsiyyəti oldu. Mahmud müəllimin keçdiyi ömür
yolu çiskinli, dumanlı, enişli, yoxuşlu keçilən bir yolun damcıdamcı süzülmüş ən qaynar, ən şirin bulağına çevrildi. Gəlin
sirli-sehirli, sazlı-sözlü, qoşmalı olan bu böyük insanın
keçdiyi ömür yoluna birlikdə güzgü tutaq.
İnistut illərinə əlvida deyən Mahmud Mirzəyev 10 saylı
İmişli dəmir - beton zavodunda usta poliqon rəisi, qəlibləmə
sexində rəis, baş mühəndis və direktor işləmişdir. Hərdən Ulu
Tanrının Mahmud müəllimə bəxş etdiyi böyük ürəyin
sızıltılarını, kövrək, həzin duyğularını, pərdə-pərdə gözdən yaş
çıxaran Vətən - Yurd yeri yanğısı onun barmaqlarından
süzülüb ürəyinin üstünə qoyub çaldığı sazın pərdələrində
sədəf-sədəf nələr söyləmirdi ?!
Mahmud Mirzəyev çox yerlər gəzib, həyatda, bəlkə də
heç kəsin duymadığı, hiss etmədiyi çox şeyləri varlığında
yaşadıb, həyatda gördüklərini süzüb - süzgəcdən keçirərək
belə qənaətə gəlib :
- Mənəvi varlıq hər bir insanın böyük sərvətidir.
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Mənəviyyatı olmayan insanda nə sərbəstlik, nə də ki,
kamillik olar. Mənəvi varlıq - Allah vergisidir, onu heç nəynən
əvəz etmək olmaz. Elimizin, obamızın, bir sözlə İmişli
torpaqının adi bir təsərrüfat adamı olan Müsül kişinin,
yarıköçəri, yarıoturaq bir tərəkəmə elinin zərrə-zərrə, damcıdamcı süzülüb, boya - başa çatdırdığı Mahmud adlı oğlu 14
saylı SMD - də rəis, İmişli rayonu "Bəhrəmtəpə Çınqıl - qum"
karxanasında direktor, Respublika Kənd Nazirliyi "Sənaye tikinti materialları" trestinin və " Meyvə - tərəvəz" sənayesi
birliyi "Sovxoz tikinti" trestinin müdiri vəzifələrində inamla
çalışmışdı.
Adı, sanı dilimizin əzbəri, özü ürəyimizin əzizi olan
həmyerlimiz 1985-ci ildə Abşeron rayon XDS İcraiyyə
Komitəsinin sədri seçilir. Abşeron rayonunda öz işi, əməli,
sözü, söhbəti ilə ürəklərdə xalq məhəbbəti qazanan Mahmud
Mirzəyev 1987-ci ildə "Azkontikinti quraşdırma" trestinin
müdiri vəzifəsində çalışdı.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyi, işğal olunmuş
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda böyük işlər görən Mahmud
Müsül oğlu Mirzəyev Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə
Respublika Melorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədirinin
müavini təyin edilir. Unikal şəxsiyyət Mahmud müəllim elə o
vaxtdan da həmin vəzifədə çalışdı və nəhayətsiz xalq
məhəbbəti qazandı. Bu niyəsiz, necəsiz insan 2012-ci ilin
dekabr ayının 21-də həyata gözlərini əbədi yumdu.
Ulu Tanrı qəni - qəni rəhmət eləsin.
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Hacı Ağamir Nurəhməd oğlu Əmirov
Hacı Ağamir Nurəhməd
oğlu Əmirov 1940-cı ildə
İmişli rayonunun Məmmədli
kəndində anadan olmuşdur.
1947 – 1957- ci illərdə İmişli
şəhər orta məktəbində təhsil
alıb. Orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1969cu ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin iqtisadiyyat
fakültəsini bitirmişdir.
1958-ci
ildən
İmişli
rayon Yağ – Pendir zavodunda ilk əmək fəaliyyətinə
başlamış, 1976-cı
ilədək
həmin
zavodda
müxtəlif
vəzifələrdə inamla çalışmışdır.
1976 – 1982-ci illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının
satışı üzrə İmişli rayon baş dövlət müfəttişi, 1982-ci ildə
İmişli rayon İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini ,
komissiyasının sədri, 1982-ci ilin may ayından ömrünün
sonuna kimi İmişli rayon İstehlak Cəmiyyətin sədri
vəzifəsində işləmişdir. Keçilən ömür yolunda öz mənəvi
zənginliyi ilə misilsiz xalq məhəbbəti qazanaraq , xeyir –
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şər adamı kimi misilsiz hörmət qazanmışdır.
Bununla belə lap gənclik illərindən əhli – beyt aşiqi
olan Ağamir Əmirov allahı sevən, namaz qılıb, oruc tutan
pak, müqəddəs arzularla yaşayan ziyalılarımızdan biri idi.
1990-cı illərdən sonra Azərbaycandan Həcc ziyarətinə
gedən ziyalılarımızdan biri idi. Həcc ziyarətindən sonra
çox gözəl natiqliq qabiliyyəti, inandırıcılıqla yüzlərlə gənci,
orta yaşlı insanı zərərli adətlərdən çəkindirmiş, onları düz
yola, haq yoluna səsləyərək qəlblərində ilahi eşq günəşi
yandıraraq onların həyatlarını düzgün, xoşbəxt, səadət dolu
olan yola səsləmişdir.
Hacı Ağamir sözün həqiqi mənasında ilahi eşqə,
məhəbbətə malik olan təmizlik, paklıq simvolu, nur çeşməsi
idi. Onun mübarək ruhuna qəni – qəni rəhmət olsun.

138

Vəliağa muğanlıları və ya Torpaq müqəddəsdir

Əlizadə Hidayət Sevdimalı oğlu
Hidayət
Sevdimalı
oğlu
Əlizadə 1917-ci ildə İmişli
rayonunun Cəfərli kəndində
ziyalı
ailəsində
anadan
olmuşdur.
1937-ci
ildə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
İnstitutunun
təbiət - kimya
fakultəsində təhsil alırdı ki,
ikinci
dünya
müharibəsinin
başlanması ilə əlaqədar olaraq
təhsili yarımçıq qalır. Müharibə
vaxtı
hərbi
komissarlıqda
müxtəlif işlərdə çalışıb. 1949-cu
ildə ali təhsilini başa vurub təbiət – kimya ixtisasına
yiyələnib pedaqoji fəaliyyətə başlayır. Gənc müəllim
Hidayət Əlizadə əvvəlcə 1 saylı şəhər orta məktəbində ,
sonra isə 34 saylı Dəmiryol orta məktəbində direktor , dərs
hissə müdiri, müəllim kimi pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir.
Dəfələrlə Azərbaycan KP İmişli Rayon Komitəsinin və
Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanları, Əmək veteranı medalı
ilə təltif edilmişdir. Zəngin mənəvi dünyası olan nurani el
ağsaqqalı Hidayət müəllim 1993-cü ildə vəfat etmişdir.
Allah ona qəni – qəni rəhmət eləsin.
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Sərhəd Museyib oğlu Atakişiyev
Sərhəd Museyib oğlu Atakişiyev,
1932-ci ildə İmişli rayonunun
Cəfərli
kəndində
anadan
olmuşdur. Çox çətin şəraitdə orta
təhsilə yiyələndikdən sonra 1962ci
ildə
Azərbaycan
Dövlət
Universitetinin Geoloji – Coğrafiya
fakultəsini fərqlənmə diölomu ilə
bitirərək, universitetdə
müəllim
kimi çalışmışdır. Keçən ömür
yolunda
pedaqoji
fəaliyyət
göstərməklə yanaşı elmi – tədqiqat
işi ilə də məşqul olmuş, Mil – Muğan – Qarabağ zonasını
tədqiq etmiş, 90-a qədər elmi məqalələri dərc olunmuş,
göstərilən ərazilərin torpaq quruluşu xəritələrini tərtib
etmişdir. Olduqca xeyirxah, xoşxasiyyət unikal şəxsiyyət
kimi tanınmışdı. Sözün əsil mənasında işıqlı bir insan
səviyyəsinə yüksəlmişdir. Ömrünün sonuna kimi Bakı
Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakultəsinin Geologiya
xəritəşünaslıq kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışdır.

140

Vəliağa muğanlıları və ya Torpaq müqəddəsdir

Xalqımız üçün çox dəyərli insan olan Sərhəd
Atakişiyev 2002-ci ildə vəfat etmişdir. Sərhəd müəllimin
doğulduğu ailəni ziyalılar, alimlər ailəsi də adlandırırlar.
Museyib kişinin digər oğlu Sərdar Atakişiyev də
alimdir. 1939-cu ildə İmişli rayonunun Cəfərli kəndində
anadan olub.
1970-ci ildə fizika – riyaziyyat elmləri namizədi adı
almışdır. Uzun illərdir ki, Texniki Universitetində pedaqoji
fəaliyyət göstərir. Imişli rayonunda ziyalılar ailəsi kimi
tanınan Museyib kişinin oğlu Rəhman Atakişiyev də elm
sahəsində çalışan ziyalılarımızdan biri olub.
1968 – 1972-ci illərdə Tümen vilayətində geoloji
kəşfiyyatda işləmiş, 1973-cü ildə doğma Bakıya qayıdaraq
Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda elmi işçi
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Rəhman Atakişiyev 2009-cu
ildə dünyasını dəyişmişdir. Bu ziyalılar ailəsinin son beşiyi
Raya Atakişiyeva da Coğrafiya
ixtisasına yiyələnərək,
uzun illər Cəfərli kənd orta məktəbində Coğrafiya
müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.
Doğma yurdu Cəfərli kəndi həmişə bu elm adamları ilə
sözün həqiqi mənasında fəxr edib, fərəh hissi duyublar ki,
belə bir zəngin mənəviyyatlı , talantlı alim, ziyalı
həmyerliləri var.
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Oxumaq həvəsi
1934-cü ildə
İmişli
rayonunun Cəfərli kəndində
anadan olmuş Ağamoğlan
Ələsgərov
çoxdan məktəb
yaşı çatmasına baxmayaraq
qoyun-quzu otarar, qəlbi
oxumaq həvəsi ilə çırpınar,
ancaq buna imkan olmadığına
görə səbr edərdi. 1953-cü ildə
Ağcəbədi rayonunun keçmiş
Voroşilov adına kolxozunda
V sinfi bitirib, doğma yurdu
İmişli rayonunun Cəfərli
kəndinə gəlir. 1958-ci ildə kənd orta məktəbini bitirən
Ağamoğlan həmin il Azərbaycan Dövlət Universitetinin
Mexanika - riyaziyyat fakültəsinə daxil olur. 1963-cü ildə
Universiteti əla qiymətlərlə bitirib işləmək üçün təyinatla
Azərbaycan Politexnik
İnistitutuna göndərilir. Həmin
institutda əvvəlcə assistent, baş müəllim işləyir. Oxumaq
həvəsi onu Riyaziyyat İnistitutunun aspiranturasına gətirib
çıxarır. Yuxusuz gecələr, gərgin axtarışlar öz bəhrəsini verir.
1972-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib alimlik
adını alır
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Sözün həqiqi mənasında Ağamoğlan Ələsgərov nəinki
işlədiyi Texniki Universitetdə, doğma Respublikamızın hər
yerində dərin hörmət qazanıb, onu həqiqi alim və ziyalı kimi
tanıyırlar.
Ağamoğlan Hüseynalı oğlu Ələsgərov lap gənclik
illərindən zəngin mənəviyyata, çalışqanlılığa, elə, obaya
bağlı bir ziyalılarımızdandır. Yarım əsrdən çox işlədiyi ali
məktəbdə ona işi düşən tələbəyə öz kömək əlini uzadaraq
onun qaranlıq yollarına gur işıq saçmışdır. Dərs dediyi hər
bir tələbənin qəlbində şərəfli müəllim adını ucaldaraq işıqlı
bir insan səviyyəsinə ucalmışdır.
Belə insanları yüz yaşasın.
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Famil Hüseyn oğlu Məmmədov
MəmmədovFamil
Hüseyn
oğlu 1943-cü ildə İmişli rayonunun
Cəfərli
kəndində
anadan olmuşdur. 1965-ci ildə
Azərbaycan
Politexnik
İnstitutunu bitirərək, təyinatla
Qazaxıstan
Respublikasının
Karaqanda
şəhərinə
gənc
mütəxəssis kimi göndərilmişdir.
1971-ci
ildə
namizədlik
müdafiə etmiş, 1992-ci ildə
Texniki Universitetdə kafedra müdiri vəzifəsində çalışmış,
1996-cı ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1997-ci ildə Azərbaycanda telekomunikasiya üzrə yeganə
elmlər doktoru idi. 2000 – 2006-cı illərdə Azərbaycan
Texniki Universitetinin tədris işlər üzrə prorektoru
vəzifəsinə seçilmiş və çoxşaxəli tədris prosesinə rəhbərlik
etmişdir. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinə, seçkilərdə iştirak edərək 68 saylı İmişli seçki
dairəsindən deputat seçilmişdir. 2005-ci ilədək Milli Məclisin
Elm və Təhsil Məsələlərinin daimi Komitəsinin üzvü
olmuşdur.
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Görkəmli alim Famil Məmmədov
2009-cu ildən
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının texniki elmləri üzrə ekspert şurasının
sədridir.
Elimizin, obamızın
ən
ləyaqətli,
şöhrətli
oğullarından biridir.
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Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu
Xanhüseyn
Hüseynağa
oğlu Kazımlı 1942-ci ildə
İmişli
rayonunun
Ağaməmmədli
kəndində
anadan olmuşdur. 1967-ci
ildə
Azərbaycan
Xalq
Təsərrüfatı
İnstitutunu
bitirmişdir.
1971-ci
ildə
iqtisad
elmləri
namizədi,
1989-cu ildə isə iqtisad
elmləri
doktoru , alimlik
dərəcəsi
almışdır.
Iqtisad
universitetində pedaqoji fəaliyyətini davam etdirməklə 1994
- 1998-ci illərdə Respublika Baş Qiymətlər İdarəsinin rəisi
və 1998 - 1999-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Milli
Məclis aparatının iqtisadi qanunvericilik şöbəsinin müdiri
işləmişdir. Birinci, ikinci və üçüncü çağırış Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisin deputatı seçilmişdir.
Respublikamızın ictimai – siyasi həyatında çox fəal
çalışıb. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədridir.
Ictimai – siyasi fəaliyyətinə görə “ Hacı Zeynalabdin Tağıyev“
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və “ Qızıl qələm “ mükafatlarına layiq görülmüşdür. 12 iyun
2002-ci ildə “ Şöhrət “ ordeni ilə təltif edilmişdir.
Xanhüseyn Kazımlı əhli – beyt aşiqidir. Hacıdır. Öz
doğulub boya – başa çatdığı Ağaməmmədli kəndində
Məscid tikdirmiş və rayon mərkəzindən
Ağaməmmədli
kəndinə avtomobil yolu çəkdirmişdir. Beləliklə, Xanhüseyn
bir dövlət adamı, alim kimi həmişə xalq arasındadır.
Xalqla birgə nəfəs alan mənəvi dünyası olan
oğullarımızdandır.
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Vəli Binnət oğlu Şahmurov
Şahmuraov Vəli Binnət oğlu
1951-ci ildə İmişli rayonunun
Telişli
kəndində
anadan
olmuşdur.
N.
Tusi
adına
İnstitutun riyaziyyat fakultəsini
bitirmişdir.
1975-ci
ildə
aspiranturaya daxil olmuş, 1978ci ildə namizədlik dissertasiyası
müdafiə
edərək
fizika –
riyaziyyat elmləri namizədi adı
almışdır. 1978-ci ildə Moskva
şəhərində V.A.Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunda
doktorluq dissetasiyası müdafiə etmişdir. 1982-ci ildə Xalq
Təhsili Nazirliyinin dəvəti ilə İnşaat Mühəndislər
Universitetinin ali riyaziyyat kafedrasına müəllim dəvət
olunmuş və həmin elm ocağında müxtəlif vəzifələrdə
şalışaraq pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 1993-cü ildən
Türkiyə Respublikasının Dəniz Universitetində professor
kimi fəaliyyət göstərən alim ABŞ-nın riyaziyyat
cəmiyyətinin
üzvüdür.
Respublikamızın
ən
güclü
fiziklərindən biridir.
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Arif Xanoğlan oğlu Qaraşov
Arif Qaraşov həyatını belə
xatırlayır :
1953-cü ildə dünyaya gəlmişəm.
Hələ dünyanı tamam – kamal
dərk etmədiyim halda anam
Minayə
qəflətən
dünyasını
dəyişdi. Elə bil dərk etmədiyim,
başa düşmədiyim hansı bir ilahi
qüvvə isə mənim qulaqlarıma
pıçıldayırdı ki, cənin anan ölüb.
Bu zaman ağlaya bilməsəm də
həyatda nəyinsə çatışmadığını
görürdüm. Bu hadisədən sonra ilahi bir varlıq elə bil məni
günü – gündən
böyüdür, həmyaşıdlarımdan
nə
isə
uzaqlaşmağa, tək – tənha olmağa çalışırdım. Elə bu hissləri
atamda da sezirdim. Atam həmişə qayğılı, fikirli dolanır,
anamın ölümündən sonra bizə sanki məhəbbəti daha da
artmışdı. Bilmirəm bəlkə bizdən xəbərsiz öz sevgisinə ana
məhəbbətini, ana istəyini də əlavə edirdi...
Məmmədli kəndinin girəcəyinə çatanda uşaqlıq illərinin
yarıyuxulu, yarıdumanlı, son dərəcə kövrək duyğularından,
xatirələrindən ayıldı.

