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HAFTONİ: Qəlbimdəki Yeddi bulaq
Kitabda müəllifin Lənkəran rayonunun Haftoni qəsəbəsinin
tarixi, etnoqrafiyası, mədəniyyəti, adət-ənənələri və təsərrüfat həyatı haqda məlumatı verilmişdir. Bundan başqa, Haftoni qəsəbəsinin ziyalılarının, “Qarabağ veteranlarının”, “Qarabağ şəhidlərinin”
və digər tanınmış şəxslərin həyat yolu işıqlandırılmışdır. Kitabda
tarixi faktlar öz əksini tapmışdır.
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A

ÖN SÖZ

zərbaycan müstəqillik qazanandan sonra
ədəbiyyat sahəsində də çiçəklənmə dövrü
başladı. Belə ki, Sovet dövründə üzümüzə
bağlanan milli arxivlərimiz açıldı. Zaman,
indi vətəndaşlıq borcuna yeni gözlə baxdığı kimi olub keçənlərə də ədalət və insaf işığında nəzər salmağı bizdən
tələb edir. Məhz belə bir dövrdə bu kitabın müəllifi olan 3
Aqşin Əliyev Haftoni qəsəbəsinin keçmiş tarixinə aid tarixi-etnoqrafik, elmi-bədii xüsusiyyətləri saxlamaq şərtilə,
sənədli oçerk-hekayə janrından istifadə etmişdir. Burada,
müəllif olub keçən hadisələrin bir çoxunu arxiv sənədlərdən, kənd ağsaqqallarının dediklərindən, mətbuat səhifələrindən götürüb, əqlin süzgəcindən keçirməklə dövrün
ruhuna uyğun şəkildə verməyi özünə borc bilmişdir. Bu
kitab 5 fəsildən ibarətdir.
Kitabın birinci fəsli Haftoni qəsəbəsinin tarixi keçmiş, ərazi və əhalisindən bəhs edir. Bu fəsildə Aqşin Əliyev Haftoni qəsəbəsinin tarixi köklərini üzə çıxarmış və
bu əraziyə ilk insan köçlərinin gəlkməsindən danışmışdır.
Burada tədqiqatçı haftoni ərazisidə məskunlaşan insanların
məhz Lerik rayonunun bir neçə adı məlum kəndlərindən
buraya köç edib gəlnələrindən söz açaraq kəndin ilk məskunlaşdırılmış olan yerini göstərmişdir. Müəllif bu
fəsildə Haftoni qəsəbəsinin tarixi, ərazisi və əhalisi haqda
geniş məlumat verərək qəsəbənin tarixi keçmişindən
danışmışdır. Müəllif bu fəsildə Haftoni hidronimini əmələ
gətirən yeddi qədim sərin bulaqlar haqda geniş məlumat
verərək oxucuların diqqətinə çatdırmışdır. Bundan əlavə
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tədqiqatçı Haftoni ərazisində qədim evlərin tikilməsi,
qazlaşdırma, elektrikləşdirmə, kolxoz və sovxozlaşma,
kənd sovetləri və sovxoz direktorları, sovxoz briqadirləri,
müxanizatorları, aqronom və iqtisadçıları haqda ayrıca
məlumat vermiş və onları bir-bir sadalamışdır. Müəllif
əlavə olaraq Haftoni icra nümayəndəliyi, 26 yanvar
hadisələri , beton su kanalının çəkilişi, haftoni yolunun
çəkilişi , haftoni kanalüstü körpülər haqda, Haftoni
bələdiyyəsi haqda, Haftoni küçələri haqda da söhbət
açmışdır.
Kitabın ikinci fəslində müəllif Haftoni qəsəbəsinin
Təhsil, mədəniyyət və səhiyyəsi haqda məlumat verərək
haftoni ərazisində yerləşən S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə
orta məktəbinin keçirdiyi tədbirlər haqda, Haftoni sənətkarlıq klubu və onun tədbirləri haqda, Haftoni ərazisində
yerləşən tibb məntəqələri haqda geniş məlumat vermişdir.
Burada müəllif Haftoni məktəbinin, Haftoni klubunun,
Haftoni İcra nümayəndəliyinin keçirdiyi tədbirləri bir-bir
işıqlandırmışdır.
Üçüncü fəsildə müəllif bir azda irəli gedərək mualicə
ocaqları, obyektlər, tarixi abidələr və rəvayətlər haqda geniş məlumat vermişdir. Tədqiqatçı burada İbadi, İstisu
mualicə ocaqları, kənddə yerləşən məişət və iaşə obyektləri, Haftoni kuranları və İstisu pansionatı, nməsillər və tayfalar, toponomiya, yer adları və hidronomiya, nəsillər və
tayfalar haqda haqda məlumatı oxuculara təqdim etmişdir.
Kitabın dördüncü fəsilində müəllif dinimiz mənəviyyatımızıdrı, antropologiya, etnoqrafiya, adət-ənənə və
bayramlar, Haftoni cammatının milli adət-ənənələrri, milli
oyunları, milli geyimləri haqda geniş məlumat vermişdir.
Bundan əlavə bu fəsildə tarixçi Haftoni məscidi və onun
tarixi haqda, Haftoni məscidinin tədbirləri, təkiyyələr, heç
kim və heç nə unudulmur mövzusu əsasında ikinci dünya
muharibəsi, əfqanıstan muharibəsi , Qarabağ muharibəsi
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iş. tirakçıları, veteranları və şəhidləri haqda geniş məlumat
vermişdir.
Kitabın beşinci fəslində müəllif iqtisadiyyat, təssərüfat həyatı, sənət sahələri, nəqliyyat və insanlar haqda məlumat verərək Haftoni ziyalıları, ağsaqqalları, Haftoni ərazisində doğulmuş və Haftonidə olmuş məşhur insanlar və
dövlət xadimləri və məşhurlar haqda geniş məlumat vermişdir. Hər kəs bilməlidir ki, vətən borcu müqəddəs bir
borcdur. Dünyadan ən böyük eşq vətən eşqidir. Aqşin
Mistanlının qəlbi vətən eşqi ilə çırpınır. O, gözəl tarixçi
və tədqiqatçıdı. O, yurdumuzu gəzərək qədim abidələri
tədqiqi edir. Belə ki, Aqşin Əliyev son dövürlərdə “Bobogil qəbir daşları”, “Sığon qəbirstanlığı”, “Lənkəran qalasının alınması”, “Lənkərgünan, Lənkəran yoxsa Lankon”, 5
“Babər qalası”, “Şağlakücə İmamzadə türbəsi”, “Şağlakücə Seyidəpir ocağı”, “Haftoni kurqanları”, “Cəngəmiran
daş-qutu qəbirləri”, “Orand daş-qutu qəbirləri”, “Osakücə
Mir Şərif ağa ocağı”, ”Kurqanlar danışır” adlı elmi publisistik məqalələri və “öz doğma kəndinə həsr etdiyi “Bataqlıqdan Başlayan Həyat və ya Ləj Kəndinin Tarixi” adlı kitabın müəllifidir. O, zaman-zaman çoxlu elmi-publisitik
məqalələr və yazaraq cənub bölgəsinin qədim abidələrini
araşdırıb üzə çıxarmışdır.
Qeyd etmək istəyirəm ki, bu böyük missiyanı öz üzərinə götürdüyünə görə Aqşin Mistanlıya işlərində uğurlar
arzuluyuruq.
Kamal Mahmudov,
tarix üzrə fəlsəfə elmləri doktoru
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Həyatı. Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın
10 - da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində dəmiryolçu ailəsində dünyaya gəlmişdir. (Bax. Qasımlı M. C. Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər). Bakı, Bakı
Universiteti nəşriyyatı, 2006. səh. 68 ) 1939-cu ildə Naxçıvan
Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye
İnstitutunun memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir. (Bax:"Bioqrafiya" (az). Heydər Əliyev fondunun saytı. heydar-aliyev-foundation. org. İstifadə tarixi:
2015-02-06. )

Şəkil. Ümummilli lider Heydər Əliyev
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Heydər
Əliyev 1941-1944-cü
illərdə Naxçıvan
MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan
MSSR Xalq Komissarları Sovetində müxtəlif məsul vəzifələrdə xidmət etmiş, (Bax: "Heydər Əliyev muzeyi" (az).
Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin saytı. dmx. gov. az. İstifadə tarixi: 2015-03-01. ).
1944-cü ilin mayında isə Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmişdir. (Bax:Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. IV cild.
Bakı-1980. səh. 178. ) O, Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) və Moskva şəhərlərində xüsusi ali təhsil almış,
1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix
fakültəsini bitirmişdir. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında
iyirmi beş il (1944-1969) çalışan Heydər Əliyev 1964-ci 7
ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetiyanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildə isə
sədri vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. ( Bax: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. IV cild. Bakı-1980. səh. 178. ). H.
Əliyevə 1967-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən general-mayor rütbəsi
verilmişdir. (Bax: Представление к присвоению воинского звания генерал-майора (SSRİ Nazirlər Soveti
yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin 30 oktyabr
1967-ci il, 136 №-li məxfi əmri). – AR MTN muzeyinin
materialları. ). Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin 1969-cu il 14 iyul tarixli plenumunda 46 yaşlı
Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilərək 1982-ci ilə qədər Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etmişdir. Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə
(1969-1982) idarəçiliyin möhkəmlənməsi, kadrlara qarşı
tələbkarlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə
böyük nailiyyətlər əldə edildi. (Bax:TARİX (qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün dərs vəsaiti). Bakı-2006. səh. 521). 1982-ci