149

Yusif Cəfərli

1962-ci ildə atam Xanoğlan kişi altı uşağının
yanaqlarından öpüb haqqın dərgahına yüksəldi...
Arif müəllim aşağı düşdü. Bir anlıq yola çıxmağa
tələsən ayaq izlərinə, cığırlara baxdı. Elə bil öz ayaq
izlərini, toza – dumana bürünmüş uşaqlıq illərini görməyə
çalışırdı. Əyilib Kürün sularına ehmalca toxundu, elə sanki
əsrlər boyu kirimişcə axıb gedən suyu diksindirəcəkmiş.
Həmin Kür, həmin meşə. Kür çayı qıvrıla – qıvrıla meşə
boyunca ağır, səsssiz – səmirsiz. Amma bu zaman Arifin
ürəyindən başqa hisslər keçirdi. Istəyirdi ki, bir an
paltarını soyunub Kürün qoynuna atılsın. Bəyəm bunu
azmı arzulamışdı. Yuxusuna azmı girmişdi Kür. Nəğməli,
təlatümlü Kür. Bir az kəndlə ürəyində salamlaşan Arif
avtomobilə əyləşdi. Kəndə girdilər, ancaq yox, tez aşağı
düşməli oldu. Kənd ağsaqqallarını, cavanları, uşaqları
görəndə ürəyi sevindi, bəlkə kövrəldi də. Bir – bir kənd
sakinləri ilə görüşüb ata yurduna yaxınlaşdı. Ocaq daşları,
ana ruhu, ata təmkini bir anlıq bu “ şəhərli “ qonağı
bağrına basdı. Kənd sakinləri dəstə - dəstə onun görüşünə
gəlir, görüşür, hərə özünə xas səmimiliklə dil – ağız edir.
- Sağ ol, ay Arif, mənim oğlumu şəhərdə işə
düzəltmisən.
- Sağ ol, mən Bakıda xəstə yatanda çox əziyyət çəkdin.
Allah səni bizə çox görməsin, ay Arif.
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- Atan Xanoğlanın, ana Minayənin qəbri nurla dolsun.
- Çox sağ ol ana, deyə Arif ayağa qalxır, gələn
qonaqları bir – bir yola salaraq onlara bir daha xatırladır
ki, mən bu torpaq, el – oba üçün yaşayıram. Hər zaman
sizə yardımçı olmağa hazıram.
Qaraşov Arif Xanoğlan oğlu 1953-cü ildə İmişli
rayonunun Məmmədli kəndində anadan olmuş, həmin
kənddə səkkiz illik təhsil aldıqdan sonra 1970-ci tədris
ilində Cəfərli kənd orta məktəbini nümunəvi əxlaq və
yüksək qiymətlərlə başa vurduqdan sonra ali təhsil arzusu
ilə Bakıya üz tutur.
1970-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olur.
Istehsalatdan ayrılmaqla həmin institutu başa vuran Arif
Qaraşov ali təhsilli mütəxəssis kimi neft və qaz çıxarma
idarəsində fəhlə kimi işə başlayır. Özünün qətiyyəti, iradəsi
və səmimiyyəti ilə həmin idarədə yüksək nüfuz qazanan
fəhlə, mühəndis bir qədər sonra baş mühəndis kimi irəli
çəkilir. Işlədiyi kollektivin böyük hörmət və etimadını
qazanan baş mühəndis Arif Qaraşov 1980-ci ildə Kirov
rayon qəsəbə sovetinin icraiyyə komitəsinin sədri seçilir.
Arifin işgüzarlığı, qayğıkeşliyinə görə rəhbərlik onu 1988-ci
ildə Bakı şəhər İcraiyyə komitəsinin sədr müavini təyin
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edir. Hər günü yorulmaq bilmədən çalışan mütəxəssisi
rəhbərlik 1990-cı
ildə Binə-qədi rayon İcraiyyə
komitəsində birinci müavin, 1991-ci ildən isə Bakı şəhər
Texniki inventarlaşdırma mülkiyyət hüquqları qeydiyyatı
idarəsinin rəisi təyin edilir.
Ömrümüzdən ötüşən bu illər, dərdli, kədərli bu
dünyamızda neçə - neçə gözü yaşlı ailəyə, qaçqına qayğı,
sevinc, səadət dolu günlər bəxş etmiş Arif Qaraşov həmin
ürəklə, istəklə iş başındadır. Həyatda belə bir xeyirxahlıqla
yaranmış bir ömür yoluna sağ ol, var ol eloğlu, deyərək
sözümü tamamlayıram.
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Əmirov Ramiz Cahangir oğlu
Ramiz
Əmirov
Cahangir
oğlu
1953-cü
ildə
İmişli
rayonunun Cəfərli kəndində
anadan olmuşdur. 1970-ci ildə
Cəfərli kənd orta məktəbini
bitirdikdən sonra, elə həmin
ildə də Gəncə Dövlət Pedaqoji
İnstitutunun tarix fakultəsinə
daxil olub. 1974-cü ildə həmin
institutu tam müvəffəqiyyətlə
bitirib, təyinatla
öz
doğma
rayonuna
göndərilir.
Ilk
müəllimlik fəaliyyətinə 2 saylı orta məktəbdə müəllim
kimi başlamışdı. Sonrakı illərdə Cəfərli kənd orta
məktəbində müəllim, təşkilati işlər üzrə direktor müavini
kimi fəaliyyət göstərmişdir.
1994 - 2006-cı illərdə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad
Həmkarlar İttifaqı İmişli Rayon Komitəsinin sədri işləmiş,
ayrı – ayrı vaxtlarda Rayon Sovetinin deputatı, rayon
bələdiyyəsinin üzvü seçilmişdir. Beləliklə, rayonumuzun
ictimai – siyasi həyatında qızğın fəaliyyət göstərən Ramiz
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müəllim dəfələrlə Azərbaycan Müəllimlərinin Qurultayının ,
RHİ-nın
Konfederasiyası
qurultayının
nümayəndəsi
olmuşdur. 1986-cı ildə müəllim adının ucalığına pillə pillə ucalan Ramiz müəllim “ Azərbaycan SSR Xalq Maarif
əlaçısı “ olmuşdur. 2006-cı ildən İmişli Rayon Təhsil
Şöbəsinin müdiri vəzifəsində inamla fəaliyyət göstərir.
Təhsil şöbəsinin müdiri kimi çalışdığı bu illərdə
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin fərmanı ilə “ Əməkdar
müəllim “ adına, bir sıra fəxri fərmanlara, diplomlara, “
Qızıl qələm “ mükafatına layiq görülmüşdür.
Onu da qeyd edim ki, İmişli rayonunda Ramiz müəllimi
El adamı, xeyir, şər adamı kimi də tanıyırlar. Hər kəsin
dərdini dərdi, sevincini sevinci bilən bu zəngin
mənəviyyatlı, işiqlı insan elin, obanın, qohum - əqrabanın
inam, inanc yeridir. Ulu tanrı onu qorusun.
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Şükür İsmayıl oğlu Astanov
1948 –ci il təzəcə girmişdi. Bu
il yeni ili çox təmtəraqla qarşılamışdılar. Çünki dəhşətli müharibə qələbəmizlə qurtarmışdı.
Indi – indi müharibənin vurduğu yaralar sağaldılırdı. Belə bir
yeni il günlərində - yanvar
ayının 7-də İsmayıl kişinin bir
oğlu oldu.
El, oba, qohum-əqraba sevindi,
güldü. Müharibənin dəhşətlərindən
min bir zülüm çəkmiş İsmayılın
sevinci, şadlığı uca göylərə bülənd oldu. Qəlbində hər gün
bəlkə uca Tanrıya min dəfələrlə şükürlər etdi. Hələ
dünyanı dərk etməyən mışıl – mışıl yatan körpənin də
adını Şükür qoydu.
1955-ci ildə Cəfərli kənd orta məktəbinin sinif jurnalına
bir ad da yazıldı. Astanov Şükür İsmayıl oğlu.
Heç sən demə illər keçdikcə Astanov Şükürün qəlbinin
işığı əvvəlcə sinif yoldaşlarının, ona dərs deyən müəllimlərinin, varlığı ilə hər gün ailə üzvlərinin, qohum-əqrabanın ,
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bir müddət sonra isə xeyriyyəçiliyi, kasıba, əlsiz-ayaqsız
insanlara əl tutması ilə minlərlə insanların qəlbini
işıqlandırıb, yollarına nur səpəcəkmiş.
Astanov Şükür əvvəlcə Bakı Dövlət Universitetinin
Coğrafiya fakultəsini bitirib öz doğma Ağaməmmədli
kəndində pedaqoji fəaliyyətə başladı. Bir müddət müəllim,
direktor müavini kimi çalışdı. Ancaq yox , qəlbinin
dərinliklərində hansısa bir səs ona diktə edirdi ki, Şükür
İsmayıl
oğlu
sən
təkcə
müəllim
olmaq
üçün
doğulmamısan. Odur ki, başqa sahələrdə də
inamla
çalışmağa başladı. Odur ki, əvvəlcə Gəncə Dövlət
Texnologiya inistitutunu bitirib texnoloq adını qazandı.
Kolxoz təsərrüfatlarında, istər İmişli rayon Xeyriyyə
Cəmiyyətində tədarükçü, istər də 3 saylı Yol Təmiri
Tikinti Trestində rəis müavini işləyəndə hər bir işə Allahın
adıyla başlayıb haqqı, ədaləti ürəyində, əməlində axtardı.
Mənəviyyatında, kamil
biliyində
yalnız
insanlara
xeyirxahlıq arzusu, əməli işlə yaşayan bu işıqlı insan 2003cü ildən OKTON – E MMC-nin təsisçisidir. Yollar çəkir,
tikir, qurur... Nə isə xalq üçün , el üçün bir iş görür.
Düzü mən də bir neçə dəfə yazdığım kitablardan Şükür
müəllimin idarəsi üçün hədiyyə aparmışam. Məni ilk dəfə
Şükür Astanovun bacısı oğlu Zülfüqar müəllim qarşılayıb.
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Çox qısa söhbətlərimiz olub. Məni bir qonaq kimi, bir
yazıçı kimi elə qarşılayıb ki, düzü qəlbimdə qürur hissi
duymuşam. Ona görə qürur hissi duymuşam ki, mən də
valideyinəm .
Şükür Astanovun eləcə də Zülfüqar Xəlilovun
valideyinləri İşmayıl kişi, Qarakişi dayı nə qədər xoşbəxt
valideynlərdir, atalardı.
Allah hər ikçisinə rəhmət etsin. Qəbrləri nurla dolsun.
Ona görə ki, hər iki valideyn xalq üçün , cəmiyyət
üçün oğullar tərbiyə edib vətənə bəxş ediblər.
Şükür Astanov öz elinə, obasına, soy kökünə bağlı bir
xeyriyyəçidir. Iki övlad atasıdır.
Ulu tanrı onları qorusun.
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Müşfiq Cəmil oğlu Atakişiyev
Bütün yaranmışlar içərisində yalnız insan varlığı
kəşf olunmamış bir məxluqdur. Yalnız insan varlığı dünyanı dərk edir,
onun sirli , sehirli aləmini
görür və özünün istifadə-si
üçün , həyat tərzi üçün
səhmana salır.Yaşadığımız
bu obyektiv gerçəklik nə
qədər möcüzəli, mürəkkəbdirsə insan idrakı, onun iti
təfəkkürü,
bu
kəşf
olunmamış aləmin hələ bəşər övladına məlum olmayan
xassələrini və təbii qanunlarını kəşf edir. Beləliklə, heç
kəsə sirr verməyən dünya insanın elmi axtarışlarının, onun
güclü biliyinin qarşısında ram olur.
Insan səxavətinə, biliyinə səcdə edib özünün gözə
görünən və görünməyən sirrlərini açıb söyləyir. Təbiət
qanunlarının hələ elm aləminə məlum olmayan kimyəvi ,
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riyazi xassələrini xalqın sərvətinə çevirən, qeyri – adi fitri
istedada malik olan oğullardan biri də həmyerlimiz professor
Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğludur.
Özünün elmi axtarışları və əldə etdiyi nəticələri ilə
nəinki Azərbaycan, eləcə də başqa xarici ölkə alimlərini
heyrətdə qoyan ən cavan professor Müşfiq 1966-cı ildə
İmişli rayonunun Ağaməmmədli kəndində bir kolxozçu
ailəsində anadan olmuşdur.
Özünün böyük ailəsinin ruzisini halal zəhmətdə,
torpaqda görən Cəmil kişi, uşaqlarının təhsil almasına
böyük maraq göstərərdi. “ Mən savadsız oldum, oxumağa
həvəsim olsa da buna imkanım olmadı “ - deyə fikirləşən
ata, ürəyinin dərinliklərində həmişə uşaqlarına təhsil
vermək arzusu ilə yaşayırdı.
1973-cü ildə kənd orta məktəbinə doğru qarayanız,
çəlimsiz, arıq bir uşaq gedirdi. Onun gəlişi bəlkə də o
vaxt heç kimin diqqətini cəlb etmədi. Adi uşaqlar kimi
məktəbə qəbul edildi. Günlər bir – bir vərəqlənir, illər bir –
birini əvəz edirdi. Cəmil kişinin də ki, işi, qayğıları
başından aşırdı. Heç düz əməlli məktəblə əlaqə saxlaya
bilmirdi. Artıq bu qarabuğdayı uşaq böyümüş, elmin
sirrlərinə bələd olmuşdu.
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1983-cü ildə orta məktəbə əlvida deyib min bir arzunun
qanadı ilə həsrətində olduğu Bakıya doğru uçdu. Elə ilk
günlər Bakı ilə tanışlıq, xəzərin ucsuz – bucaqsız sahilləri
sanki onun gözlərində daha da böyüyürdü. Dənizin neft
iyi verən qoxusu zərrə - zərrə elə bil Müşfiqin qəlbinə
çökürdü. Illərdən bəri sanki qor altında qalmış alovu
yandırırdı. Varlığı oxumaq, öyrənmək istəyi ilə alışıb yanan
gənc yeniyetmə bir neçə gündən sonra Neft Akademiyasının
tələbəsi oldu. Neft Akademiyasının mühəndis – iqtisad
fakultəsi ixtisasına yiyələnən Müşfiq Atakişiyevin elmə
marağı elə ilk gündən akademiyanın müəllimlərinin və
professorlarının diqqətini cəlb etdi. Gecə - gündüz elmi
axtarışlar, labaratoriyalardakı çalışmalar, tələbə
elmi
cəmiyyətindəki diqqətə layiq çıxışlar yaxın illərdə elmə bir
elm xadiminin gələcəyini xəbər verirdi.
Müşfiq yaxşı bilirdi ki, qarşıda hələ onu çox sınaqlar,
çətin anlar, elmi axtarışlar gözləyir. Bax buna görədə hər
gün daxilən özünü bu mübarizə meydanına hazırlayırdı.
1990-cı ildə Neft Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə
başa vuran Müşfiq , bir çoxları kimi bu möhtəşəm təhsil