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

8

ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə
təyin edilmiş və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olmuşdur.
(Bax: "Əliyev Heydər" (az). Prezident Kitabxanasının saytı. preslib. az. İstifadə tarixi: 2015-02-06. )Heydər Əliyev SSRİ Ali Sovetinin (8, 9, 10 və 11-ci çağırışlar) deputatı, (Депутаты Верховного Совета СССР. Одиннадцатый созыв. Москва-1984. стр. 18. ). 9-cu çağırış SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədr müavini (19741979), RSFSR Ali Sovetinin deputatı (XI çağırış, 1985),
(Bax: Депутаты Верховного Совета РСФСР. Одиннадцатый созыв. Москва-1987. стр. 11.) Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin (7, 8, 9, 10 və 12-ci çağırışlar) deputatı
və Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin üzvü (8,
9 və 10-cu çağırışlar) olmuşdur. (Bax:"Bu gün Heydər
Əliyevin anadan olmasının 88 illiyidir" (az). Lent.
az saytı. news. lent. az. 10. 05. 2011. İstifadə tarixi:
2015-02-14), (Bax: "Heydər Əliyev və Azərbaycan Parlamenti" (az). Milli Məclisin saytı. meclis. gov. az. İstifadə
tarixi: 2015-02-26). Sov. İKP MK-nın 1987-ci il oktyabr
plenumunda Heydər Əliyev Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini vəzifəsindən öz ərizəsi ilə istefa verdi. ( Bax:
Qasımlı, Musa (Bakı-2006. səh. 180) . Heydər Əliyev
1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi gün (21 yanvar,
1990-cı il) Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində
bəyanatla çıxış edərək, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etmişdir. O, Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin
münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, 1991-ci ilin iyulunda Sovet
İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etmişdir.
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1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər
Əliyev ilk əvvəl Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşamış,
həmin ildə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin sədr müavini olmuş, Ali Sovetin sessiyalarında
fəal iştirak etmişdir. (Naxçıvan ensiklopediyası. Bakı,
Elm, 2002. səh.137) Heydər Əliyev 1992-ci ildə Yeni
Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis qurultayında partiyanın sədri seçilmişdir. (Bax: "Əliyev Heydər Əlirza oğlu" (az). Prezident. az saytı. president. az. İstifadə tarixi: 2015-02-06 ) . Azərbaycan xalqı
1993-cü ilin may-iyununda Gəncə şəhərində Sürət Hüseynovun başçılığı ilə prezident Əbülfəz Elçibəyə qarşı Gəncə 9
qiyamı qaldırılması ilə ölkədə vətəndaş müharibəsi və
müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi ilə ayağa qalxdı, bu, əsl
mənada, milli hərəkata çevrildi, Azərbaycanın o zamankı
dövlət başçıları onu rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur
oldular. Heydər Əliyev iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi, iyunun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı. (Bax: Naxçıvan ensiklopediyası. Bakı, Elm, 2002. səh. 137-138)
1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. Onun Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə
ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı, elmi
əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun müstəqil
dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə olan 1994-cü il
oktyabr (Bax: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV (07.10.1994). "S.D.Hüseynovun Azərbay-

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

can Respublikasının Baş naziri vəzifəsindən azad edilməsi
haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI" (az). e-qanun. az. e-qanun. az. İstifadə
tarixi: 2015-03-16. )və 1995-ci il mart dövlət çevrilişi
cəhdlərinin (Bax:Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV (15. 03. 1995). "R. B. Cavadov haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
SƏRƏNCAMI" (az). e-qanun. az. e-qanun. az. İstifadə
tarixi: 2015-03-16) qarşısı alındı, dövlət müstəqilliyi qorunub saxlandı, silahlı yolla hakimiyyətə gəlmək cəhdlərinə son qoyuldu. 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda
"Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq"
yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi
10 və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi" haqqında dünyanın 11 ən iri neft şirkəti ilə Əsrin Müqaviləsi imzalandı. Heydər Əliyevin prezidentliyi zamanında
milli ordu quruculuğunda ciddi dəyişikliklər başladı.
Təcavüzkar silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindəki
azğınlıqlarının qarşısı alındı, qəddar düşmənə əks-zərbələr endirildi və 1994-cü ilin mayında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ilk mərhələ
kimi cəbhə xəttində atəşkəs elan edilməsinə nail olundu.
1995-ci ilin noyabrında referendum yolu ilə Azərbaycan
Respublikasının ümumbəşəri demokratik dəyərləri özündə
əks etdirən Konstitusiyasının qəbul edilməsi, 1995 və 2000-ci illərdə çoxpartiyalılıq əsasında demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsi, Konstitusiya məhkəməsinin fəaliyyətə
başlaması, Azərbaycanda ölüm cəzasının ləğv olunması,
"Bələdiyyə seçkiləri haqqında qanun"un və bir sıra digər
qanunların qəbulu və əməli surətdə həyata keçirilməsi
məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Heydər Əliyev 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın
yüksək siyasi fəallığı şəraitində keçirilən seçkilərdə səslə-
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rin 76, 1 faizini toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir.
Heydər Əliyev 15 may 2001-ci il tarixli fərmanı ilə
EA-ya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası statusu vermiş, beləliklə bu nəhəng elm təşkilatının Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətlərini və akademik elmin ölkənin inkişafının əsas təminatçılarından olduğu faktını bir daha
yüksək səviyyədə təsdiqləmişdir. (Bax: Naxçıvan ensiklopediyası. Bakı, Elm, 2002. səh. 140) Heydər Əlyevin
təşəbbüsü, bilavasitə rəhbərliyi ilə 2001-ci il noyabrın 910-da Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən I qurultayı Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və gücləndirilməsi sahəsində çox dəyərli tarixi qərarlar qəbul etmişdir. 2003-cü ilin prezident seçkilərin- 11
də namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq vermiş Heydər
Əliyev səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdən imtina etmiş və öz namizədliyini İlham Əliyevin xeyrinə geri götürmüşdü. ( Bax: "AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR
ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİNİN
XRONOLOGİYASI 1993-2003"(az). Prezident Kitabxanasının saytı. preslib. az. İstifadə tarixi: 2015-03-09). Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12də müalicə olunduğu Klivlend Klinikasında (ABŞ) vəfat
etmiş, dekabrın 15-də Bakıda I Fəxri Xiyabandadəfn
olunmuşdur. (Bax: "HEYDƏR ƏLİYEV" (az). Heydər Əliyev Mərkəzininsaytı. heydaraliyevcenter. az. İstifadə tarixi: 2015-02-06)/Onun siyasi fəaliyyəti ən yeni tariximizin
dolğun səlnaməsi sayıla bilər. Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdışı hakimiyyət böhrabnına, etnik separatçılığa, ölkədəki çoxsaylı qanunsuz
siyasi dəstələrin fəaliyyətinə son qoydu. Azərbaycanda
dövlətçiliyin məhv olmaq təhlükəsi aradan qaldırıldı.
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1993-cü il 23 avqust hadisələri zamanı lənkəranlılar
Heydər əliyevin çağırışı ilə qondarma Talış-Muğan Respublikasını yaratmağa cəhd edənlərə qarşı mubarizəyə
qalxaraq respublikamızın ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yol vermədilər. Xalqın öz liderini fəal şəkildə
dəstəkləməsi nəticəsində ölkəmizin başının üstünü alan
təhlükəli cəhdlərin qarşısı alındı. Lənkəranlılar müstəqilliyimizin qorunması üçün möhtərəm Prezidentimiz Heydər
Əliyev cənabları ilə həmrəy olduqlarını bir daha nümayiş
etdirdilər. Bu mubarizədə həlak olmuş 3 nəfər lənkəranlıya Azərbaycan respublikasının Milli Qəhrəmanı , 6 nəfərə
“Azadlıq uğrunda mərd mubariz” fəxri adı verildi.
12