ocağına əlvida demədi.
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Akademiyanın elmi şurasının qərarı ilə Müşfiq həmin
fakultədə gənc elmi işçi kimi saxlanıldı. Elə o vaxtdan da
qəlbinin dərinliklərində yuva salmış elmi fəaliyyət üçün
meydan açılır. Ardıcıl axtarışlar, neft hasilatlarındakı sınaq
təcrübələri öz bəhrəsini verdi. Təbiət özünün sirrlərini bu
inadkar, qətiyyətli cavan tədqiqatçıdan gizlədə bilmədi.
Odur ki, 1995-ci ilin mayında “ Qazma müəssisələrində
istehsal gücünün istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsinin
ehtiyat mənbələri “ mözusunda dissertasiya müdafiə edərək
alimlik dərəcəsi alır.
Alimin dissertasiyasını dünyanın bir çox elm adamları
yüksək qiymətləndirirlər. Professor Müşfiq Atakişiyevi
təbrik edərək zarafatyana dedi : Oğlum, Müşfiq, neçə
illərdən bəri bu boyda akademiyanın başına girməyən bu
kəşflər sənin bu balaca başına necə girib, hə ?
Müşfiq özünə xas səmimiliklə gülümsəyib professora
minnətdarlığını bildirdi. Ancaq bu zaman onun böyük
ürəyindən bu sözlər süzülüb dodaqlarında pıçıldadı.
- Sağlıq olsun. M. Müşfiq demişkən “ Hələ bunlar nədir
ki “, deyib iş otağına addımlayır.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Maşınqayırma
sənayesinin iqtisadiyyatı və menecement “ kafedrasının
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müdiri, Elm və Təhsil Mərkəzi “ Təfəkkür “ Universitetinin
rek-torudur. 2001-ci ildən Prezident Aparatı yanında Ali
Attestasiya Komissiyasının İqtisadiyyat
elmləri üzrə
Ekspert
Şurasının
sədri, Beynəlxalq
İnformasiya
Akademiyasının həqiqi üzvüdür.Təhsil Nazirliyi və AHİKnın Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub. 2006-cı ildə “ Qızıl
Buta “ Müstəqil Milli Mükafatına layiq görülüb.
Görəsən hərdən doğma kəndi ilə görüşə gələn Müşfiqi
ilk salamlayan uca çinarlar, qovaq, salxım söyüdlər, o hələ
balaca ikən gəzdiyi tozlu, torpaqlı yollar bilirmi ki, bir
zaman onun kölgəsində sərinlənən, o yana , bu yana qaçan
bu oğlan doğma Azərbaycanımızın ən cavan elmlər
doktorlarından biridir.
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Yadigar Əli oğlu Ağayev
Yadigar Ağayev 1946-cı ildə
İmişli
rayonunun
Ağaməmmədli
kəndində
dünyaya gəlir. Balaca Yadigar
dünyaya gəlməmiş atasını
itirmişdir. Elə ona görə də
adını Yadigar qoymuşdular.
Vəliağa
Muğanlısının
el
məhəbbətini qazanan böyük
qardaşı Vəli Ağayev onun
üçün ata əvəzi oldu. Yadigar
keçmişinə - soykökünə bağlı, son dərəcə sədaqətli bir dost,
qohum, qardaşdır. O, 1964-cü ildə İmişli şəhər 1 saylı
məktəbi bitirmiş və həmin ildə də N.Nərimanov adına ATİ-na
qəbul olunmuşdur. Bu möhtəşəm elm ocağını 1970-ci ildə
fərqlənmə diplomu ilə bitirib, İnsan Anatomiyası kafedrasında
baş labarant kimi saxlanılmışdır. 1971-ci ildə aspiranturanı
müvəffəqiyyətlə bitirib, bir qədər sonra isə Tibb elmlər
namizədi, alimlik adını qazanmışdır. İnsan Anatomiyası
kafedrasında böyük bir məktəb keçmişdir. Hazırda Hisfalogiya
kafedrasının dosenti, tədris hissə müdiridir. Son dərəcə gözəl
insan, bacarıqlı alim və xoşbəxt ailə başçısıdır.
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Kərimov Kərim Səməd oğlu
Kərim Səməd oğlu Kərimov
1931-ci ildə İmişli rayonunun
Əliyetməzli kəndində anadan
olmuşdu. Lap uşaqlıq illərin-dən
xüsusi fitri istedadı və təh-sil
almağa
həvəsi
güclü olduğundan on illik təhsilini altı ilə
başa vurmuşdu. Orta təhsi-lini
Əliyetməzli, Kürdəmir
rayonunun Mollakənd kəndində
və İmişli qəsəbə orta məktəbində başa vurmuşdur.
Ali təhsil almaq arzusu ilə Bakıya gəlir. 1951-1955-ci
illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu fərqlənmə diplomu
ilə bitirib müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. Elmi işlə mütəmadi məşqul olan Kərim müəllim “Mürəkkəb cümlənin
tədrisi “ mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək pedaqoji
elmlər namizədi adı almışdır.
Keçilən ömür yolunda İmişli rayon Partiya Komitəsində
təlimatçı və təşkilat şöbəsinin müdiri, 1971-ci ildən
başlayaraq düz 10 ilə yaxın rayon Xalq Maarif Şöbəsinin
müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
Ədəbi yaradıcılıqla məşqul olmaqla yanaşı məktəb
dirüktoru kimi də fəaliyyət göstərmişdir.
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Əjdər Mütəllim oğlu Quliyev
1945-ci ildə İmişli rayonunun
Oruclu kəndində zəhmət adamı
Mütəllim kişinin ailəsində bir oğul
da dünyaya gəldi. Mütəllim kişi bu
oğul körpəsinin adını Əjdər qoyur.
İllər keçdikcə Mütəllim kişi oğlanları Cəmilin, Şəmilin, Babanın
və Əjdərin təhsil alması üçün hər
əzaba qatlaşırdı.
1969-cu ildə Tibb Universi-tetini
əla qiymətlərlə bitirən Əjdər
Quliyev düz üç il Sabirabad və
İmişli rayonlarında həkim işləyir. Elmi işə olan marağı gənc
həkimi yenidən Bakı şəhərinə çəkib gətirir. 1972-ci ildə
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Hematologiya və Qanköçürmə
institutunun aspiranturasına daxil olur.
Elmi tədqiqatlar, müqayisəli analizlər tibb elminin
dərinliklərinə səfərə çıxmaq 1982-ci ildə uğurla nəticələndi.
Yorulmaq bilmədən labaratoriyalarda analizlər üzərində elmi
tədqiqat aparan həkim Əjdər Quliyev Sankt - Peterburqda
namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək alimlik adını alır.
İndiyədək 100-dən çox elmi məqalələrin və bir neçə dərs
vəsaitlərinin müəllifidir.
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"Qanın ekstrakorparol təmizlənməsi" üzrə elmi - tədqiqat işi
üzərində işləyən alim, həm də Azərbaycan Dövlət Tibb
Universitetində daxili xəstəliklər və endokpinologiya kursu
üzrə pedaqoji fəaliyyət göstərir.
Tibb elmlər namizədi, dosent Əjdər Quliyev ona bəxş
olunmuş ömrünün ən aqil, ən kamil, müdrükləşmə dövrünü
yaşayır. Biz də həmyerlimizə, alimə uzun ömür, can sağlığı
arzulayırıq.
Sözün həqiqi mənasında Əjdər Quliyevin ömür kitabını,
ali məktəbdə pedaqoji fəaliyyətini vərəqləyəndə bu insanın
nə qədər aqil, kamil, istedadlı bir həkim olaması
keyfiyyətləri bir daha üzə çıxır.
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Umudvar Qənbər oğlu Əliyev
Yaşadığımız bu
obyektiv
gerçəklikdə siyasət və iqtisadiyyat
məfhumlarını
bir –
birindən ayırmaq olmaz. Ancaq
bunların hansı ilkindir sualı
ətrafında uzun müddət araşdırmalar aparılıb. Nəzəriyyəçilər
və ideoloqlar sübut ediblər ki,
siyasət iqtisadiyyatdan əvvəldir. Daha dəqiq desək binanın
divarlarını tikəndən, pəncərəsini
qoyandan sonra bünövrəsini, özülünü tökmürlər.
O tikilinin ömrü uzun olur ki, onun özülü möhkəmdir.
Demək hər şey özüldən, bünövrədən başlayır. El arasında
əbəs yerə demirlər ki, özülü möhkəm olan binaya zaval
yoxdur, iqtisadiyyatı möhkəm olan dövlətin siyasəti də
möhkəmdir.
Odur ki, tarixən zaman özünün təkamül prosesini bu iki
anlayış üzərində quraraq görkəmli siyasətçilərini, iqtisadçı
alimlərini yetişdirmişdir. XX əsrin son rübündə iqtisadiyyatla
məşğul olan alimlərdəm biri də, haqqında söhbət açacağımız
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Əliyev Umudvar Qənbər oğludur. Siyasi iqtisadi
məsələlərə həsr olunmuş üç kitabın müəllifi olan iqtisad
elmləri namizədi dosent Umudvar Əliyev uzun illərdir ki,
Azərbaycanın suverenliyini sosial iqtisadi problemləri, “
Asudə vaxt və ondan səmərəli istifadə “, “ Bazar
iqtisadiyyatına keçid şəraitində aqrar islahatların zəruriliyi
və yeni təsərrüfatçılıq formalarının yaranması “ mövzuları
üzərindəki işini başa çatdırmışdır. Hər üç mövzu üzərində
uzun illər gərgin işləmiş, araşdırmalar apararaq iqtisad
elminin inkişafına təkan verə bilmişdir.
Hələ 1980-ci ildə Xalq Təsərrüfatı institutunun
aspiranturasında təhsil alan gənc iqtisadçını , dövr – zaman
üçün vacib olan dövlətimizin suverenliyinin sosial iqtusadi
problemləri düşündürürdü. Bu düşüncənin məhsuludur ki,
indiki yaranmış sosial – iqtisadi çətinliklər məngənəsinin bir
növ xilaskarı hələ o dövr Umudvar Əliyev kimi gənc alim
təfəkkür aləmində hazırlanırdı.
Bu aydın həqiqətdir ki, Sovetlər ittifaqının dağılması,
bank maliyyə sisteminin hələ anlaşılmaz bir vəziyyətdə
olması, illər boyu mövcud olmuş mərkəzləşdirilmiş
təchizatın
darmadağın edilməsi, digər keçmiş sovet
respublikaları kimi bizdə də gərgin bir vəziyyətin yaranmasına
səbəb olmuşdur.
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Bu gərginliyi, əvvəlcədən görən iqtisadi çətinliyin həlli
yollarını araşdırmaq kimi bir mühüm vəzifəni, bir vətəndaş
kimi, iqtisadçı alim kimi öz üzərinə götürənlərdən biri də
həmyerlimiz Umudvar Qənbər oğlu Əliyevdir.
Dövrümüz üçün hava və su kimi lazım olan belə bir
geniş miqyaslı proqram üzərində işləyən alimin cəmi 44
yaşı var. Bu elə bir yaş dövrüdür ki, yaradıcı, ixtiraçı,
qurucu adam üçün çiçəklənmə dövrüdür.
Iqtisad elmləri namizədi Umudvar Əliyevin fikrincə biz
hələ bazar iqtisadiyyatına tam keçə bilməmişik, bunun
düzgün sükanını ələ keçirməmişik. Çünki bu ağır bir
prosesdir, bu, illər tələb edəcəkdir. Elmi və praktik
cəhətdən özünü doğrultmuş addımlar atılmalıdır.
Bir çox xarici ölkələrin bu sahədəki iş təcrübələri
öyrənilməlidir. Bir sözlə bazar iqtisadiyyatını istər elmi,
istərsə də praktik cəhətdən mənimsəyən kadrlar ordusu
yetişdirməliyik. Bu biz müəllimlərin ən birinci həyat amalı
olmalıdır , deyə Umudvar müəllim sözünü tamamlayır.
1985-ci ildə iqtisad elmlər namizədi – alimlik dərəcəsi
alan Umudvar Əliyev elə o vaxtdan da iqtisadiyyat
institutunda müəllim işləyərək, xalqımız üçün yeni
iqtisadçılar yetişdirilməsində misilsiz fədakarlıq göstərir.
Gənc alim Umudvar Əliyevin keçdiyi həyat yolu,
pedaqoji və elmi fəaliyyəti sözün həqiqi mənasında
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gələcək nəsillərə bir nümunə məktəbidir.
Indiyədək
otuzdan çox elmi monoqrafiyanın, elmi məqalənin müəllifi
olan həmyerlimiz Umudvar Əliyev doktorluq dissertasiyası
üzərində yorulmaq bilmədən işləyir.
Umudvar Əliyev deyir : Azərbaycanın bu günkü
düşdüyü ağır ictimai – siyasi, iqtisadi və mənəvi bəladan
qurtarmaq üçün biz alimlər çox çalışmalıyıq. Bunun da ki,
həlli yolları var. Bu yolların həm praktiki, həm də nəzəri
formalarını işləyib meydana gətirməliyik.
Iqtisad elmləri doktoru Umudvar Əliyevə yeni – yeni
uğurlar arzulayırıq.
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Əliyev Dünyamalı Səhliyalı oğlu
Dünyamalı Səhliyalı oğlu
Əliyev 1948-ci ildə İmişli
rayonunun Cəfərli kəndində
anadan olmuşdur. Cəfərli
kənd orta məktəbini, 1967-ci
ildə isə M.Əzizbəyov adına
Neft və Kimya institutunu
bitirmişdir.
1973 – 1977 - ci illərdə
“ Qaradağneft “ NQÇİ-də ,
“Azneft “ İB-nin göstərişinə
əsasən talantlı mütəxəssis
kimi Muradxanlı yatağının
istismarı ilə əlaqədar Muradxanlı NQÇİ-nə göndərilmiş,
burada müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1987 - 1999-cu
illərdə “ Şirvanneft “ NQÇİ-də Mərkəzi Mühəndis Texnoloji
Xidmət sahəsinin Muradxanlı sahəsi üzrə müxtəlif rəhbər
vəzifələrdə işləmişdir. 2001-ci ilin iyun ayından hal hazıradək Muradxanlı İriləşdirilmiş Neft Mədəninin rəisi
vəzifəsində işləyir.SSRİ Neft Sənayesi əlaçısıdır. Vəliağa
muğanlısının fəxri oğullarından biridir.

171

Yusif Cəfərli

Quliyev Rafiq Cəmil oğlu
Rafiq Cəmil oğlu Quliyev
1961-ci ildə İmişli rayonunun
Cəfərli kəndində anadan olub.
1978-ci ildə İmişli rayonu,
Ağaməmmədli
kənd
orta
məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirib,
ali təhsil arzusu ilə Bakı
şəhərinə gəlir. Həkim olmaq
arzusu
gənc
Rafiqi
rahat
buraxmırdı.
Odur
ki,
gənc
məzunu Azərbaycan Dövlət Tibb
İnstitutu öz isti qoynuna alır.
1985-ci ildə həkim kimi həyat fəaliyyətinə başlayır.
1986-cı ildə Bakı şəhəri Z. Əfəndiyev adına xəstəxanada
internatura kursunu keçib, doğma yurdu İmişliyə gəlir.
1986-cı ilin avqust ayında İmişli rayon Mərkəzi
xəstəxanasına həkim - terapevt təyin edilir.
1989-cu ildə isə həmin xəstəxananın Qastroenterologiya
şöbəsində
ordinator
işləyib.
1996-cı
ildən
Qastroenterologiya şöbəsinin şöbə müdiri, 2003-cü ildə 20
saylı Zona TSEK-nın sədri, 2004-cü il iyul ayından İmişli
Mərkəzi rayon xəstəxanasına yenidən həkim - terapevt təyin
edilir.
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Seçdiyi həkimlik peşəsinə, andına sadiq olan mənəvi
zənginliyə inamla addımlar atan Rafiq Quliyev 2009-cu
ildən İmişli rayon Dəmir Yol Xəstəxanasına həkim - terapevt
, Baş həkim təyin edilir.
Elə həmin vaxtdan da həmin səhiyyə ocağı insanların,
zəhmət adamlarının sağlamlıq mərkəzinə çevrilib. Yaxşı
deyiblər ki, “ Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik. “
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Əlimirzə İsrəfil oğlu Şirinov
Şirinov Əlimirzə İsrəfil oğlu
1955-ci ildə İmişli rayonunun
Cəfərli kəndində anadan olmuşdur.1977-ci ildə Bakı Dövlət
Universitetinin mexanika riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
Həmin ildən də İmişli rayonunun
Cəfərli kənd tam orta məktəbində riyaziyyat müəllimi kimi
pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.
Gənc müəllim 1979-1982-ci
illərdə Cəfərli kənd orta məktəbində direktor müavini, 1982-2001-ci ildən isə direktor
vəzifəsində işləmişdir. 2008-ci ildən Azərbaycan Təhsil İşçiləri
Azad Həmkarlar İttifaqı İmişli rayon komitəsinin sədridir.
Əlimirzə Şirinov elə, obaya, öz soy kökünə bağlı bir
insandır. Zəngin mənəviyyata malik olan bu insan qəlbində,
varlığında necə deyərlər Əli xofu olan ziyalılarımızdandır.
Kasıba , darda olana , ona ağız açıb kömək istəyən hər kəsə əl
tutandır.
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Cəfərli kəndində Əlimirzə Şirinovun doğulub boya – başa
çatdığı ailəni ziyalılar ailəsi də adlandırırlar. Ailəlidir.
Üç övladı , 6 nəvəsi var. Əlimirzə müəllimin qardaşı
Şirinov Mirzağa da bacarıqlı həkimlərimizdəndir.
Uca tanrıdan ona can sağlı arzulayırıq.
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Cəsur Əşrəf oğlu Paşayev
Paşayev Cəsur Əşrəf oğlu
1975-ci ildə İmişli rayonunun
Axıcanlı
kəndində
anadan
olmuşdur. 1981-ci ildə Axıcanlı
kənd 8 illik orta məktəbin 1-ci
sinifinə daxil olub. Tam orta
təhsilini isə 1988 – 1991- ci
illərdə şəhər 5 saylı kimya biologiya təmayüllü liseydə başa
vurmuşdur.
1993-cü ildə ATU-nə qəbul
olmuş, 1999-cu ildə isə ATU-nu
Anestezioloq - reanimatoloq ixtisası üzrə bitirmişdir. Ali
təhsilini başa vuran Cəsur Paşayev elə həmin il Saatlı
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Reanimasiya şöbəsinə işə
qəbul olunur. Lakin hərbi xidmət vaxtı çatdığı üçün Cəsur
Paşayev hərbi xidmətə yola düşür. O , 1999 – 2002-ci
illərdə N saylı hərbi hissədə
Tibb məntəqə rəisi
vəzifəsində qulluq edir.
Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Cəsur Paşayev öz
rayonu İmişlidə Mərkəzi Xəstəxanada Reanimasiya
şöbəsinə işə qəbul olunur.
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2007- ci ildə həmin şöbənin müdiri vəzifəsinə təyin
olunur. 2008-ci ildə cərrahiyyə ixtisası üzrə tam kurs
keçdikdən sonra o, İmişlidə MRX-da cərrah kimi işinə
davam edir.
2009- cu ildə İmişli Rayon Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar
Şurasının sədri seçilir.
2012- ci il 12 noyabrda Səhiyyə Nazirliyinin əmrinə
əsasən Paşayev Cəsur Əşrəf oğlu İmişli MRX-na baş
həkim təyin olunur. Atalar yaxşı deyiblər ki, - çörəyi ver
çörəkçiyə, birini də üstəlik.
Əyninə ağ xalat geyinib həkim andı içən istedadlı həkim
Cəsur Paşayev hər gün, hər saat o andın zirvəsinə addım –
addım ucalır. Bu zirvəni fəth etməyə çalışan gənc
eloğlumuzu səhiyyə işçiləri, xəstələr – bir sözlə xalq yaxşı
görür, duyur. Yaxşı deyiblər ki, xalqın gözü tərəzidir.
Çünki həkimlik onun ətində, qanında, canındadır. Qardaşı
Saleh
Paşayev
də
Respublikamızın
tanınmış
cərrahlarındandır. Hər iki insan xilaskarlarını, Saleh və
Cəsur Paşayevləri Allah qorusun.
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Könül
çırpıntıları.....
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Vəliağa
muğanlıları və ya Torpaq
müqəddəsdir kitabında müxtəlif
illərdə
yazdığım və dövrü mətbuatda çap olunmuş
şeirləri və poemaları da, 2003-cü ildə “ Bu ,
mənəm “ kitabında toplanmış seçilmiş şeirləri
də kitaba daxil etməyi lazım bildim.
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Bilmək çətinmiş
( Bəzi ən yaxın qohumlarıma )