Respublikanin şəhər və rayon partiya komitələrinin birinci
katibləri , icraiyyə komitələrinin sədrləri Azərbaycan KP MK-nin
birinci katibi Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Lənkəranda keçirilən
seminar- müşavirədə.
Ön planda Azərbaycan KP MK-nin birinci katibi Heydər
Əliyev, Lənkəran Şəhər Prtiya Komitəsinin birinci katibi İsa
Məmmədov , Sosialist Əməyi QƏhrəmanı , Azərbaycan KP MK-nın
üzvü Solmaz Əliyeva. . . (17. 12. 1978). Lənkəran.
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1993-cü ildən sonra Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
aparılan uğurlu daxili və xarici siyasəti, ölkə iqtisadiyyatının güclənməsi, ordu quruculuğundakı islahatlar, dünya
təcrübəsinə söykənən dövlət dövlət quruculuğu göstərdi
ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi sarsılmazdır, dönməzdir, əbədidir.
Heydər Əliyev lənkəranlıların dostu idi. Ümummilli
lider Lənkəranda 6 dəfə(1973, 1974, 1976, 1979, 1982 və
1998-ci illərdə) olmuş, rayonun ictimai-siyasi həyatı ilə
yaxından maraqlanmış, əhalini narahat edən problemlərlə
şəxsən tanış olmuş, mövcud nöqsanların həlli üçün konkret tapşırıqlar vermişdir. O, hər dəfə lənkərana səfər edərkən bütövlükdə cənub bölgəsinin , eləcə də subtropik diyarının daha da inkişafı və tərəqqisi məqsədi ilə bir çox 13
mühüm qərarlar qəbul edilir, ayrı-ayrı nazirlik, komitə
rəhbərliklərinin qarşısında muvafiq məsələlər qaldırılırdı.
Heydər Əliyevin hər bir gəlişi bu yerlərdə əsl bayrama
çevrilirdi. Xüsusilə respublika rəhbərinin ikinci(30 mart
1973-cü il) və doqquzuncu (8 dekabr 1979-cu) məhsul
bayramlarında iştirakı Lənkəranlıların xatirəsində dərin
iz buraxmışdır. Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, nəinki məhsul istehsalına dair planların yerinə yetirilməsini təmin etmək, həm də çeşidinin genişləndirilməsinə dair tapşırıqları həyata keçirmək, tərəvəzin , çayın keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq lazımdır.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi və köməkliyi ilə Lənkəranda həmin illərdə mühüm sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir. Dahi rəhbər Yuxarı xanbulançay su qovşağının
(1976) üçmərtəbəli məoişət evinin(1979) və digər sosial
obyektlərin açılışında iştirak etmişdir.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə o döverdə və rəhbərliyə ikinci qayıdışından sonra icra olunan kompleks tədbirlər Lənkəranda bütün təşkilatçılıq işinin və siyasi işin
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səviyyəsini yüksəltməyə , məsuliyyətsizliyin kökünü qətiyyətlə kəsməyə köməklik göstərmişdir.
Mükafatları, təltifləri və fəxri adları.
SSRİ dövrü. 1. "1941-1945-ci illər Böyük Vətən
müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə" medalı – 1945, "1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində
rəşadətli əməyə görə" medalı - 1945
3. "Sovet Ordu və Donanmasının 30 illiyi" yubiley
medalı – 1948, "Əmək igidliyinə görə" medalı – 1949b
(Bax:"AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ
HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVİN HƏYAT VƏ
FƏALİYYƏTİNİN XRONOLOGİYASI 1923-1969"(az).
Prezident Kitabxanasının saytı. preslib. az. İstifadə tari14 xi: 2015-03-01, (Bax:Архивные документы, отражающие политическую деятельность Гейдара Алиева, Документ 13. - в кн. Ирада Гусейнова. Гейдар Алиев от политического руководителя к общенациональному лидеру. Баку, "Тахсил", 2005). 5. "Döyüş xidmətlərinə görə" medalı – 1954(Bax:Heydər Əliyev. Təltiflər.
Bakı-2004. səh. 10. ), "SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 40 illiyi" yubiley medalı – 1957, . II dərəcə "Nümunəvi xidmətə
görə" medalı – 1959, "DTK-nın fəxri əməkdaşı" nişanı –
1960, "Qırmızı Ulduz" ordeni – 1962 - (Bax: Ирада Гусейнова. Гейдар Алиев - от политического руководителя к общенациональному лидеру. Баку, "Тахсил",
2005. стр. 67. ) – ( Bax: Представление к присвоению
воинского звания генерал-майора (SSRİ Nazirlər Soveti
yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin 30 oktyabr
1967-ci il, 136 №-li məxfi əmri). – AR MTN muzeyinin
materialları ) , Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı – 1964, I dərəcə "Nümunəvi xidmətə görə" medalı –
1964, . "1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində
qələbənin 20 illiyi" yubiley medalı – 1965, "Sovet milislərinin 50 illiyi" yubiley medalı – 1967, "ÜFK-DTK-nın 50
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illiyi" nişanı – 1967, "SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 50 illiyi"
yubiley medalı -1967 prezident HEYDER ƏLIYEV,
"SSRİ Sərhəd Qoşunlarının 50 illiyi" yubiley nişanı –
1968, Vladimir İliç Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə
əlaqədar yubiley medalı – 1970
18. 5 dəfə Lenin ordeni (1971, 1973, 1976, 1979,
1983) ( Bax: Ирада Гусейнова. Гейдар Алиев - от политического руководителя к общенациональному лидеру. Баку, "Тахсил", 2005. стр. 67-68), "1941-1945ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 30 illiyi"
yubiley medalı – 1975, "SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi" yubiley medalı – 1978, İki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1979, 1983), "Oktyabr İnqilabı" ordeni – 1982,
Sov. İKP MK-nın "Политическое самообразование" 15
jurnalı redaksiya heyətinin Fəxri Fərmanı – 1982, "Kiyevin 1500 illik xatirəsinə" medalı – 1982, Georgi Dimitrovun anadan olmasının 100 illiyi" yubiley medalı - 198226.
Georgi Dimitrov ordeni – 1983, "Komsomolsk-Amurun
50 illiyi" yubiley nişanı – 1984, ÜİLKGİ MK-nın "60 il V.
İ. Leninin adı ilə" fəxri nişanı – 1984, "Qırğızıstan SSR- in
və Qırğızıstan Kommunist Partiyasının 60 illiyi" xatirə
medalı – 1984, "25 il Patris Lumumba adına Xalqlar Dostluğu Universiteti" medalı – 1985, "1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 40 illiyi" yubiley medalı - 198532. I dərəcəli Vətən Müharibəsi Ordeni 1985(Bax: "AZƏRBAYCAN
XALQININ
ÜMUMMİLLİ
LİDERİ HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVİN HƏYAT VƏ
FƏALİYYƏTİNİN XRONOLOGİYASI 1983-1990"(az). Prezident Kitabxanasının saytı. preslib. az. İstifadə tarixi: 201503-01) - (Bax:Aрхивные документы, отражающие политическую деятельность Гейдара Алиева, Документ 19. в кн. Ирада Гусейнова. Гейдар Алиев - от политического
руководителя к общенациональному лидеру. Баку, "Тах-
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сил", 2005), "SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi" yubiley
medalı - 1988
Müstəqillik dövrü. Tbilisi Dövlət Universitetinin fəxri doktoru – 1996, Kiyev şəhərinin fəxri qonağı –
1997, Türkiyə-Azərbaycan Dostluğu Vəqfinin fəxri sədri –
1997, Hyuston-Bakı Assosiasiyasının fəxri üzvü – 1997,
Amerika-Avrasiya Sənaye-Ticarət Palatasının "1997-ci
ilin adamı" mükafatı – 1997, Milli Olimpiya Komitələri
Assosiasiyasının "Ləyaqət" mükafatı – 1997, "Ankara iş
qadınları" cəmiyyətinin "1997-ci ilin görkəmli dövlət adamı" mükafatı – 1997, "Ankara iş qadınları" cəmiyyətinin
"1998-ci ilin dövlət adamı" mükafatı – 1998, "Ankara iş
qadınları" cəmiyyətinin "2001-ci ilin müdrik dövlət ada16 mı" mükafatı - 2001"Ankara iş qadınları" cəmiyyətinin
"2002-ci ilin dövlət adamı" mükafatı - 2002]( Bax:Aslan
ASLANOV, Tural RZAYEV, AzərTAc-ın xüsusi müxbirləri
(28. 06. 2002). "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri" (az). Azərbaycan qəzetinin saytı. azerbaijan-news. az), Kırkpınar yağlı
güləş yarışlarının "Baş Ağası" – 1998, Qars şəhər
bələdiyyəsinin "1997-ci ilin insan haqları" mükafatı –
1998, Türk Sənayeçiləri və İş adamları vəqfinin "İlin
dövlət adamı" mükafatı – 1998, Türk Sənayeçiləri və İş
adamları vəqfinin "İlin dövlət adamı" mükafatı – 1999,
Türk Sənayeçiləri və İş adamları vəqfinin "Üstün xidmət
və başarı mükafatı" – 2002, Türk Sənayeçiləri və İş
adamları vəqfinin fəxri sədri – 2002, Türk Dünyası
Yazıçılar və Sənətçilər Vəqfinin "Türk dünyasına xidmət"
mükafatı[1998, Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər
Vəqfinin "Türk dünyasının 2001-ci il xüsusi mükafatı" –
2002, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü – 1998,
Rusiyanın Saratov vilayətindəki "Yurd" Cəmiyyətinin
fəxri üzvü – 1998, Türkiyə Qəzetəçilər və Yazarlar
Vəqfinin, "Beynəlxalq türk dünyası qohum millətlərin ya-
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xınlaşması mükafatı" – 1998, Türkiyə Qəzetəçilər və Yazarlar Vəqfinin "Türk dünyası qardaşlıq və dostluq mükafatı" – 2000, Türkiyənin Bayburt diyarının "Dədə Qorqud"
mükafatı – 1998, Türkiyənin İzmir şəhərinin Qarşıyaka
bələdiyyəsinin "İnsan haqları" beynəlxalq mükafatı - 1998
Türkiyənin İpək Yolu Vaqfının fəxri üzvü və mükafatı –
1998( Bax; AzərTAc (06. 09. 1998). "Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevə Türkiyənin ən yüksək üç mükafatı
təqdim edilmişdir" (az). Azərbaycan qəzetinin saytı. azerbaijan-news. az. ), Türkiyənin İpək Yolu Vaqfının 1998-ci
il "Böyük lider" mükafatı və vəqfin fəxri sədri – 1999,
Türkiyənin İpək Yolu Vaqfının " 1999-cu ilin dövlət adamı" mükafatı – 2000, Türkiyənin İpək Yolu Vaqfının
"2001-ci ilin dövlət adamı" mükafatı – 2001, Türkiyənin 17
İpək Yolu Vaqfının "2002-ci ilin siyasət adamı" mükafatı
– 2003, Türkiyənin "Siyasət" jurnalının "İlin şərəf mükafatı" – 1998, Türkiyənin "Siyasət" jurnalının "İlin dövlət
adamı mükafatı" - 2003(Bax:AzərTAc (25. 03. 2003).
"Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyənin ən
nüfuzlu və məşhur "Siyasət" jurnalının "İlin dövlət adamı
mükafatı"na layiq görülmüşdür" (az). Xalq qəzetinin saytı. xalqqazeti. com), Türkiyənin Mərmərə Qrupu
Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin fəxri sədri –
1998, Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin "Günümüzün ən dözümlü adamı" mükafatı – 1999, Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin 2002-ci ilin "Baş müəllim Atatürk" mükafatı – 2002, Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin
(İngiltərə, Kembric) "Dünyanın XX əsrdə görkəmli xadimi" mükafatı – 1999, Azərbaycan Respublikası Əsilzadələr Məclisinin 1 nömrəli şəhadətnaməsi – 1999, İ. Y.
Yakovlev adına Ümumçuvaşiya Milli Mükafatı – 2000,
Rusiya Kinematoqrafiya Sənəti Akademiyasının "Nika"
mükafatı – 2000, Beynəlxalq Həvəskar Boks Assosiasiya-
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sının fəxri mükafatı – 2001, "Ruh" Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin "Jurnalistlərin dostu" mükafatı –
2002, "Rusiyanın Milli Şöhrəti Mərkəzi"nin "Sivilizasiyaların dialoqu" beynəlxalq Andrey Pervozvannı mükafatı –
2002, Avrasiya teleforumunun mükafatı və diplomu –
2002, Türkiyənin "Samanyolu" televiziya kanalının "Medianın dostu" mükafatı – 2002, Məmməd Araz mükafatı –
2003, Türkiyənin "Zaman" qəzetinin "Avrasiyada sülh və
dialoq" beynəlxalq mükafatı – 2003, Moskva Hüquq
Akademiyasının fəxri doktoru – 1997, İzmir şəhərindəki
"Doqquz Eylül" Universitetinin fəxri doktoru – 1997,
İstanbul şəhərindəki "Fatih" Universitetinin fəxri doktoru
– 1997, Əl-Fərabi adına Qazax Milli Dövlət Universiteti18 nin fəxri doktoru – 1997, Daşkənd Dövlət Universitetinin
fəxri doktoru – 1997, Türkiyə Respublikasının ən yüksək
mükafatı - "Dövlət nişanı" – 1997, Ukraynanın ali mükafatı "Yaroslav Mudrı" ordeni – 1997, İzmir şəhərindəki Egey Universitetinin fəxri doktoru – 1998, Atatürk adına Ərzurum Universitetinin fəxri doktoru – 1998, İsgəndərin şəhərindəki Universitetin fəxri doktoru – 1999, İsparta
Universitetinin fəxri doktoru – 1999, Beynəlxalq Kadr
Akademiyasının "Elm və təhsilin inkişafına görə" beynəlxalq ordeni – 1999, Türkiyənin ən nüfuzlu mükafatı "Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı" – 1999, Osmanqazi
Universitetinin fəxri doktoru – 2000, Rusiya Rəssamlıq
Akademiyasının "Ləyaqət" qızıl medalı – 2000, Ankara
Universitetinin fəxri doktoru – 2001, Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının "Böyük qızıl medalı" – 2001,
Ukraynanın "Qızıl tale" Beynəlxalq Açıq Məşhurluq
Reytinqinin "Qloriya Populi" qızıl ulduzu – 2001, Rus
Pravoslav Kilsəsinin (RPK) I dərəcəli "Müqəddəs mömin
Moskva knyazı Daniil" ordeni – 2001, Gürcüstanın ali
mükafatı - "Qızıl runo" ordeni – 2001, Bursa şəhərindəki
Uludağ Universitetinin fəxri doktoru – 2002, Beynəlxalq
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Elmlər Akademiyasının fəxri akademiki – 2002, Qars
şəhərindəki Qafqaz Universitetinin fəxri doktoru – 2002,
Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Akademiyasının
fəxri üzvü – 2002, Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun fəxri doktoru – 2002. Kırıkqala Universitetinin fəxri doktoru – 2003, Rusiya Federasiyasının
Təhlükəsizlik, Müdafiə və Hüquq Qaydası Problemləri
Akademiyasının professoru və həqiqi üzvü, Y. V. Andropov adına mükafat – 2003(Bax:"Ümummilli lider Əliyev
Heydər Əlirza oğlu" (az). President. az saytı. president.
az. İstifadə tarixi: 2015-03-02), ABŞ-ın Linkoln Universitetinin fəxri doktoru – 2003, Ukrayna Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının fəxri doktoru – 2003,
Avropa Güləş Federasiyasının "Qızıl boyunbağı" fərqlən- 19
mə nişanı – 2002, Beynəlxalq İhsan Doğramacı Fondunun
qızıl medalı - 2002Fransa Respublikasının "Fəxri Legion"
ordeninin Böyük Xaçı – 203(Bax:;Jak ŞİRAK, Fransa
Respublikasının prezidenti (10. 05. 2003). "Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab Heydər
Əliyevə" (az). Respublika qəzetinin saytı. respublicanews. az. ), Rusiyanın ən yüksək mükafatı - "Müqəddəs
Apostol Andrey Pervozvannı" ordeni – 2003, Uşaq Fondları Beynəlxalq Assosiasiyasının Lev Tolstoy adına beynəlxalq qızıl medalı – 2003, Ukraynanın mədəniyyət ictimaiyyətinin "Şərəf"' ordeni – 2003, Ankara şəhərindəki
Hacəttəpə Universitetinin fəxri doktoru - 1994Bakı Dövlət
Universitetinin fəxri doktoru – 2000, Moskva Dövlət Universitetinin fəxri professoru - 2002]. Texas ştatının fəxri
vətəndaşı – 1997, Türkiyənin "Nərgiz TV" kanalının
1997-ci il üçün "Dünyada ilin adamı" mükafatı – 1998,
Azərbaycanda ilin adamı mükafatı (2002, 2003) , Şeyxülislam Ordeni - 2005 (vəfatından sonra) ( Bax:"Şeyxülislam
Ordeni" (az). Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin saytı. qafqazislam. com. İstifadə tarixi:2015-02-10. )
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Heydər Əliyevin heykəl və büstləri. Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyevin büstü (1983-cü il, heykəltaraş Ömər Eldarov) - (Bax: Naxçıvan ensiklopediyası. Bakı,
Elm, 2002. səh. 141. ) , Heydər Əliyevin heykəli (Bakı,
2005-ci il). , Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin qəbirüstü abidəsi (Bakı, 2004-cü il) - (Bax:"Ömər
Eldarov" (az). az. wikipedia. org. İstifadə tarixi: 201502-10. )
Misirin Qəlyubiyyə vilayətinin Qanatır şəhərində
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi və AzərbaycanMisir dostluq parkı - 2008. (Bax: "MİSİRİN QƏLYUBİYYƏ VİLAYƏTİNİN QANATIR ŞƏHƏRİNDƏ ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ABİDƏSİNİN VƏ AZƏR20 BAYCAN-MİSİR DOSTLUQ PARKININ AÇILIŞI OLMUŞDUR" (az). AzərTAc-ın saytı. azertag. az. 07. 02.
2008. İstifadə tarixi: 2015-02-10).
Türkiyənin İstanbul şəhərinin Sarıyer rayonunda
Heydər Əliyev parkı və heykəli - 2006. Serbiyanın Belqrad şəhərinin Taşmaydan parkında Heydər Əliyevin heykəli – 2011
“Heydər Əliyev” ordeni. "Heydər Əliyev" ordeni
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında müstəsna tarixi xidmətlərini nəzərə alaraq və onun xatirəsini əbədiləşdirmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 22 aprel 2005-ci il
tarixli, 896-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsis edilmişdir.
(Bax: "Heydər Əliyev" ordeninin təsis edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU)
Heydər Əliyevin adının əbədiləşdiləşdirilməsi.
Azərbaycanda Heydər Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək
üçün aşağıdakılar onun şərəfinə adlandırılmışdır:
Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatı, Azərbaycan Respublikası-
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nın "Heydər Əliyev" ordeni, Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi, Bakı Beynəlxalq Aeroportu, Bakı Dərin Özüllər Zavodu, Bakı Neft Emalı Zavodu
Respublika sarayı, Bakı şəhərində İdman-Konsert
Kompleksi, Bakı şəhərində Heydər Əliyev prospekti, Azərbaycanın şəhər və rayonlarında küçə və meydanlar, Platin, qızıl və gümüş xatirə sikkələri
Xatirə sikkələri.
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Lənkəran şəhərinin mərkləzi meydanına ümummilli
liderin adı verilmişdir. (2003). Mərkəzi meydanda dahi
rəhbərin abidəsi ucalır. (2005). Rayonda həmçenin Heydər
Əliyevin Mərkəzi fəaliyyət göstərir. (2007).
2003-cü il dekabrın 12-də Azərbaycanın ümummilli
lideri, Prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Klivlend xəstəxanasında vəfat etmişdir.
Heydər Əliyev iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
adına (1979-1983), beş dəfə Lenin(1971, 1973, 1976,
1979, 1983), Ukraynanın “Yaroslav Mudri” (1997), Türkiyənin “Dövlət nişanı” (1997), Gürcüstanın “Qızıl dəri”
(2001) ordenlərinə, ”1941-1945-ci il Böyük Vətən muha
кibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə “ (1945),
“1941-1945-ci il Böyük Vətən muharibəsində rəşadətli
əməyə görə”(1945), “Əmək rəşadətinə görə” (1945),
”Sovet ordusu və Donanmasının 30 illiyi” (1971), Qazaxıstanın “Astana “(1998), Rusiyanın “Beynəlxalq təhlükəsizlik xidmətlərə görə “ (2003) medallara layiq görül-
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müş, Ankaradakı Hacəttəpə Universitenin (1994), Tibb
Dövlət Universitetinin (1996), Moskva Dövlət Hüquq
Akademiyasının (1997), İzmirdəki “9 Eulül” Universitetinin (1997), İstanbuldakı “Fatih” Universitetinin
(1997), Qazaxıstan Dövlət Universitetinin (1997), Daşkənd Dövlət Universitetinin (1997), İzmirdəki “Egey “
Universitetinin (1998), Ərzurum Universitetinin (1998),
İsparta Universitetinin(2001), Moskva Dövlət Universitetinin (2002), Qars şəhərinmdəki “Qafqaz Universitetinin (2002), Moskva Dövlıət Beynəlxalq Münasibətlər
Universitetinin (2003) fəxri doktoru seçilmiş və bir sıra
beynəlxalq mükafatlarla təltif olunmuşdur.
22