Mələk cilidinə girmiş ilanın
Gürzə olduğunu bilmək çətinmiş.
Üstünə sürünən böhtan, yalanın,
Qazdığı quyular yaman dərinmiş.
Illərlə baş vurub, hər gün dənizə,
Incilər içindən nələr yığırmış.
Onun ürəyindən qan əvəzinə,
Heç demə qırmızı, zəhər axırmış.
Məramın olanda, ay əfi ilan,
Bilirəm, çalmağın köhnə peşəndir.
Çıxanda qarşıma nə vaxt ki, inan,
Varlığım sarsılır, qəlbim üşənir.
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Amalın, istəyin bimirsən nədi,
Dəyirman pəri tək küləkləyirsən.
Az sürün, az əyil, ay yazıq, bəsdi,
Sürünə də bilmir, iməkləyirsən.
Tövbə et, əl götür, pis əməlindən,
Qoşul bu həyata, yeni istəklə.
Zəhər tuluğunu aç at dilindən,
Yaşa ümidlərlə, arzu, diləklə.
Ilan qabığını sındırıb qırsan,
Nə deyim, bəlkə də adam olarsan.
Qamətin düzəlib, ayağa dursan,
Adam olmağına sən mat qalarsan
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Sənsizlik
Yenə də baxışın soyuyub gülüm,
Bu soyuq titrədir, üşüdür məni.
Sənin varlığından üzülən əlim,
Zirvədən düşürür enişə məni.
O tənha söyüd də incikdi bizdən,
Ani bir görüşün həsrətindədi.
Silinib ləprimiz cığırdan – izdən,
O salxım hörüklər yaman gündədi.
Saralmış yarpaqlar ləpir sayağı,
Hər axşam tökülür sənsiz yollara.
Geyinib əyninə payız duvağı,
Çıxaydın qarşıma bu an, nə ola.
Səadət yağaydı başıma mənim,
Ətrini udaydım saçının yenə.
Ürəkdən itəydi nisgilim – qəmim,
Min şükür deyəydim, mən həmin günə.
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Nurla dolacaq
Bir gün köçəcəyəm, mən də dünyadan,
Yarımçıq nə qədər işim qalacaq.
Əlim üzüləcək bu, şən həyatdan,
Xırdaca bir məzar evim qalacaq.
Gözümə çökəcək əbədi yuxu,
Daha gəlməyəcək səsim, sorağım.
Nə hissim olacaq, nə də ki, duyğum,
Yatacam qoynunda ana torpağın.
Ömür – gün yoldaşım əli qoynunda,
Günbatan tərəfə hey boylanacaq.
Qolları boşalıb bir gün onun da,
O batan günəşə həsrət qalacaq.
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Ruhum da göylərdə, pərvaz edəcək,
Cəsədim yüz illər qalacaq orda.
Nəsillər gələcək, nəsil gedəcək,
Axır ki, dönəcəm mən də torpağa.
Bəli, köçəcəyəm mən də dünyadan,
Yarımçıq nə qədər işim qalacaq.
Bircə şerim əgər, qalsa həyatda,
Bilin ki, o evim nurla dolacaq.
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Mərdin acıymış
Həyatın min cürə oyunu varmış,
Ayağı yer tutanı, salır oyuna.
Bu geniş dünya da bəzən darıymış,
Yüyürən bilmir ki, qaçsın hayana.
Səadət quluymuş dərdin əlində,
Sevinci təpəymiş, dərdi dağıymış.
Tarın pərdəsində, sazın dilində
Mahnısı bayatı, notu ağıymış.
Şairlər çox yazdı, çox gileyləndi,
Igidlərin bağrı oxla teyləndi.
Çoxları haqq yolda, qana bələndi,
Bu dünya əzəldən mərdə dağıymış.
1990 – cı il 25 yanvar
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Sualdı dünya
Aqilə cəhənnəm, nadana cənnət,
Əzəldən bax bu cür, qurulub dünya.
Yoxsula zülm edib, verməyib sərvət,
Varlıya həmişə qul olub dünya.
Mərdləri götürüb atdı zindana,
Çoxların boyadı nahaq al – qana.
Baxmayıb qocaya, nə də cavana,
Tez qıyıb canını aldı bu dünya.
Mərdləri həmişə namərdə satdı,
Ağladı illərlə Məhəmməd Hadi.
Qoca yaşlarında yazıq Cavidi
Aparıb zindana saldı bu dünya.
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Sevib – sevilənlər yara meylli,
Bəxtindən gileyli, yardan gileyli.
Vüsala çatmamış ay üzlü Leyli,
Onun da saçını, yoldu bu dünya.
Fərhadı apardı Büstün dağına,
Qayalar baş əydi insan oğluna.
Aldadıb onun da çıxdı axrına,
Külüngün başına çaldı bu dünya.
Oxudum tarixi mən sətir – sətir,
O vaxtdan, inanın, ürəyim əsir,
Qoy deyim sözümü axır, müxtəsir,
Yusif, özü boyda sualdı dünya.
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Qışda Şəkidə bir gün
Buludlar dağlara sanki çətirdi,
Şəki geyinmişdi ağ libasını.
Elə bil qar qızı gəlin köçürdü,
Göylər də tökürdü zər şabaşını.
Hər daşın tarixdi, hər qalan səngər,
Zümrüd meşələrin dağların tacı.
Ürəkdən gülməyi istəsən əgər,
Güldürər, sağ olsun, dayımız Hacı.
Sevincdən çayların açılıb dili,
“ Şəki yallısı”na oynayır sular.
Baharın bu yerə uzanan əli,
Min bir çiçək açar, şehdə yuyunar.
Sanki Şəki xanı ağ yapıncıya,
Bürünüb saraydan mənə baxırdı.
Bildi ki, gəzmədim ürək tutunca,
Baharda Şəkiyə qonaq çağırdı.
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Bu, mənəm
Mənimçün bir addım atan insana,
Inanın, baş əyib, on addım atdım.
Halımı bircə yol, xəbər alana,
Can deyib, dərdini, dərdimə qatdım.
Belə bir amalla, yaşasam da mən,
Çox işim çətindən, çətinə düşdü.
Taleyim üzümə gülsə də bəzən,
Namərd güllələri qəlbimi deşdi.
Dost sanıb özümə, arxa bildiyim,
Sən demə, bir qucaq saman çöpüymüş.
Qayıqdır bilərək əl elədiyim,
Dalğanın qovduğu ağ köpüküymüş.
Dediyim haqq sözə dodaq büzdülər,
Kişilik adına ləkə vuranlar.
Məni addım – addım çox izlədilər,
Ömür yollarımda tələ quranlar.
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Küt bıçaq sanaraq, bəzi “ yazanlar “,
Çarx daşın başımda çox fırlatdılar.
Yaxşı ki, bilmədən özləri onlar,
Məni itiləyib ovxarladılar.
Aldım ovxarımı axır ki, mən də,
Atdığım güllələr hədəfə dəyir.
Imzamı oxuyub məni görəndə,
Gözləri qıyılır, üzü səyriyir.
Yığılıb bir zaman məni “ əzənlər “,
Xəncərdən itidir sözün kəsəri.
Ay Günəşdən qorxub, gecə gəzənlər,
Mənəm, tanış olun, Yusif Cəfərli !..
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Kamala yetər
Yaman dəymədüşər olub ürəyim,
Adi bir sözdən də küsüb, inciyir.
Coşmamış sellər tək arzu, diləyim,
Bir anın içində sönüb, səngiyir.
O məni çox salıb çətinə, bərkə,
Dilimi ağzımda yaman qurudub.
Ömür yollarını getdikcə birgə,
Külümlə oynayıb, o qoru udub.
Ay kövrək ürəyim, dözümlü ol sən,
Mənim varlığımı didmə bu qədər.
Sən əgər dayağım, köməyim olsan,
Mənim də istəyim kamala yetər.
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Mübarək olsun
A dostlar, qaldırın yenə badəni,
Elə sağlıq deyək, qoy dilək olsun.
Bir anlıq nə olar, dinləyin məni,
El oğlu, toyunuz mübarək olsun.
Gül açsın, ay oğul, hər bir niyyətin,
Səadət ömrünün bəzəyi olsun.
Kişilik, bütövlük, könül nemətin,
Məhəbbət evinin dirəyi olsun.
Tar, kaman muğamdan çələng toxusun,
Balaban səs salsın elə - elata.
Xanəndə dəstgahı elə oxusun,
Göylər alqış desin, bu toy – büsata.
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Ay ellər, doyunca şənlənin barı,
Arzular, arzuya qarışır bu gün.
Bir ata istəyi, ana nübarı –
Gəlib bir – birinə qovuşur bu gün.
A dostlar, qaldırın yenə badəni,
Elə sağlıq deyək, qoy dilək olsun.
Bir anlıq nə olar, dinləyin məni,
El oğlu, toyunuz mübarək olsun.
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Bir jurnalist “ dostuma “
Ömrümün yarıyaş olan çağında,
Gördüm bir “ dostumun “ xəyanətini.
Gedərdi solumda, gah da sağımda,
Guya bildirərdi səxavətini.
Səhvini deyəndə tez, inciyərdi,
Nöqsanın görməzdi bu bədbəxt adam.
Düz olan bir işdə qərəz güdərdi,
Mən ki, belələrnə düşmənəm, yadam.
Yalan danışardı, dil – dil ötərdi,
Özü inanardı öz yalanına.
Guya lazım gəlsə, candan keçərdi,
Kişi sanki yanır, elin halına.
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Hamını tanıyır, obası – eli,
Atalar sözləri gör nə gözəldir.
“ Anadan doğulsa əgər qozbeli,
Neçə loğman ola, qəbir düzəldir .“
Bir anlıq dayanıb, xəyala daldım,
Gözümdə canlandı, ötüb keçənlər.
Bir daha inandım, yenidən bildim,
Yalan danışırmış,hey and içənlər.
Bu da bir vərdişdi mənim dilimdə,
Adımı çəkənə can demişəm mən.
Bəzən elə olub, dostlar yolunda,
Sevinci pay verib, qəm yemişəm mən.
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Səhv salmaq, bax budur, qəlbimi əzən,
Illərim zay olub, illər içində.
Aldığı daş – qaşdan qəlp olur bəzən,
Zərgər də uduzur qızıl seçəndə.
Bəzən həqiqət də itir arada,
Ədalət boğulur yalan içində.
Görsənmir göylər də, Günəş də, Ay da,
Üzləri tutulur bulud keçəndə.
Qoyun dərisinə girmiş yalquzaq,
Didər, parçalayar izi bilinməz.
Qəlbi xainlərdən dolan çox uzaq,
O səni məhv edər, özü görünməz.
Hər kəsin vüqarı, öz xisləti var,
Təmizlik insanın ləyaqətidir.
Qəlbi xainlərin min sifəti var,
Nadanlıq – bu onun qəlb xislətidir.
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Ağrılar
Ağrılar dalğa tək cumub üstümə,
Yelkənsiz qayıqtək oynadır məni.
Axı, niyə durub, belə qəsdimə,
Bu qədər dözümdə sınayır məni ?
Yatıram gecələr, gecələr uzun,
Amansız ağrılar heykəliyəm mən.
Bilmirəm heç nədir qəlbimi üzən,
Sevincim yox olub, qəm seliyəm mən.
Fərəhli günlərim, ötüşən ilim,
Dəmir çarpayıda məni sıxdılar.
Şəninə söz deyib, tost söylədiyim...
Dostların çoxusu çürük çıxdılar.
1990 - cı il
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“ Yanıq Kərəmi “
“ Yanıq Kərəmi”yə siz oynamayın,
Ona qol qaldırmaq günahdı, vallah.
Bu bir mahnı deyil, belə sanmayın,
Yanan bir ürəyin ahıdı, vallah.
Toyxana mahnısı deyil, ay ellər,
Bir gün o pərdələr odlanasıdı.
Bəs Kərəm yenidən alışa bilər,
Bu sevən aşiqin qəm dastanıdı.
Aşıq qardaş, çalma, saza bürünüb,
Kərəmin alovu yandırar bizi.
Dözməz bu naləyə, dağlar əriyib,
Səhranı eyləyər daşlar dənizi.
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Keşiş hələ, keşik çəkir orada,
Kərəm Əslisinə qovuşa bilmir.
Qaratikan kolu bitib arada,
Bağrı qan lalələr görüşə bilmir.
Məni əsir alsa, qəmin karvanı,
Çal, aşıq qardaşım, bax bir anda çal.
Qoparsa dənizdə, Nuhun tufanı,
“ Yanıq Kərəmi”ni bax bir anda çal !
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Bükdülər səni
Heyif o qönçəyə, heyif o gülə,
Yazın əvvəlində ləçəyi soldu.
Adi bir güldana girməmiş hələ,
Qoxlanıb atılmaq qisməti oldu.
Çiçəkdən – çiçəyə qonan arılar,
O ki var ətrini çəkdilər sənin.
Məstanə baxışlar hey sarıldılar,
Ötəri bir hissə bükdülər səni.
Yaşıl budağında solan çiçəyin,
Bir daha ətiri çətin ki ola.
Soyuyan əllərin, donan ürəyin,
Heç zaman istisin tapmasan əsla.
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Səni düşünürəm, düzü nə vaxtdan,
Verilən hər ömrü yaşamaq olmur.
Zəiflər çıxammaz heç vaxt sınaqdan,
Həyatın yükünü daşımaq olmur.
Heyif o qönçəyə, heyif o gülə,
Yazın əvvəlində ləçəyi soldu.
Adi bir güldana girməmiş hələ,
Qoxlanıb atılmaq qisməti oldu.
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Səcdəyə endi
Ilin axır çərşənbəsi günü nədənsə
yadıma Aşıq Ələsgər düşdü.