Şəkil. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasınına Prezident seçkilərio ərəfəsində
Lənkəranda(05. 10. 1998).

Rusiyanın “Kosmos-Yer” Elmi –Texniki Mərkəzinin
qərarı ilə Bürc ulduzuna (1988), həmçenin Böyük Qafqaz
sıra dağlarında zirvələrdən birinə ümummilli lider Heydər
Əliyevin adı verilmişdir. Azərbaycanda, Rusiyada, Türkiyədə, Ukraynada və digər xarici ölkələrdə dahi rəhbərin
adını daşıyan parklar, küçələr salınmış, xatirə abidəsi
ucaldılmışdır. Bax:Mirhaşım Talışlı və Etibar Əhədov.
Lənkəran Ensiklopedik məlumatı. bakı-2014).
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Qəlbimdəki Yeddi bulaq
Bəsdir getdik , gəlin duraq,
Nəfəs alıb bir oturaq.
İndi verim sizə soraq,
Sərin-sərin damcılanır.
Haftonidə yeddi bulaq,
Qəlbimdəki yeddi bulaq.
Mən verirəm soraq sizə,
Bir gün gəlin qonaq bizə.
O Haftoni kəndimizə,
Bələd olun çeşməmizə.
Sərin bulaq, isti dodaq,
Qəlbimdəki yeddi bulaq.
Muqayisə etməyirəm,
Yalana yer verməyirəm.
Sizə açıq söyləyirəm,
Ürəyimi edir tulaq,
Haftonidə yeddi bulaq,
Qəlbimdəki yeddi bulaq.
Bu diyarda , gözəl sulu,
Suyu sulardan da duru.
Sanki abi zəm-zəm suyu,
Lənkəranda sərin sulu.
Haftonidə yeddi bulaq ,
Qəlbimdəki yeddi bulaq.
Haftonidə- İbadidə,
Qalın Sumağ meşəsində.
Aqşinin ürəyində,
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Sərin-sərin axar bulaq.
Haftonidə yeddi bulaq,
Qəlbindəki yeddi bulaq.
Tanrı verib bizə payı,
O ətirli dadlı çayı.
İç armudu vur halayı,
Yoxdur bu dünyada tayı.
Haftonidə yeddi bulaq,
Qəlbimdəki yeddi bulaq.
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Kurqanları baş-başadır,
Tariximizi yaşadır.
Abidədir, tamaşadır,
Kurqanlara gəlin soraq.
Haftonidə yeddi bulaq,
Qəlbimdəki yeddi bulaq.
Haydı açın qulaqları,
Mən sayıram bulaqları.
Dəvət edək qonaqları,
Qoy tanınsın yeddi bulaq.
Haftonidə yeddi bulaq,
Qəlbimdəki yeddi bulaq.
Bir – Güləmirzə bulağı,
Yerləşir yoldan aşağı.
İki - Əmrahın bulağı,
Cənnətə bənzər qırağı.
Üçüncü - İsbat bulağı,
Dillərdə gəzir sorağı.
Dörd- Babakişi bulağı,
Zyarətsizdir qırağı.
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Beş- Ataxanın bulağı,
Olub ailənin qonağı.
Altıncısı - damcı bulaq,
Susuz dodaq , sərin bulaq,
Yeddi- meşənin qırağı,
Orda Nəsirin bulağı.
Daim əbədi axacaq,
Daim ədəbi qalacaq.
Haftonidə yeddi bulaq.
Qəlbimdəki yeddi bulaq.
Aqşin Mistanlı.
(Əliyev)16. 11. 2017-ci il. 25
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Şəkil. Haftoni qəsəbəsinin xəritəsi.
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Şəkil. Haftoni qəsəbə Qarabağ şəhidi Sultan Əliyev küçəsi.
16. 05. 2018
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Şəkil. Ləj yolu. 16. 06. 2018.
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Şəkil. Lənkəran - Haftoni ana şose yolu.

Şəkil. Haftoni qəsəbə giriş plankartı. Müəllif Aqşin
Milstanlı(Əliyev).
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I HİSSƏ
TARİXİ KEÇMİŞ, ƏRAZİ və ƏHALİ.
1. Haftoni hidronimi . Haftoni oykonimi Talış dilindəki “Haft”(yeddi), ”honi”(bulaq) sözlərindən əmələ gəlmişdir və mənası da “Yeddi bulaq “ deməkdir. Deyilənlərə
görə Haftoni ərazisində ilk əvvəllər yeddi böyük bulaq
mövcud olmuşdur ki, bu bulaqlar da Haftoni hidronimini
əmələ gətirmişdir. Bu bulaqların hər birinin adları var və
30 bu bulaqlar günümüzə qədər mövcudiyyətini qoruyub saxlayır. Günümüzdə də Haftoni xalqı bu bulaqların suyundan
istifadə edir. Tədqiqatçıların çoxu Haftoni hidronimini
Talışca olan “Haftoni “(yeddi bulaq) sözü ilə bağlayırlar.
Azərbaycan Toponimlərinin Ensiklopedik Lüğəti kitabında Haftoni hidronimi haqda belə yazılır. “Haftoni hidronimi Talış dilindəki “haft” (yeddi), ”honi”(bulaq sözlərindən yuaranıb və “yeddi bulaq “ deməkdir. Bundan əlavə
Haftoni sözü bəzi mənbələrdə “Gaftoni” kimi də , qeyd
olunur. (Bax:Azərbaycan Toponimlərinin Ensiklopedik Lüğəti. İki cilddə. I cild. Şərq və Qərb. Bakı-2007. səh. 316.).
Belə ki, Lerik rayonunun Nücü inzibati ərazi vahidliyində də Haftoni adlı kənd var və bu məntəqə dağətəyi zonada yerləşir. Haftoni adı ilə eynilik təşkil edən digər məntəqə isə Lənkəran rayonunun Girdəni inzibati ərazi vahidliyində yerləşir və bu adla mövcud olan hər üç kənd öz
adını o ərazilərdə mövcud olan bulaqlardan alır və eynilik
təşkil edirlər. (Bax:Azərbaycan Toponimlərinin Ensiklopedik Lüğəti. İki cilddə. I cild. Şərq və Qərb. Bakı-2007. səh.
316). Tarixçi Rübabə Əliyeva öz kitabında Haftoni hidronimi haqda belə yazır: “Haftoni kəndi Lerik rayonunun
Nücü ərazi vahidliyində yerləşir və Talış dilindədir. Bu
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sözün mənası Talışca “haft”(yeddi), ”honi”(bulaq)
mənasındadır. (bax-Yeddi bulaq kəndi). Digər Haftoni adlı
kənd isə Lənkəran rayonunun qərbində, Ləj kəndindən
qərbdə, Talış dağları ətəyində, İbadi meşəsindən aşağıda
yerləşir və bu kənd adının da mənası Lerikdə yerləşən
Haftoni kənd adı ilə eynilik təşkil edir. Belə ki, bu kəndin
adının mənası da Talışca olub “Haft”(yeddi), ”Honi”
(bulaq) deməkdir. Akademik Budaq Budaqov Haftoni
hidronimini Haftoni kəndi ərazisində mövcud olmuş yeddi
qaynar bulaqla bağlayır. (Bax:Akademik Budaq Budaqov.
N. G. Məmmədov. Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyası. Akademik H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. B. Ə.
Budaqov, N. G. Məmmədov. Azərbaycanın Lənkəran Regionu Toponimlərinin İzahlı Lüğəti. Bakı-2007. səh. 38). 31
Tarixçi Etibar Əhədov öz Haftoni hidronimini Talışca
“Haft”(yeddi), ”Honi”(bulaq) sözlərindən əmələ gəldiyini
yazıraq belə deyir: Haftoni Lənkəran rayonunda kənd adıdır və adının mənası da “yeddi bulaq” deməkdir.
(Bax:Etibar Əliyev, Mirhaşım talışlı. Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti. bakı-2014. səh. 49). Tarixçi Mirhaşım talışlı
Haftoni hidronimi haqda belə yazır: “ Haftoni , Lənkəran
rayonunu qərbində qəsəbə adıdır və adının da mənası yeddi bulaq deməkdir. (Bax:Mirhaşım Talışlı. Lənkəran.
Maarif. Bakı-1990. səh. 298). İshaq Axundov isə Haftoni
hidronimi “yaşıl oba” kimi mənalandırır. (Bax:İshaq
Axundov. Xatirəmdə yaşayan Lənkəran. Bakı-1989. səh. 85)
Haftoni hidroniimini əmələ gətirən yeddi bulaq Haftoni
qəsəbəsinin müxtəlif ərazilərində yerləşir və günümüzdə
də fəaliyyət göstərirlər. Haftoni qəsəbə sakinləri bu bulaqların suyundan həm içmək üçün , həm də müxtəlif işlər
üçün istifadə edirlər və bulaqlar aşağıdakılardır:
1. Qüləmirzə honi(Qulamirzənin bulağı) – Bu bulaq
Haftoni hidronimini əmələ gətirən yeddi bulaqdan birincisidir. Bu bulaq Haftoni qəsəbəsində , Haftoni Uşaq bağça-
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sının yerləşdiyi küçə ilə üzü dağa tərəf gedərkən Haftoni
beton su kanalının sağ tərəfində yerləşir. Hal-hazırda bu
bulaq Haftoni kənd sakini Ramizin evinin arxasında yerləşir. Bulağın ətrafında yerləşən evlərin sakinləri bu bulaqdan öz evinə plastik və dəmir borularla su çəkmiş və bu
bulağın suyundan içmək və digər ev işləri üçün istifadə
edirlər.
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Şəkil. Quləmirzə honi(Güləmirzə bulağı). 16. 03. 2018.

2. Əmişi(Əmrahi) honi. Penə honi(. Əmişin-Əmrahın-bulağı-Yuxarı bulaq). Bu bulaq Haftoni hidronimini
əmələ gətirən bulaqlardan ikincisidir. Bulaq Haftoni qəsəbəsinin S. Əliyev adına Orta məktəbin sağ tərəfində yerləşən küçə ilə üzü yuxarı dağa tərəf gedərkən yolun sonunda, beton su kanalının qarşı tərəfində yerləşir. Bu bulağa
getmək üçün Haftoni beton su kanalı üstündə yerləşən 1-ci
dəmir dəstəkli qozbel dəmir körpünün üstündən keçərək
yuxarı qalxılır və bulağ orada yerləşir. Bu bulaq hal-hazırda fəaliyyətdədir və Haftoni camaatı bu bulağın suyundan içmək və digər işlər üçün istifadə edir.
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Şəkil. Əmişi(Əmrahi) honi. Əmişin(Əmrahın) bulağı.
03. 03. 2018.

3. İsbati honi (İsbatın bulağı. ). Bu bulaq Haftoni
hidronimini əmələ gətirən bulaqlardan üçüncüsüdür. Bulaq
Haftoni qəsəbəsindəki küçə ilə dağa tərəf üzü yuxarı
qalxdıqda, beton su kanalının qarşı tərəfində yerləşir. Bu
bulağa getmək üçün beton su kanalı üstündəki beton körpü
ilə keçib getmək olar. Bulaq hal-hazırda işlək vəziyyətdədir və Haftoni camaatı bu bulağın suyundan içmək və digər işlər üçün istifadə edir. Bu bulaq dairəvi dəmir çəlləyin içindən plastik boru ilə axır. Bulağın suyu yay aylarında çox sərin olur. Bu bulaq vaxtı ilə Haftoni ərazisinə
Lerikin Orand ərazisindən ailəsi ilə birlikdə köçüb gəlmiş
Calalov İsbat kişinin mülkündə yerləşdiyindən onun adını
daşıyır.
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Şəkil. İsabti honi(İsbatın bulağı). 16. 03. 2018.

4. Babakişi honi- (Babakişi bulağı). Bu bulaq Haftoni hidronimini əmələ gətirən yeddi bulaqdan dördüncüdür. Bulaq Haftoni qəsəbəsinin İbadi mualicə bulaqlarına
gedən yolun sol tərəfində, beton sui kanalının qarşı tərəfində, sol tərəfə dönən küçə ilə 50 metr getdikdə sol tərəfdə Musa adlı şəxsin evin arxasında , açıq ərazidə yerləşir. Bu bulaq vaxtı ilə Lerikin Orand ərazisindən buraya
ailəsi ilə köçüb gəlmiş Babakişi adlı şəxsin mülkündə
yerləşdiyindən onun adını daşıyır. Bulaq hal-hazırda işlək
vəziyyətdədir, lakin su boru ilə deyil yerin altından süzülərək çıxır və Haftoni camaatı bu bulağın suyundan qismən içmək üçün istifadə edir.
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Şəkil. Babakişi honi(Babakişi bulağı). 16. 03. 2018.

5. Ataxani honi (Ataxanın bulağı). Bu bulaq Haftoni 35
hidronimini əmələ gətirən yeddi bulaqdan beşincisidir. .
Bulaq Haftoni qəsəbəsinin İbadi mualicə bulaqlarına gedən yolun sağ tərəfində, beton sui kanalının qarşı tərəfində, kənd sakini Ataxan Qasımovun həyətində yerləşir. Bulaq vaxtı ilə Lerikin Orand ərazisindən buraya köçüb gəlmiş Ataxan Qasımovun mülkündə yerləşdiyindən onun
adını daşıyır. hal-hazırda işlək vəziyyətdədit. Qasımovlar
ailəsi bu bulağın suyundan içmək və digər işlər üçün
istifadə edirlər. Bulağın suyu sərindir.