Çeşmənin, ay dədə, suyu bulandı,
Yurdumuz, qoy deyim, nə günə düşdü ?
Dərdimiz üstünə dərdlər qalandı,
Avand işlərimiz tərsinə düşdü.
Elimiz – obamız yaman talandı,
Bir də bu yerlərin büsatı olmaz.
Igidlər, ay dədə, çox uralandı,
Eynimiz aşılmaz, üzümüz gülməz.
Tanrı niyə qara yazdı yazını,
O al gözlərdən yaşlar süzüldü.
Bir cavan aşıqla yanında sazı
Çeşmənin başında qəbri qazıldı.
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Pozuldu növrağı ulu dağların,
Güneylər, quzeylər qana bələndi.
Düşmənlə döyüşdə çox oğulların
Anamız torpağı səcdəyə endi.

Dədə, mənim dərdim elə dərddi ki,
Nəyi deyim, nəyi yazım, bilmirəm ?!
Qışım, elə soyu, elə sərtdi ki,
Bir də gələcəkmi yazım, bilmirəm.

1992 – ci il
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Ilk sevgi
Ilk sevgi lal olur, demir sözünü,
Baxışlar dil açır, gözlər danışır.
Ürəyə düşdümü illər uzunu,
Alova bürünüb elə hey yanır.
Həzinlik duyulur ürəkdə, qanda,
Gecələr yuxusu yollara çıxır.
Oğrun baxışları birləşən anda,
Elə bil gözlərdə ildırım çaxır.
Çoxları duymayıb bu səadəti,
Ilk eşqin puçuru yarpaq açmayıb.
Ürəkdə dəfn edib ilk məhəbbəti,
Könül sarayında işıq saçmayıb.
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Əyninə geydi
Yenə ürəyimlə verib baş – başa,
Bir gün görüşünə getdim Arazın.
Döndü bu vüsalım göz yaşlarına,
Göynətdi qəlbimin köhnə yarasın.
Qıvrıla – qıvrıla iti axımla,
Hara tələsirsən, ay gözü yaşlım ?
Kövrələn qəlbimi belə baxışla,
Atma alovlara, qoyma alışsın.
Qoca Xudafərin dayanıb mətin,
Çox çıxıb zamanın sərt sınağından.
Aldığı yaralar sağalar çətin,
Bir baxın, qan sızır “ sol “ yanağından.
Ötən zamanların ağır möhnəti
Bölünmüş vətənin qəddini əydi.
Minlərlə insanın Vətən həsrəti,
Sərhəd dirəyini əyninə geydi.
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Dəniz, mən, bir də sən
Sənin gəlişini görüb uzaqdan,
Sahilə can atır məcnun dalğalar.
Min dəfə əl edib, bəlkə bayaqdan
O aşiq dalğalar, vurğun dalğalar.
Günəş də boylanıb düşündü nələr...
Qızıl tellərini dənizə tökdü.
Qağayı nəğməli qırçın ləpələr,
Yüyürüb sahildə diz üstə çökdü.
Mirvari düzümlü mavi xələti,
Götürüb çiynunə salacaq sənin.
Dünyanın sevinci, bütün ləzzəti,
Axıb ürəyinə dolacaq sənin.
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Qəflətən dənizə atma özünü,
Dəniz də diksinər ürəyim kimi.
Əvvəlcə oyadaq, açsın gözünü,
Öpək yanağından qağayı təki.
Atılaq qoynuna tutub əl - ələ,
Qoy olsun dalğalar bizim gəmimiz.
Bir azdan qayıdıb çıxaq sahilə,
Bax orda birləşsin ayaq izimiz.
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Elə baxma
Elə baxma, o baxışın,
Alov saçır, hey qəlbimə.
Bilməm necə mən danışım,
Qıfıl vurdun sən dilimə.
Orğun baxma, gülüm, sən
Odlanıram, mən yanıram.
Mən baxanda o an gülsən,
Dünya bizim, mən sanaram.
Bu nə sehir, bu nə sevgi,
Mən bu işə mat qalmışam.
Bu nə qazanc, bu nə itki ?
Məni məndən sən almısan.
Qəlbimizin sevgi himni,
Dildə niyə bəs dolaşır ?!..
Kül altında qor kimidi,
Axı, deyən o alışır.
Elə baxma, o baxışın,
Alov saçır, hey qəlbimə.
Bilməm necə mən danışım,
Qıfıl vurdun sən dilimə.
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O qıza
Istedadlı tibb bacısı Pərvanə xanıma

Əllərim nə ola, dəyə saçına,
Əriyə qəlbimin, şaxtası, qarı.
Orğun baxışını yığıb ovcuma,
Götürüb içəydim bircə yol barı.
O bihuş edəydi, bir müddət məni,
Səadət yağaydı yollarım üstə.
Göylər səfərinə götürüb səni,
Vallah, aparardım qollarım üstə.
Biz üzüb keçəydik, mavi dənizdən,
Açılaydı könlüm ay qabağı tək.
Yığıb ulduzları göyün üzündən,
Asaydım boynundan boyunbağı tək.
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Şimşəklər oyada yuxudan məni,
Göylər səfərindən geri dönəydik.
Nura qərq eyləyib bütün aləmi,
Təzədən qayıdıb yerə enəydik.
Nə olar, sən Allah, görüşək hərdən,
Yuxuma gəlsən də yenə bəsimdi.
Işdi səda çəksə qulağın birdən,
Bilin ki, o səslər mənim səsimdi.
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Görüşmə, gülüm
Yaxşı ki, gəlmədin görüş yerinə,
Yoxsa bu görüşə dözməzdi ürək.
Sənsiz keçən günün təkcə birinə,
Qayıda bilmərəm, odlanam gərək.
Məndən uzaq dolan, görüşmə, gülüm,
Ilahi duyğular oyana bilər.
Qayıdar günlərim, qayıdar ilim,
O məğrur gəncliyim görüşə gələr.
Onda utanarsan, üzülər əlin,
Heyrətdən don geyib, sən mat qalarsan.
Mənə “ yox “ sözünü, deyəmməz dilin,
Sən özün – özündən qisas alarsan.
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Məhəbbət bağını gəzdimsə də mən,
Dərmədim, meyvəsi budaqda qaldı.
Gözlərin deyəni söyləmədin sən,
O, vallah, quruyub dodaqda qaldı.
Məni rahat burax, başqasın axtar,
Yaş o yaş deyil ki, alışa bilim.
Özümün özümlə haqq – hesabım var,
Məndən uzaq dolan, görüşmə , gülüm.
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Sənin həsrətin
Sənsizlik dumanı alıb qəlbimi,
Bir kövrək nəğməyə dönmüşəm indi.
Ürəyim qızılı yarpaqlar kimi,
Həsrətlə oxudu, həsrətlə dindi.
Səni həmin yerə gətirən cığır,
Çoxdan həsrət qalıb ayaq izinə.
O məcnun söyüd də dözməyib axır,
Pərişan saçını töküb üzünə.
Bir payız axşamı apardı səni,
Yarpaqlar töküldü ayaqlarına.
Hərdən yuxularda tapardım səni,
Göz yaşın axardı yanaqlarına.
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Qəfil oyanardım şirin yuxudan,
Elə bil varlığın buz bağlayardı.
O an sən deyildin tək yaş axıdan,
Mənim ürəyimdə qan ağlayardı.
O axşam baxmadın dönüb arxaya,
Adi bir küsünün qurbanı olduq.
Inadlı illər də girdi araya,
Bir göz qırpımında biz yaşa dolduq.
Səni həmin yerə gətirən cığır,
Çoxdan həsrət qalıb ayaq izinə.
O məcnun söyüd dədözməyib axır,
Pərişan saçını töküb üzünə.
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Anaların həsrəti
Anamı görmürəm neçə zamandı,
Qəlbimi göynədir onun həsrəti.
Analar necə də gözəl insandı,
Oxşayır könlümü şirin söhbəti.
Bir ana gözləri qalıb nigaran,
Arayır , axtarır gəlib – gedəni.
Yolunu gözləyir oğlunun hər an,
Min ümidlə süzür yoldan ötəni.
Bir ana gözləri qalıb nigaran,
Ümidlə, həsrətlə baxıb yollara,
Analar həsrətli görünən zaman,
Bir eşqin ümidi çatmır vüsala.
1971 - ci il oktyabr
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Humay qızım
Qızım Humayın üç yaşı münasibətilə

Humay qızım, ay qızım,
Olmaz sənə tay, qızım.
Beşə kimi saymısan,
Ona kimi say qızım.
Tural tutsun əlindən,
Bağçada gəz, bağda gəz.
Dər beləcə gülündən,
Saçlarına çiçək düz.
Gəl, bir nağıl söyləyim,
Cırtdan divi öldürsün.
Gopçuları səsləyim,
Səni çoxlu güldürsün.
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Qoy çağırım günəşi
Yerimi aç, ay ana,
Daha gedim mən yatım.
Tez yatım ki, ay ana,
Cırtdangilə tez çatım.
Gözündə çox yuxu var,
Günəş gedib yatmağa.
Çox yatsa div aparar,
Yatım onu oyatmağa.
Saatı gec qurum ki,
Oyatmasın “ Tətişi “.
Hamıdan tez durum ki,
Mən çağırım Günəşi.

217

Yusif Cəfərli

Güclü olmaq nə yaxşıdı
Günəş yuxudan qalxanda,
Qaranlıq qaçıb gizlənir.
Göydə bulud çox olanda
Hər zaman onu izləyir.
Günəş gedəndə yatmağa,
Mən bir də gördüm gecədi.
Yüyürdüm onu tutmağa,
Bir baxım, görüm necədi ?
Yandıranda mən işığı,
O, tez qaçıb yox olur.
Söndürəndə mən işığı,
Yenə qayıdıb o gəlir.
Günəşin bilir gücünü,
Güclü olmaq nə yaxşıdı.
Gecələr yolur saçını, Şeh də onun göz yaşıdı.
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Sən acıqlan Toplana
Bir söz deyim, ay Ata,
Toplan çoxlu səs salır.
Qoymur kuklam bir yata,
Hamı yatır, bu qalır.
Sən acıqlan Toplana,
Hey güləşir küləklə.
Qaçır o yan, bu yana,
Dişin qırır sümüklə.
Üst - başını toz edib,
Bax,... harda uzanıb.
Bir saatdır o gedib,
Küçəmizdə dayanıb.
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Ay sarışın
Gözüm yenə yolda qaldı,
Sən gəlmədin, ay Sarışın.
Bəxt ki, bizi ayrı saldı,
Bəxtlə necə mən barışım.
Həsrətinin dumanına,
Bürünübdü yolum mənim.
Sabah gələr gümanına,
Uzanıbdı əlim mənim.
Arzum idi qəlb evimin,
Sən əbədi sakini ol.
O evdəki hər səhvimin
Ədalətli hakimi ol.
Dildə qalan o sözləri,
Baxışında axtarıram.
Vallah, yumub gözlərimi,
Gözlərinə hey baxıram.
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Aydan balam
Nəvəm Aydan Tural qızının ad günü münasibəti ilə.

Düz bir ildir evimizə,
Aydan bir bulaq axır.
Səhər – səhər üzümüzə,
Günəş baxır, ay baxır.
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Qubada
Bəxtimiz yol aldı, Qubaya sarı,
Min şükür bu günün səxavətinə.
A qardaş, maşını yavaş sür barı
Bürünək meşənin təravətinə.
Öpdükcə üzündən, içdikcə sudan,
Bulaqlar bir anda yaxamı açdı.
Sükutmuş axşamdan burda uyuyan,
O bizi görəndə, hayana qaçdı?
Bulaqlar içində uyuyur Şahdağ,
Dumandan özünə çələng bağlayıb.
Zirvədə görünən sən qara bir bax,
Bəlkə, dağlar bizə nübar saxlayıb?...
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Yaşıl xalı salıb bu yerlər düzə
Ilməsi torpaqdı, naxışı çiçək.
Buludlar su tökdü alışan gözə,
Söylədi kababı otlar üstə çək.
Gözəllik önündə mat qaldıq düzü,
Qəçrəş bu yerlərin vallah, tacıymış.
Aldı qucağına dərələr bizi.
Bu yerlər nə yaman qonaq acıymış.
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Daşlara yazdın
Tikinti mühəndisi,
unikal şəxsiyyət Vilayət Talıblıya.