Şəkil. Ataxani honi(Ataxanın bulağı). 22. 03. 2018.
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6. Tılə honi (damcı bulağı). Bu bulaq Haftoni
hidronimini əmələ gətirən yeddi bulaqdan altıncısıdır.
Bulaq İsti su pansionatının həyətində yerləşən bir dərədə,
taxta pilləkənin aşağı sol tərəfində, böyük palıd ağacının
köklərinin altında yerləşir. Bulağın suyu iki çeşmədən
ibarətdir. Birincisi daşlarla hörülmüş və dəmir borusu
olan çeşmə, ikincisi isə sağ tərəfdə yerləşən və plastik
borusu olan çeşmə. Bu bulaq pansionatın həyətində
yerləşdiyindən buraya istirahətə gəlmiş qonaqlar bu sudan
içmək üçün istifadə etmişlər. Bulaq hal-hazırda isti su
pansionatı ərazisində aparılan tikinti işləri səbəbindən
bağlanmışdır. Bu bulaq göz yaşı kimi süzülüb axdığından
el arasında Talışca “Tılə honi” (yəni damcı bulağı)
36 adlandırılmışdır.

Şəkil. Tılə honi(Damcı bulağı). 28. 04. 2018-ci il.

7. Nəsiri honi(Nəsirin bulağı. ). Bu bulaq Haftoni
hidronimini əmələ gətirən yeddi bulaqdan yeddincisidir.
Bulaq, Haftoni qəsəbəsinin Türkoba ərazisində , Haftoni
ilə Kirov qəsəbəsi(indiki İsti su) arasında, Haftonidən
Kirov qəsəbəsinə(indiki İsti su qəs. ) gedən dağ
yamacındakı yolun sağ tərəfində, su kollektoru binasını
100 metrliyində, meşənin içərisində yerləşir. Bulaq hal-
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hazırda qismən istifadəlidir. bu bulaq Haftoni evlərinə
uzaq olduğundan qismən istifadəsiz hala düşmüş, yalnız
yay aylarında meşədə susamış insanlar tərəfindən istifadə
edilir. Bu bulaq vaxtı ilə Lerik ərazisindən öz köçü ilə
buraya köçüb gəlmiş Nəsir kişinin mülkündə
yerləşdiyinndən onun adını daşıyır. Bu bulağın suyu yaya
aylarında çox sərin olur.
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Şəkil. Nəsiri honi. (Nəsirin bulağı). 22. 03. 2018.

Tarixçi Mirhaşım Talışlı özünün Haftoni bulaqlarına
aid “Yeddi bulaq” şerində Haftoni ərazisində mövcud
olan və Haftoni hidronimini əmələ gətirən yeddi bulağın
adınmı çəkir və bunlar aşağıdakılardır.
1. Gözəl bulaq. 2. Noğullu bulaq. 3. Sədəf bulağı. 4.
Qatışan bulaq. 5. Damcı bulağı. 6. Aciz bulaq. 7. Borulu
bulaq. O, hər bulağı ayrıca xarakterizə etmiş və bu haqda
şeir yazmışdır. (Bax. Mirhaşım Talışlı. Yeddi bulaq.
Ədəbiyyat və İncəsənət qəzeti. )

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Dərəli dağlı yerlər,
Yeddi bulaqlı yerlər.
Bütün çeşmələrilə,
Könlümə bağlı yerlər.
(Bax:Mirhaşım Talışlı . Lənkəran. Bakı-1990. səh. 248).
2. Tarixi. . Haftoni qəsəbəsinə Talışlı, Xanlıqlı,
Türkoba və Təzə məhəllə daxildir. Haftoni qəsəbəsi Talış
dağlarının ətəyində, Sumağ silsiləsinin şərq yamacında
yerləşir. Mənbələrə görə Haftoni ərazisinə Lerik rayonundan və digər ərazuilərdən ilk köçlərin gəlməsi 1800-cü
illərə təsadüf edir. Elə bu illləri də Haftoni ərazisinin
məskunlaşma dövrü kimi götrmək olar. Lakin bu köçlər
38 bu ərazilərdə daimi məskunlaşmamışlar və bu əraziyə yaylağ və qışlağa gəlmişlər. Belə ki, kənd sakinlərin dediklərinə görə Haftoni dağlarında qədim qəbirsanlıq mövcud
olmuşdur. Bu qəbirsanlıq indiki Haftoni ərazisindən şimalqərbə, İbadi meşəsinin içərilərində, Havzava kəndi yaxınlığında yerləşir. Deyilənlərə görə Haftoni ərazisinə gələn
köçlər ilk əvvəllər məhz bu ərazidə məskunlaşmışlar və
sonradan indiki Haftoni qəsəbəsi ərazisinə köç etmişlər.
Belə ki, bu qədim qəbirsanlıqda qəbir daşları adi çay daşlarından ibarət olmuş və üzərilərində heç bir yazı olmamışdır. Lakin zaman-zaman bu daşlar ətrafındakı ağaclar
böyüdükcə torpağa qarışmışdır. Bu tipdə olan qəbirlər
Sınovli kəndi ərazisində yerləşən dağların başında da
şimaldan cənuba 200 metr əsafə uzunluğunda yerləşir.
Buradakı ağaclar da böyüdüyündən bu qəbirlərin bir qismi
itib-batmışdır. (Bax:Aqşin Mistanlı(Əliyev). Sınovli kurqanları. DJB. Az saytı. ). Haftoni adına ilk dəfə hələ XIX
əsrdə Rusiya imperiyasının imperiya dəftərxanalarında
qorunub saxlanan hərbi sənədlərdə rast gəlinir. Belə ki,
Rusiya imperiyası 1800-cü ildən başlayaraq Azərbaycan
torpaqlarını işğal etməyə başlayır. Bu əraziləri tutduqdan

Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq

sonra onu quberniyalara və sonra isə qəzalara bölür. Belə
qəzalardan biri də Talış (Lənkəran) qəzasıdır. Bir müddət
sonra, yəni 1850-ci ildən başlayaraq 1870-ci ilə qədər
Rusiya imperiyasının Qafqazdakı hərbi dairəsi Qafqazdakı
quberniya və qəzalardakı məntəqələri qeydiyyata alır. Belə
siyahıya alınmalardan biri də, 1850-1870-ci illərdə aparılmışdır. . Bu dövürlərdə yaşayış məntəqələrinin aparılmış
qeydiyyatında Şamaxı(Bakı) quberniyasının yer adları
sadalanır. Belə ki, siyahıyaalınmanın Talış(Lənkəran)
qəzasına aid olan bölməsində Хафт аб»(Haft ab-yeddi su)
və ya “Xафт асиаб» (Haft asiab) adlı yaşayış məntəqəsinin adı çəkilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu yaşayış
məntəqəsinin adındakı , , Хафт, , sözü talışca olan yeddi
sayı deməkdir, , , аб, , (ab) isə farsca və talışca olan su 39
sözüdür. (Bax:Списки Населенных мест Российской
империи Кавкахскому краю. Ленкораский уьезд.
Тифлис. 1870. стр. 86). Lakin araşdırmalar göstərir ki,
Haftoni ərazisində daimi oturaq həyat 1920-ci illərə
aiddir və elə o vaxtlardan da Haftoni bir kənd kimi
mövcud olmağa başlanmışdır. Mənbələrə görə Haftoni
ərazisinə daimi oturmağa gələnlər indiki Haftoninin cənub
hissəsində(indiki yeni tikilmiş həbsxana ərazisində) indiki
Talışlı kəndi ilə dağlar arasındakı ərazidə məskən salmış
və sonradan indiki Haftoni ərazisinə köç etmişlər. Lakin
Haftoni ərazisində tapılmış qədim dövürlərə aid maddimədəniyyət nümunələri(tuncdan və misdən qılınc, tunc
qəmələr, tunc qılınc və ox ucluqları) və Haftoni
qəsəbəsinin bulaq kafesi adlanan əraziyə yaxın yerdə
mövcud olmuş və tarixi bilinməyən qədim qəbirsanlıq bu
ərazilərdə hələ indiki Haftoni yaranmamışdan da əvvəl
yaşayış məskəni olmuşdur. Beləki hələ 1964-cü ildə bulaq
kafesi yaxınlığında sovxozun təsərüfat işləri ilə bağlı
sahələrin traktorla şumlama zamanı bu qəbirlər üzə çıxmış
və sonradan məhv olub yoxa çıxmışdır. Bu haqda Haftoni

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

sakini Məmmədağa müəllim belə söhbət edir:Mən uşaq
olan zaman, təqribən 60-cı illərdə qəsəbəmizin bulaq
kafesi yaxınlığında
kolxozlaşma ilə bağlı təsərüfat
sahələri traktorla şumlanılırdı. Biz də o vaxtlar bu traktora
tamaşa etmək üçün yığışmışdıq. Bu zaman traktor
şumlama zamanı bir maraqlı qazıntının üstünü açdı.
Maraq üçün yaxına gəldik. Məlum oldu ki bu qədim
qəbirlərdir. Bu qəbirlərin içində gildən saxsı qablar, ox və
nizə ucluqlarrı, qolbağlar və müxtəlif cür bəzək əşyaları
çıxdı. Bu maddi-mədəniyyət nümunələrinin içində bir mis
qılınc da var idi . Bu zaman bu qəbiri və onun içindəki
maddi-mədəniyyət nümunələrinin traktor əzib dağıtmağa
başladı və mən də tələsik oradakı mis qılıncı götürdüm və
40 günümüzə qədər saxlamışam. Bu hadisədən sonra mən
evdə ağsaqqallardan bu qəbirsanlıq haqda maraqlandım ,
lakin kimsə bu qəbirlər haqda bircə kəlmə də olsun biliyə
və ya məlumata malik deyildi. . Sonra başa düşdüm ki,
Haftoni ərazisində indiki köçlərdən çox-çox əvvəl yaşayəş olmuş və bu da onların sübutudur. ”Məmmədağa
müəllimin dediklərini və Haftoni kurqanlarından Baladdin
müəllim və İlqar müəllim tərəfindən yığılmış qədim dövrlərə aid maddi-ədəniyyət nümunələrini hesab etsək
onda belə bir məsələ ortaya çıxır ki, Haftoni ərazisi
İbtidai icma dövründə və antik orta əsrlərdə də yaşayış
məskənləri olmuşdur. Çünki buradan tapılmış tuncdan və
misdən ibarət olan maddi-mədəniyyət abidələri bunu sübut
edir.
Haftoni ərazisinə ilk gəlmiş şəxslər haqqında dəqiq
məlumat yoxdur. Lakin kənd sakinlərinin dediklərinə görə
Haftoni ərazisinə ilk gəlmiş tayfalar Orand, Buzeyir və
Türk tayfası olmuşlar. Orand tayfasından Bəylərovlar,
Zeynalovlar, Hüseynovlar, Əliyevlər, Əliyevlər(Əliyev
Tərbizin atası), Novruzovlar
və Calalovalr
nəsli
gəlmişdir.

Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq

41

Şəkil. Haftoni ərazisində tapılan Tunc və erkən dəmir
dövrünə aid maddi-mədəniyyət nümunələri. 18. 04. 2018-ci il.
Tuncdan qılınc və ox ucluqları).

Türk tayfasından isə məşhur Tağıyevlər familiyasını
daşıyan nəsli gəlmişdir. Beləki Tağıyevlər nəsli Haftoni
ərazisinə ilk gələnlərdən olmuşlar. Bu nəslin banisi Tağı
kişi(1-ci Tağı) onun övladlarının dediklərinə görə hələ
1826-cı ildə indiki Haftoni qəsəbəsinin hissəsidə , sumağ
dağında yerləşən və el arasında “se boə”(üç qardaş) adlanan dağın arasındakı dərəyə öz ailəsi ilə Züvand(indiki

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Yardımlı rayonunun Alar kəndi ərazisindən köçüb
gəlmişdir. Tağı kişi öz ailəsi ilə birlikdə o dərədə
məskunlaşmış və ağac budaqlarından öz köçünün
yerləşdiyi ərazini çəpərləmişdir. İndinin özündə də, o
ərazi “Təği nıso”(Tağının oturduğu həyət) adlanır. Lakin
indi orada yaşayış yoxdur, yalnız əvvəlki köçün izləri
hələdə qalmaqdadır. Lakin Tağı kişinin övladlarının
bəzilərinin dediklərinə görə bu tayfa Alar kəndi ərazisindən yox Lerikin Perzəküjə və Xəlifəkənd ərazisindən
buraya köçüb gəlmişlər. Tağı kişinin oğlu Tağıyev Əşi
Tağı oğlu 1856-cı ildə ə dünyaya gəlmişdir. Bu Haftoni
ərazisində doğulan Tağıyevlər nəslinin ilk nümayəndəsidir. Belə ki, Tağıyevlər nəslinin nümayəndəsi olan Tağı
42 kişinin məhz 1826-cı ildə Haftoni ərazisinə gəlməsi hələ
ki, heç bir mənbəyə dayanmır. Orand tayfasından isə
Haftoni ərazisinə ilk gələnlərdən Xancan kişini atası
olmuşdur. Belə ki, Xancan kişi Haftoni ərazisində ilk
doğulanlanlardandır. Bundan əlavə Mirzə Əhməd Bəy
Xudaverdi oğlu 1882-1883-ci ildə yazdığı “Əxbərnamə”
adlı kitabında Haftoni ərazisində yerləşən İbadi mualicə
bulaqları haqda məlumat verir və bu ərazidə vaxtaşrı Talış
xanının istirahət etdiyini qeyd edərək Haftoni meşəsini
böyük həvəslə vəsf edir. (Bax: Mirzə Əhməd Xudaverdi
oğlu. . Əxbarnamə. Lənkəran-1882). Digər bir mənbə isə
1836—1880-cı illərə aiddir. Belə ki, 1836-1880-cı illər
ərzində, indiki Haftoni qəsəbəsinin yuxarı hissəsində,
İbadi meşəsində rus-kazak dəstələri İbadi mineral suyunda
yuyunub mualicə olunmaq üçün taxtadan ikimərtəbəli
katejlər tikmişlər. Bu katejlərdə Rus ordusunun Lənkərandakı zabit və əsgərləri rütubət şəraitinə uyğunlaşmayaraq
kütləvi xəstələnmişlər. Elə bu səbəbdən də bu əsgərlərdə
sətəlcəm olma, bağırsaq, böyrək və digər orqanların
soyuqlanması baş vermişdir. bunları mualicə etmək üçün
Lənkəran ərazisinin dağ yamacı boyu hissəsində yerləşən
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mineral mualicəvi ərazilərində yerləşən mualicəvi ocaqlar
muraciət etmələrinə səbəb olmuşdur. Bununla bağlı rus
imperiyasının
Lənkərandakı hərbi komendantlığının
Tiflisdəki qafqaz hərbi dairəsinə göndərdiyi raportunda
deyilirdi – “ Lənkəranda rütubətdən və sətəlcəm olub
ölənlərin sayı 1828-ci ildən -15 mart 1831-ci ilə qədər 600
əsgər təşkil edir”(Bax:Обозрение Российских владении
за кавказом. Часть III, С. Петербург-1836). Bu faktlar
göstərir ki, həqiqətən də rus əsgərləri 1836-cı ildə
Lənkəranda özlərinə dayaq yaradarkən buranın rütubətli
iqlim şəraitinə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkmiş və bir
qismi də xəstələnib ölmüşlər. Buradakı çətin və rütubətli
iqlim şəraiti rusların kütləvi xəsətlənməsinə gətirib
çıxarmışdır. Çünki quru hava şəraitinə öyrəşən ruslar 43
burada müxtəlif epidemiya və digər yoluxucu xəıstəliklərə yoluxmuşlar. Rusların hələ 1836-və 1880-cı illərdə
Haftoni İbadi meşəsindəı. İbadi mineral mualicə ocağında
taxtadan tikdikləri ikimərtəbəli katejlər 1915-ci ildə
yandırılmışdır. Lakin 1920-ci ildən sonra burada ağac və
taxtadan və kənarları çəpərlənmiş köşklər tikmişlər. Lakin
1923-cü ildə yenidən alovlanıb yanmışdır.
Qədim evlər. Haftoni ərazisində ilk vaxtlar tikilən
evlər tipik talış memarlığının bir hissəsi olan, ağac- ləm
formalı komalar olmuş, lakin sonralar isə bu evlərin çoxu
yer üzərində, bəziləri də 2 və ya 3 daş üzərində tikilmişdir. Bu evləri 4 daş üzərində yerləşdirilmiş dirəkləri
çırpılarla hörüb içərisini palçıqla dolduraraq tikmişlər. Bu
tipli evlərə “sünnə kə”, “Puştə kə” (Talışca puştalı evlər
deməkdir) deyirlər. Bu tipdə evlərə qonşu Ləj və digər
kəndlərdə də rast gəlmək olur. Bu cür evərin dam örtüklərini qurmaq üçün yerə basdırılmış dirəklərin üstünə
“kətıl, nal” (talışca köndələn qurşaqlar) qoyulur. Bu
kətıllərin üzərinə dam milləri düzüb qarğı-qamış tökürlər,
torpaqlar və palçıqla suvanır, yağış və qar suyunun içəri