Əl tutmaq Əlidən, qalıb a qardaş,
Tanrımız həmişə əlindən tutsun.
Şöhrət zirvəsinə bil yavaş – yavaş,
Kamil biliyinlə sən özün çatdın.
Atan Əbdülhəsən – ziya günəşi,
Qaranlıq yollara nur çiləyibdi.
Elmi zəkasının hər bir zərrəsi,
Minlərlə qəlblərə zər ələyibdi.
O ziya günəşi, o nur çeşməsi,
Yaşayır səninlə, arzuya çatır.
Yüzlərlə, minlərlə insan səsini,
Inan ki, səsini səsinə qatır.
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Binalar ucaltdın alın tərinlə,
Ucalan hər bina canlı əsərin.
Yazıldın tarixə öz hünərinlə,
Qurucusu oldun bu yeni əsrin.
Bu bir möcüzə, yoxsa bəs nədir ?
Daşları göylərdə yan – yana düzdün.
Vilayət adını sən sətir – sətir,
Tikdiyin hər evin daşına yazdın.
27 iyun 2004-cü il
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Mahir gitara çalan Rəhmana
Rəhman, elə çalma, insafın olsun,
Inan ki, həyatdan üzülür əlim.
Segahı tez bitir, ay qadan alım,
Bir az nəfəs dərim, özümə gəlim.
Mizrabı ağ simə yavaş vur barı,
Naləsi yandırır dərəni, dağı.
Əlində gitara Vətənə sarı,
Az söylə bayatı, az söylə ağı.
Axı bu nə sehir, bu nə möcüzə ?
Barmağın simlərdə tufan qoparır.
Yuxuda yurd yerin bəlkə gizlicə,
Götürüb özüylə səni aparır.
Saxla öz canını toya, düyünə,
Qalmaz qiyamətə bu qisas inan.
Qələbə gününə, zəfər gününə,
Bir damla yaş saxla, ağlama, Rəhman.
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Yanar, ay Emin
Bir səs yaranıbdı haqdan, nidadan,
Bu kimin səsidi, bilirsən, Emin ?!
Yoxsa miras qalıb, sənə atandan, Sən oxu sevinsin qoy oban – elin.
Eynulla avazı, Eynulla səsi,
Qaynayır bulaq tək, yenə min şükür.
Bir şirin ləhcəni, Davud nəfəsi,
Çoxdan gözləyirdi gözüyaşlı Kür.
Yusifin dediyi bilin ki, haqdı,
O ilahi səsdən bizə soraqdı.
Atanın o səsi, sönməz çıraqdı,
Yanar boğazında yüz illər, Emin.
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Oxu, Niyaməddin
Sevimli müğənni-bəstəkar Niyaməddin Musayevə

Oxu, Niyaməddin, oxu, eloğlu,
Qoy səsin ellərdən – elə yayılsın.
“ Röya “ dan od tutub yanan alovu,
Yandır, elə yandır, dünya ayılsın.
O kövrək səsinlə elə oxu ki,
Bir də yurdumuzda kədər olmasın.
Mahnıdan elə bir çələng toxu ki,
Illərdən – illərə heç vaxt solmasın.
“ Şahnaz “ın yas tutub “ Zabul segah ”a,
Neçə illərdi ki, bayatı deyir.
Son qoy bu naləyə, son qoy bu aha,
O qərib durnalar gör hara gedir ?
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Şəhidlər yüksəldi titrək səsinlə,
O uca göylərdən bir daha enməz.
Bir məşəl yandırdın öz nəfəsinlə,
Yüz illər keçsə də bir daha sönməz.

Oxu, Niyaməddin, oxu, sən Allah,
Bu yanar qəlbimiz təsəlli tapsın.
Dünya nə sənindir, nə mənim, vallah,
O kövrək səsin haraya çatsın.
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Hanı o illər ?...
Uşaqlıq dostum, İqtisad elmləri namizədi,
dosent Umudvar Əliyevə

Yadıma düşəndə kaman tək inlər,
Kövrəlir ürəyim, qalmayır tabım.
Şirin xatirədi indi o günlər,
Bir – bir vərəqlənir ömür kitabım.
Sürəydik kəhəri dəyəyə yaxın,
Deyərdik, ay ana, çörək ver mənə.
Tələsmə, a bala, yavanlıq yaxım,
Bircə an dönəydik biz həmin günə.
Dürməyi alaydıq onun əlindən,
Sürəydik kəhəri biz , bala – bala.
Eşidə biləydik bu gün dilindən,
Qazanı da apar, evə, a bala.
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Hərdən hirslənərək bizi çağıra,
Hardasız, buzovlar yandı susundan.
Götürüb vedrəni düşəydik cığıra,
Heyvanlar içəydi sudan doyuncan.
Hirslənib üstümə məni söyəydi,
Qorxaydım anamdan hər addımbaşı.
Titrək səsi ilə yenə deyəydi,
Təndirin yanına get odun daşı.
Çəkdikcə təndirdən bişən çörəyi,
Yığaydıq astaca xəmir teştinə.
Deyəydi ay dəcəl, götür kökəni,
Yanında gəzəndə yenə şəst ilə.
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Bir səhər minəydik yenə kəhəri,
Qonşu obalara bir – bir gedəydik.
Rəhimin toyudu şənbə səhəri,
Deyə dəvət edib, geri dönəydik.
Qışqırıb deyəydik, gəldi aşıqlar,
Toy paltarımızı tez geyinəydik.
Yığışıb bir yerə körpə uşaqlar,
Mağarın dalında yallı gedəydik.
Gəlib dirədöymə yerinə hər gün,
Qılınc tək toqqamı açam belimdən.
Dəyəndə qışqıra rəqibim birdən,
Zərbəni alanda qəfil əlimdən.
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Qaralmış görəndə uşağın dizi,
Bilməyəm neyləyəm, tir – tir əsəydim.
Qorxaraq anamdan mən sözün düzü,
Uşaqla dostluğa cəhd göstərəydim.
Ay Umud, o illər hayanda qaldı ?
Əlçatmaz, ünyetməz istəyimdi o.
Hər anı inanın, şəkərdi, baldı,
Əbədi solmayan çiçəyimdi o.
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“ Zabul ”u yenidən mənə gətirin
Azərbaycanın muğam və xalq mahnılarının misilsiz ifaçısı mərhum
xanəndə Eynulla Cəbrayılovun məzarı üstündə düşüncələr.

O “ Bala Nərgiz “in bala batardı,
Sən cəh – cəh vuranda şirin dilləri.
Min bir sığal verib yana atardı,
Küləklər öpərdi “ Qara telləri “.
“ Kəsmə şikəstə “ni dinlər uzaqdan,
Üz tutub qaçardı “ Muğana ceyran “.
Allah vergisiydi gəlirdi Haqdan,
Çoxları olmuşdu səsinə heyran.
“ Nazlana – nazlana “ gələn mələyi,
O gözəl səsinlə sən ovlamışdın.
O “ Qara tellər “i kəsən gözəli,
Bir şirin ləhcəylə sən danlamışdın.
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Bəs “ Kimə yalvarım “ mən bu həyatda,
Mənim gileyimi yara yetirsin.
Gəlsin, “ Çahargah “ da, gəlsin o “ Rast “ da,
“ Zabul “ u yenidən mənə gətirin.
Bir gün bu dünyadan üzüldü əlin,
O qara tellərə ağ qar ələndi.
Nazlana – nazlana gələn mələyin,
Ala gözlərində yaş gilələndi.
Bürüyüb “ Qarabağ şikəstəsi “nə,
Ana torpaq səni qoynuna aldı.
Torpaq da vurğunmuş gözəl səsinə,
Qocalmayan səsin yadigar qaldı.
Başdaşın nə yaman sükuta dalıb,
Sükutun səsindən ürək dağlanır.
Qabalın əlində tutulu qalıb,
Bəlkə mən görmürəm, o da ağlayır.
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Şəhidlər və şahidlər
( kiçik poema )

Üstümüzə əsən, bu sərt küləkdən,
Varlığım sarsılır, qəlbim üşüyür.
Elə ələnirik, vallah ələkdən,
Nə xəmir yoğrulur, nə kündə düşür.
Başımız qatılıb yalanlar ilə,
Həqiqət yalana səcdə eləyir.
Guya ki, cırtdanlar qururlar tələ,
O boyda divləri əsir eləyir.
Bir zaman Cırtdan da, Məlikməmməd də
Divləri döyüşdə “ qətlə “ yetirib.
Bilmirəm heç niyə bu məmləkətdə,
Həqiqət bu qədər təhrif edilib ?!...
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Biz də inanaraq o yalanlara,
Haqqı söyləyənə dəli demişik.
Satqına, yaltağa, nadan olana
“ Baş üstə “ demişik, bəli demişik.
“ Baş üstə, bəlilər “ əsrlər boyu,
Titrəyib titrəyən dodağımızda.
Vurulan şillənin sönməmiş odun,
Unutduq ağrısın yanağımızda.
Süfrənin başında əyləşən yaltaq,
Tarixən göz dikib çörəyimizə.
Yaxın bildiyimiz o nadan, alçaq
Bıçağı saplayıb kürəyimizə.
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II
Tüstüyə büründü göyün səması,
Göylərdən torpağa ölüm ələndi.
Başlandı mərkəzdə stol davası,
Bax onda, vətənin qəddi əyildi !..
Vəzifə düşgünü, şöhrət hərisi,
Gəldilər meydana min bir kələklə.
Cumub mikrofona onun hər biri,
Yalanlar söylədi min sifət ilə.
Qoyun dərisinə girmiş yalquzaq,
Torpaq, Vətən deyə, hay – həşir qatdə.
O şöhrət düşgünü, vəzifə acı
O gör nəyi qazandı, gör nəyi satdı ?!
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Neçə mikrofona, neçə kürsüyə
Boğazdan yuxarı sözlər deyildi.
Hər namərd sözləri dönüb süngüyə Torpağın sinəsin hədəf eylədi.

III
Yenə qəlyanına od vurub qoca,
Fikirlər əlindən bilmir neyləsin.
Axıdıb göz yaşın bir də gizlicə,
Bilmir ki, dərdini kimə söyləsin!..
Bu qədər şəhidi olan bir ölkə,
Verərmi torpağı düşmənə əsir.
Tanrı qəzəbinə gəlmişik bəlkə,
Kimlərdi günahkar, kimdi müqəssir ?!...
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Şuşa, Laçın əsarəti
Hər bir dərdi üstələdi.
Nankorların siyasəti
Başımıza od ələdi.
Torpaq əsir, oğul şəhid,
Incik ruhlar qan ağlayır.
Kimlər şəhid, kimlər şahid,
Bu dərd məni lap dağlayır.
Dərs yüküdü özü boyda,
Ağlar gözlü Azərbaycan.
Övladları neçə sayda,
Namərd çıxıb etdi viran.
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Əsəbdən əlləri titrəyir yenə,
Yandıra bilməyir o qəlyanını.
Qarğayır ömrünə öz qismətinə,
Daha çəkə bilmir qəm karvanını.
Xocalı qırğını, dərd axın – axın,
Əsrin naləsidi, dövrün göz yaşı.
Saçları ağardı körpə uşağın ,
O qanlı görəndə torpağı, daşı.
Bığ yeri yenicə tərləyən oğlan,
Bir ana dilində bayatı oldu.
Dərdli ürəklərə indi dağ olan,
Cavabı olmayan min bir sualdı.
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IV
Vətən, torpaq – deyə, qovrulan ana,
Axşamlar üz tutur qibləyə sarı.
Qovrula – qovrula o yana – yana,
Dilində cücərir dərdi, qübarı.
Hanı elim, hanı obam,
Uçdu evim, uçdu binam.
Şəhid oldu bircə balam,
Yandır məni, yandır, dünya.
Gözü yaşlı qaldı dağlar,
O da mən tək qara bağlar.
Ah – naləsi sinə dağlar,
Özü boyda qandı dünya.
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Baş daşından elə baxma,
O baxışa dözmür ürək.
Göz yaşımla axa – axa,
Məzarına gələm gərək.
Qayalaşam, bir daş olam,
Qəbrin üstə qalam sənin.
Qisasını bu cür alıb,
Sinə daşın olam sənin.

V
Titrəyir əlləri, rəngi saralır,
Xəyala daldıqca bu yazıq qoca.
Hava qaraldıqca səbri daralır,
Bilmir ki, nə etsin yenə bu gecə.
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Yuxusu çəkilib neçə gündü ki,
Günbəgün dəyişir halı qocanın.
Oğlunu gözləyir neçə ildi ki,
Fələk yaman əydi belin qocanın.
Daha artıq yetər, əsrlər getdi,
Gedən əsrlərdə min bəla gördük.
Tarix yazılmadı, tarix dəyişdi,
Dağlar da çəkəmməz, biz çəkən dərdi.
Minlərlə şəhidin müqəddəs ruhu
Vallah gileylidi başımız üstə.
Bir ana fəryadı, bir ata ahı,
Bəs kimdən inciyə, bəs kimdən küsə ?..
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Dərdlər qalaq – qalaq, dər yığın – yığın,
Dağlardan ağırdı dərdi – nisgili.
Nə bir xəbər gəlir, nə də bir soraq,
Qəlbini yandırır oğul itkisi.
Xocalı qırğını, sağalmaz yara, Tutub silkələsin gərək hər kəsi.
Zamandan – zamana soraq apara,
Donan körpələrin ahı – naləsi.
Dünyaya göz açıb gələn nəsillər,
Xocalı qırğının birinci görsün.
Qar üstə qızaran qan sellərinə,
Yüz heykəl qoyulsun, min qala hörsün.
Hər beşik başından asılsın gərək,
Atılan güllələr, o boş gilizlər.
Tarix qanımızla yazılsın gərək,
Sübut olan yerdə, tarix nə gizlər ?!..
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Şəhid bulaq
Deyilənlərə görə, Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndinin
işğalından sonra, kəndin ərazisində olan “ Söyüdlü Bulaq “ quruyub.

Çoxları öpərdi, mavi gözündən,
Yanar ürəkləri sərinlədərdi.
O qoca söyüd də yığıb üzündən
Pərişan saçını burda hörərdi.
Hərdən sevənlər də bura gələrdi,
Söylərdi qəlbinin hekayətini.
Müqəddəs sanardı, ocaq bilərdi,
Ondan istəyərdi öz niyyətini.
Daşların qoynunda süzülən bulaq
Bəs niyə görünmür bəs niyə itib?
Budaqdan üzülüb saralan yarpaq,
O, şəhid bulağı kəfənə tutub.
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İnsan nəfəsinə, insan səsinə,
Həsrət qalan budaq indi yox olub.
Quruyan bulağın müsibətinə.
O qoca söyüd də saçların yolub.
Göylər göz yaşını oxudur hələ,
Bu ulu dağların şahidliyinə.
Təbiət özü də mat qalıb belə,
Müqəddəs bulağın şəhidliyinə.
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Ibayev Zaur Havar oğluna
1997-ci ildə düşmənlə Qazax rayonunun aprel döyüşlərində şəhid
olmuş İbayev Zaur Havar oğlunun əziz xatirəsinə.

Düşmənin özü də mat qaldı o gün,
Ibayev Zaurun igidliyinə.
Layiqli intiqam alındı o gün,
Ellər alqış dedi bu mərdliyinə.
O aprel ayında, döyüş günündə,
Yazıldı tarixin bir səhifəsi.
Avtomat qışqırıb, torpaq dinəndə,
Kəsildi düşmənin əhdi – nəfəsi.
Düşmən səngərini keçirib ələ,
Yüzlərin sözünü tək özü dedi.
Zaurun köksündən açılan güllə,
Oyulsun düşmənin qoy gözü dedi.
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Zauru yuxudan ayıltmaq üçün
Bir dəli harayla qışqırdı Havar.
Oğul itkisini unutmaq üçün,
Məryəm adlı ana, yanar, hey yanar!...

249

Yusif Cəfərl

Elimin, obamın şəhid balası
Dağlıq Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş 19 yaşlı Zakirov Rəşad
Əkbər oğlunun unudulmaz xatirəsinə.

Qızılkənd kəndinin igid əsgəri,
Düşmən qabağında cəsur dayandı.
Ellərə yayıldı onun hünəri,
Bu torpaq uğrunda qana boyandı.
Ürəklər dağlandı, sinələr yandı,
Açılmış çiçəklər boynunu bükdü.
Günəş də çıxmadı, zaman dayandı,
Göylər göz yaşını qəbrinə tökdü.
Cəmi on doqquz il yaşayan insan,
Həyatda əbədi heykələ döndü.
Başımız üstündə, inanın, hər an,
Rəşad adlı ulduz parlayır indi.
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Qəlbləri göynədən Rəşad yarası,
Çətin ki, bir daha o sağalası.
Rahat yat, torpağın isti qoynunda,
Elimin, obamın şəhid balası.
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Bəlkə sağdır
1958-ci ildə İmişli rayonunun Məzrəli kəndində
anadan olmuş, Murovdaq döyüşlərində itkin düşmüş,
iki övlad atası Nağıyev Nəriman Rüstəm oğlunun
əziz xatirəsinə.

Bəlkə sağdır deyə bacın Tamella,
Ümidlə, həsrətlə yollara baxır.
Atan Rüstəmin də ümidi Allah,
Anan Yaxşıxanımın göz yaşı axır.
Iki körpəsini sıxıb köksünə,
Məlahət nə yaman xəyala dalıb.
Ata varlığına, ata səsinə,
Orxan da, Nurlan da həsrət qalıb.
O yalçın qayalar, zümrüd meşələr,
Nəriman itkisinə saçların yolub.
Göz yaşın axıdıb ay da gecələr,
Bəlkə Murovun da dili tutulub.
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Yoxsa Nəriman da şəhidlər kim,
Haqqın dərgahına üzünü tutub ?
Sıxıb ürəyinə son gülləsini,
Anamız torpağı səcdəyə endi.
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Arana baxır
1962-ci ildə İmişli rayonunun Cəfərli kəndində anadan olmuş,
Ağdərə döyüşlərində itkin düşmüş Abbasov Abbas Mürvət oğlunun
əziz xatirəsinə.

Bir ana gözləri qalıb nigaran,
Arayır, axtarır gəlib – gedəni.
Yolunu gözləyir oğlunun hər an,
Min ümidlə süzür, yoldan ötəni.
Bacısı Xavər də bilmir neyləsin,
Qardaş nişanlısın ağlar görəndə.
Dərdini bəs kimə, kimə söyləsin ?!...
Onun varlığını dərd bürüyəndə.
Nisəxanım ana ovuna bilmir,
Xəyalı gümandan, güman düşür.
Qardaşı Nərimanın yanağı gülmür,
Varlığı sarsılır, qəlbi üşüyür.
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Dağlarda mərdliklə döyüşən Abbas,
Bəlkə öz sözünü deməyib hələ.
And içib, düşməndən alınsın qisas,
Polad zirehini geyməyib hələ.
Əlləri qaş üstə arana baxır,
Bəlkə də səngərdə xəyala dalıb.
Dağları kimsəsiz qoymayıb axır,
Mil düzü adından bir qaya olub.
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Yurd yeri
( kiçik poema )

Salam, ay yurd yeri, ay ana Kürüm,
Neçə illərdi ki, görüşmürük biz.
Qoy bir yaxşı baxım, qoy yaxşı görüm,
Bu keçən illərdə dəyişməmisiz ?
Yurd yerimiz hanı, viran qalıbdı?
Bu yer qan ağlayır özü – özünə.
Anam ürəyimdə bura gəlibdi,
Mən necə görünüm onun gözünə.
Uğurlu bir gündə, xoş bir saatda,
Mən burda gəlmişəm dünya üzünə.
Təbiət anamın sığalı altda,
Bir oğul etmişdi məni özünə.

256

Vəliağa muğanlıları və ya Torpaq müqəddəsdir

Bərəkət yağardı sirli xudadan,
Hər kəs bu torpağa səcdə qılardı.
Taleyin hökmüylə uçsam da burdan,
Ürəyim getməzdi, burda qalardı.
Bir toxum düşsəydi, torpağa əgər,
Inanın məhsulu birə miniydi.
Baxmaqdan doymazdın bağçaya, bağa,
Nə deyim, bu yerlər ayrı yeriydi.
Ocaq daşlarımız soyuyub burda,
Anamın sığalı göyə çəkilib.
Bir zaman həyat qaynayan yurdda,
Qara şum olunub, yulğun əkilib.
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Xəyalım hər axşam gələr bu yurda,
Analı dünyamı itirmişəm mən,
Yaddaşımda qalıb nələr bu yurdda,
Götürüb təzədən gətirmişəm mən.
Balaca çobandım burda bir zaman,
Qoyunu, quzunu mən otarardım.
Söykərdim başımı kövşək vuranda
Qoçun quyruğuna bir az yatardım.
Yaşıl budaqları əyib üst – üstə,
Bir ev düzəltmişdim ağac başında.
Yerini deməzdim onun heç kəsə,
Heç nədən qorxmazdım mən bu yaşımda.
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Bir anaş toyuğun itirdi anam,
Axtardı bir müddət pəyəni, hini.
Bəs bu necə oldu görəsən balam,
Tülküyə tökərdi qarğışı, kini.
Bizi də danlardı bir sayaq yatın,
Oxlanmış o tülkü gələr yenə də.
Bir səhər yaşardı gözü arvadın,
Toyuğu cücəsiylə görüb həyətdə.
Anasın görəndə qanad açardı,
Buzovlar qəhəldə mələşərdilər.
Tullanıb qəhəldən elə qaçardı,
Boğazındakı ipə ilişərdilər.
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Bizim inəklərin adı varıydı,
Hansını çağırsan dönüb baxırdı.
Narınc adlı inək yaman kürüydü,
Bir təhər aldadıb anam sağardı.
Narınc mələr uzaqdan,
Tərslik edir nahaqdan.
Indi gəlib otlaqdan,
Gözəl Narınc, ay Narınc.
Narınc düzləri gəzər,
Balası mələr, hey mələr.
Axşama kimi yol gözlər,
Ala göz Narınc, ay Narınc.
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Otlaqdan gəlib bu Narınc,
Sağdım , dolmadı heç sərnic.
Xoşum gəlmədi bundan heç,
Dəcəldi, Narınc, bu Narınc.
Bir balaca uşaqdım, aşıb – daşardım,
Obada ən dəcəl mən sayılardım.
Qayğılı, qayğısız günlər yaşardım,
Uşaqlıq dünyamdan mən ayrılırdım.
Bir səhər atamla minib qayığa,
Bu Carlı kəndində məktəbə gəldim.
Bir qapını döyüb girdik otağa,
Oxumaq nə imiş mən indi bildim.
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Kürdəmir rayonu, a Carlı kəndi,
Ay orta məktəbim xoş gördük səni.
Yüyürüb çıxdığım o qoşa bəndi,
Görəndə yamanca kövrəltdi məni.
Iki yoldaş idik, hər səhər tezdən,
Taxta bir qayıqla Kürü keçərdik.
Gücümüz çatmazdı qayığa bəzən,
Birinci saata biz gecikərdik.
Islanmış görəndə bizi uşaqlar,
Bəzisi gizlicə qımışardı da.
Müəllim gülərək : “ Gəldi qonaqlar “ –
Deyib qaramıza danışardı da.
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Qızarıb pörtsək də inciməzdik heç,
Növbəti dərslərə hazırlaşardıq.
Arabir jurnalda görünəndə üç,
Biz onda bir azda fağırlaşardıq.
Müəllim bilməzdi, axı nə bilsin,
Bu axşam sahildə gecələmişik.
Onun gümanına bu necə gəlsin –
O biri sahilə keçəmməmişik.
Qalardıq bu tayda, anam o tayda,
Qışqırıb qoymazdı minək qayığa.
Sanki qızdırardı bizi bu tayda,
Vallah , yalvarırdı əsən soyuğa.
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May ayı gələndə başqaydı işim,
Hər gün saatlarla çayda çimərdim.
Mənim, ancaq bu idi adi vərdişim,
O üzə, bu üzə üzüb keçərdim.
Özümü atardım Kürün qoynuna,
Qayıqlıq bir işim olmazdı daha.
Çantamı qoyardım kiçik vannaya,
Üzüb keçirərdim o biri taya.
Vannanı gizlərdim qumun içində,
Uşaqlar bu işə mat qalardılar.
Balaca uşaqlar o üzə keçəndə,
Yüyürüb anama hay salardılar.
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Bir anın içində illər ötüşdü,
Təhsil illərini biz başa vurduq.
Ayrılıq zamanı gəlib yetişdi,
Yığılıb dostlarla məclis də qurduq.
Bu doğma məktəbin isti qoynundan,
Pərvazlanıb hərə bir yana uçdu.
Enişli , yoxuşlu o sərt qayadan,
Allah özü bizə bir qapı açdı.
Mən gələ bilmədim bu doğma yurda,
Bu yerlər nə yaman dəyişib belə.
Səhərdən gəzsəm də cığırı burda,
Ayaq izlərimi tapmıram hələ.
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Məktəbə getdiyim cığır hanı bəs ?
Evimiz olan yer qalıb şum altda.
Burdan gəlir başqa nəfəs, başqa səs,
Sökülüb, uçulub köhnə suvat da.
Hanı bu torpağın isti nəfəsi,
Üşüyən qəlbimi niyə isitmir ?..
O tanış üzləri, tanış səsləri,
Gözüm niyə görmür, qulaq eşitmir ?
Hanı, Alı, Soltan, Qulu müəllim,
Heç Yusif dayı da gözümə dəymir?...
Soruşmağa vallah gəlməyir dilim,
Qəlbimi gümanlar, şübhələr didir.
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Ötüşən illərin çətin yolunda,
Düzü büdrəsəm də yıxılmamışdım.
Qəlbimin indiki yanar halında,
Hələ mən bu qədər sıxılmamışdım.
O qalın meşənin yox olduğunu,
Görəndə sarsıldı, sızladı qəlbim.
O qoca qovağın saç yolduğunu,
Görəndə ağladı gözlərim mənim.
Kür çayı fırlanıb kəmər sayağı,
O qalın meşəni qucaqlamışdı.
Kəndin kənarında sipərsayağı,
Bəd nəfsi burada o haqlamışdı.
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Hər tərəf nə yaman sükuta dalıb,
Baxa da bilmirəm gözlərim dolub.
Bir baxın, bu yerlər nə günə qalıb,
Ağaclar quruyub, hər tərəf solub.
Meşə də dəyişib deyil o cürə,
Küləklər at çapır belədən – belə.
Kür də oxşamayır o dəli Kürə,
Dalğalar atılmır niyə sahilə ?
Kür çayı, bir qayıq, şıltaq ləpələr,
Gör neçə illəri yoldaş olmuşuq.
Bu keçən illərdə dəyişib nələr,
Dəyişən yerlərə lap mat qalmışam.
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Uşaqlıq dünyamın o şah illəri,
Indi xatirədi, indi xəyaldı.
Könül sarayımda açan gülləri,
Nadanlar qurutdu, kökündən yoldu.
Kövrələn qəlbimi qəm, kədər aldı,
Bizim yurd yerimiz itibdi burda.
Varlığım bu yerdə quruyub qaldı.
Hansı namərd əli qıyıb bu yurda ?!
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