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

sızmaması üçün damın örtüyü “konusvari” və ya
“balıqbeli” formada düzəldilir və lığla örtülürdü. Belə
tipli evlərin adətən bir kiçik pəncərəsi və qapısı olurdu.
Pəncərə şüşəsinin ətrafı palçıqla suvanırdı ki, şüşə yerində
qala bilsin. Evin eyvanı çox dar olub və qabağı dirəklər
üzərində yerləşən konstruksiyadan ibarətdir. İllər keçdikcə
insanların maddi durumu yaxşılaşmış, bunun müqabilində
evlərin tikilməsində və quruluşunda xeyli müasirləşmə olmuşdur. Haftonidə ilk dəfə 30-cu ildə bişmiş kərpicdən
ev tikilmişdir. Hal-hazırda Haftonidə müasir tipli müəyyən sayda yerli arxitekturaya uyğun evlər var. Haftoni
ərazisinə ilk telefon xətti Rzayev Məhərrəm Oruc oğlunun
evinə 1958-ci ildə çəkilmişdir. Haftoni qəsəbəsində ilk tele44 vizor Əkbərov Nabatəlinin evində 1960-cı illərdə çəkilib.
Deyilənlərə görə Haftoni camaatı televizora baxmaq üçün
onun evinə yığışardılar.
Kolxoz və Sovxozlaşma. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər Haftoni camaatının əsas məşğuliyyəti
maldarlıq və əkinçilik və kömürçülük olmuşdur. İnqilabdan
sonra isə kəndin bir hissəsi Kənarmeşə, bir hissəsi Xolmili,
bir hissəsi Şürük və bir hissəsi də Aşağı Nüvədi kəndləri ilə
eyni kolxozun tərkibində olmuşdur. Haftoni əhalisi Kərgəlan
sovetliyinə daxil olmuşdur. Haftoni iqtisadiyyatının əsas
sahələrindən birini çayçılıq təşkil etmişdir.
Jdanov kolxozu. 1929-cu ildə “Jdanov” kolxozu yaradılmışdır. Bu kolxozda Haftoni qəsəbəsinin ən yaşlı insanları
işləmişlər. Belə ki, kənd sakini Bəylərov Balağa(Balabəy)
kişi bu kolxozda işləmiş və öz əməyini tədbiq etmişdir.
Lerikdə maldarlığa üstünlük verən
əhali Haftoni də
kolxozlaşma yarananda ona çox çətinliklə uyğunlaşmışlar. O
zamanlar kəndin qadınları bütünlüklə kolxoza yazılmış və
onun tarlalalarında çalışmışlar. 1958-ci ilin mart ayında
sovxoz təsərüfatı və 1966-cı ilin avqust ayında aqrarislahat komisiyası yaradılmışdır.
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Şəkil. Jdanov kolxozunun briqadiri Balabəy
Bəylərov və fəhlələr. 1956
Lənkəran çayçılıq sovxozu. Otuzuncu illərdə
Lənkəranda ilk çay kollarını Lənkəran Şəhər partiya
komitəsinin sədri İsa Məmmədov əkmişdir. Lakin Haftoni
qəsəbəsində isə 1956-cı ilin mart ayında ilk sovxoz
təsərüfatı yaradılmışdır. Bu çayçılıq sovxozunun ilk
direktoru Məmməd Quliyev olmuşdur. . Belə ki, bunun
nəticəsində Lənkəran İttifaq miqyasında ikinci çayçılıq
zonasına çevrilmişdi. Azərbaycanda istehsal olunan çayın
yarıdan çoxunu(53 faiz) Lənkəranın payına düşürdü.
Ancaq bu zirvə birdən-birə fəth edilməmişdi. Şəhər partiya
komitəsinin 1971-ci il 8 yanvar tarixli büro qərarından
sonra rayonda çayçılığa və sitrusçuluğa munasibət
tamamilə dəyişdi. Həmin il “Partiya XXIV qurultayi”
Osakücə kəndi), ”Muğan Sovet respublikası”(Xarxatan
kəndi), Şirəli Axundov adına (Havzava kəndi) sovxozları
yaradıldı. Yaşıl çay yarpağı istehsalı 5 min 378 tondan 16
min tona çatdırıldı. 1970-ci ilə nisbətən 1980-cı ildə hər
hektarda məhsuldarlıq yaşıl çay yarpağı üzrə 15, 9
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sentnerdən 43 sentnerə çatdı. Respublikanın ən böyük
çayçılıq təsərüfatı olan “Komsomolun 50 illiyi” sovxozu
Separadi kəndi) təkcə 1980-cı ildə dövlətə 2 min 401 ton
yşıl çay yarpağı təhvil vermişdi ki, bu da rayonda
istehsal edilən çayın təqribən 20 faizinə bərabər idi.
”Kommunizm”(Vilvan kəndi), ”Partiyanbın XXIV qurultayı”(Osakücə kəndi), ”Lənkəran çayçılıq sovxozu,
(Haftoni qəsəbəsi), ”Avrora”(Hirkan qəsəbəsi) sovxozlarıının hər biri ildə 1000 tondan çox çay yarpağı istehsal
edirdi. Lənkəranda çayçılıqla 20 təsərüfat, 2 elmi idarə
məşğul olurdu. (Bax:Hacı Ertibar Əhədov . Dəyərli
ömrün Lənkəran səhifəsi. Bakı-Gənclik-2003. səh. 9-10) .
İsa Məmmədovun dövründə Lənkəranda və onun
46 kəndlərində çayçılığa maraq artmışdı. Bu illərdə rayonun
20 təsərüfatında o cümlədən Haftoni qəsəbəsində çay
becərilirdi. Çox keçmədi ki, Sütəmurdov, Veravul
kəndlərində, haftoni qəsəbəsində yeni yaşıl çay emal
edilən çay fabrikləri istifadəyə verildi. İldə 1500 ton quru
çay emal edilən çayçəkici və bükücü fabrikləri işə
salındı. Rayonda çay istehsalı ildən-ilə artırdı. 1970-ci
ildə 5378 ton yaşıl çay yarpağı təhvil verən
Lənkəranlılar 1975-ci ildə həmən rəqəmi 7 min tona
çatdırdılar. 1980-cı ildə isə məhsuldarlıq 16 min tondan
çox oldu. Bu isə Azərbaycanda istehsal olunan çayın
yarıdan çoxunu təşkil edirdi. Hər hektarın məhsuldarlığı
43 sentnerə çatdırıldı ki, bu da 1975-ci il səviyyəsindən
24, 9 sentner, 1970-ci il səviyyəsindən 27, 1 sentner çox
idi. Çayçılığın sürətlə inkişaf etdiyi bir vaxtda şəhər
partiya komitəsinin qarşısında belə bir tələb qoyuldu.
Lənkəranda çayçılıq ləğv edilməli, əvəzinə
tərəvəz
istehsalı artırılmalıdır. Bunun əvəzində isə bir vaxt
unudulmuş sitrus bitkilərinin ən yaxşı sortları Lənkəranda
yetişdirməyə başlandı. 1970-ci ildə təkcə “Avrora(indiki
Hirkan) sovxozunda cəmi 0, 6 hektar naringi sahəsi
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vardı. İsa Məmmədov Lənkəranı sitrus bağına çevirməyin
həm
təsərüfatz. həm də. yaşıllaşdırma baxımından
əhəmiyyətini bilir, gələcəyinnə inanırdı. Az vaxtda rayonda sitrus sahələri 530 hektara çatdırıldı. Yeni subtropik
Bitkilər sovxozu yaradıldı. Rayonun Şirəli Axundov
adına, ”Babək “ adına, ”komsomolun 50 illiyi”(Separadi
kləndi), ”Partiyanın XXIV qurultayı”(Osakücə kəndi),
”Avrora”(Hirkan ) , ”Lənkəran çayçılıq sovxozu(Haftoni
qəsəbəsi) ərazilərində sovxozlarında çayçılıqla yanaşı
sitirus sahələri də ixtisaslaşdırdı. (Bax:Hacı Ertibar
Əhədov . Dəyərli ömrün Lənkəran səhifəsi. Bakı-Gənclik2003. səh. 83-84). Sovxoz təsərüfatını püxtələşdirmək
üçün 1958-ci ilin may ayında Haftoni ərazisində
“Lənkəran çayçılıq sovxozu” yaradılmışdır. Bu sovxozun 47
tərkibinə qonşu Ləj, Talışlı, Xanlıqlı və Türkoba əraziləri
də daxil idi. Bu sovxozun ilk direktoru Lənkəran şəhər
sakini Məhəmməd Quliyev olmuşdur. Məhəmməd Quliyev (1958-1969) sovxozun ilk illərində rəhəbər olduğu
üçün əsas çətinlik onun üzərinə düşmüşdü. Belə ki, Haftoni ərazisinə daxil olan aşağı bataqlıq ərazilərdə yeni çay
plantasiyalarının salınması işi onun qarşısında əsas məqsədlərdən biri idi. Sovxozda çayçılıqla yanaşı bağçılıq,
bostançılıq, maldarlıq, tərəvəzçilik sahələri də olmuşdur.
1996-cı ildə Haftoni qəsəbəsində Aqrar-islahat komisiyası
yaradılmışdır. Haftoni qəsəbəsindəki aqrar-islahat komisiyasına Calalov Fərəc İshaq oğlu rəhbərlik etmişdir.
Sahələr torpaq islahatına uyğun olaraq əhali arasında
bölünmüşdür. Belə ki, adambaşına 0, 13 ha torpaq sahəsi
düşmüşdür. Lənkəran çayçılıq sovxozunun binası HaftoniLənkəran ana şose yolunun sağ tərəfində yerləşir. Sovxoz
dövründə ilk öncə fəhlə, sonra aqrar komisiya sədri, sonra
Lənkəran çayçılıq sovxozunun dövründə aqronom və
sonralar dirktor muavini və daha sonra isə Ləj çayçılıq

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

sovxozunun sədri işləmiş Calalov Fərəc İshaq oğlu o
günləri belə xatırlayır:
Babam Calalov İsbat Haftoni ərazisinə ilk
gələnlərdən biridir. Beləki Haftoni hidronimini əmələ
gətirən bulaqlardan biri (İsbatın bulağı) məhz onun
mülkündə yerləşdiyindən onun adını daşıyır. Atam
Calalov ishaq da bu kəndin tanınmış ağsaqqallarından idi.
Mən hələ gənc ikən ali təhsil almaq istəyirdim. Çünkli o
zamanlar ali təhsilli adam görməmişdirk və bütün sovxozlarda işləyənlərin çoxu kənd təsərüfatı tüxnikumunu bitirmişdilər. Günlərin bir günü dedilər ki, sovxozumuza bir ali
təhsilli mütəxəsis göndəriblər. Mən də digərləri kimi
tələsik o ali təhsilli adamın necə bir adam və ya xarici
48 görünüşünü görməyə tələsirdim. Axı o vaxta qədər heç ali
təhsilli adam görməmişdim. Sahəyə gedən kimi uzaqdan
ağır addımları ilə yeriyən və dik qaməti ilə seçilən
kostyumda bir nəfəri gördük. Bəli heyrətdən donub
qalmışdım. Çünki o da bizim kimi adi bir adam idi. Bu
Səfərov Adil Musarza oğlu idi. Lakin onun ali təhsilli
olması onun öz işinə necə məsuliyyətlə yanaşması ilə
seçilirdi. O, öz işçiləri və digər şəxslərlə heç gülümsəmir
və daima zəhimli idi. Bu da onun iş rejimini qoruyub
saxlayırdı. Lakin , çox keçmədi ki mən də ali təhsil aldım.
Bir müddət aqrar komissiya sədir daha sonralar isə
sovxoz direktorlarının muavini və daha sonra isəm sovxoz
direktoru işlədim.
Haftoni qəsəbə 4 saylı çay fabriki. Haftoni qəsəbə 5
saylı çay gabriki 1989-cu ildə təşkil edilmişdir. Bu çay
fabriki Haftoni qəsəbəsinin Karpoviç(indiki Talışlı) kəndi
ərazisində yerləşirdi. Çay fabrikinin ilk direktoru Haftoni
qəsəbəsinin Ləj kənd sakini Adil Səfərov idi. Lənkəran
yetirdiyi çayçılıq üzrə mütəxəsisləri ilə də fəxr edirdi.
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Şəkil. Vaxtı ilə Lənkəran çayçılıq sovxozunda direktor
muavini və daha sonralar Ləj çayçılıq sovxozunun direktoru
işləmiş tanınmış iqtisadçı Calalov Fərəc İshaq oğlu ilə
musahibə. 20. 05. 2018-ci il.

Şəkil. ”Lənkəran çayçılıq sovxozu” əməkçiləri “məhsul
bayramında. 7 may. 1983-cü il.
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Şəklil. ”Lənkəran çayçılıq sovxozu”nun rəhəbər və
məsul işçiləri. Haftoni çay plantasiyalarında. 15aprel 1975-ci
il. Haftoni qəsəbəsi.

Rayonun məktəblərini müxtəlif illərdə bitirmiş
həmyerlilərimizin bəziləri keçmiş SSRİ-nin müxtəlif
şəhərlərində ali təhsil aldıqdan sonra şəhərdə işləməyə
başlamışlar. Belə ki, bu çay çəkici fabrikin tikilişinə dərin
ehtiyac var idi. Çünki, Lənkəran çayçılılq sovxozunun
briqadirləri öz dərdiyi çayları uzaq məsafələrə aparmalı
olurdular və orada da növbələr əmələ gəlirdi. bundan əlavə
çay yığımı da genişlənmişdir. bu problemi aradan
qaldırmaq üçün 1989-cu ildə Haftoni ərazisində 5 saylı
çay fabriki tikilib istifadəyə verildi.
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Şəkil. Haftoni qəsəbəsində özəl çay sahələri. 16. 06. 2018

Lakin SSRİ dağıldıqdan sonra bir müddət işləsədə
1996-cı ildə 5 saylı çay çəkici fabriki öz fəaliyyətini
dayandırdı və xüsusiləşdirildi. 8. (Bax:Mirhaşım Talışlı .
Lənkəran. Bakı-1990. səh. 355).
Məhəmməd Quliyev. (1958-1969). Məhəmməd
Quliyev Lənkəran çayçılıq sovxozunun ilk direktoru
olmuşdur. Demək olar ki bu sovxozun ilk quruluş illəri də
məhz onun dövrünə aiddir.
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Şəkil. Haftoni qəsəbə 5 saylı çayçəkici fabriki.
28. 04. 2018.

Məhəmməd Quliyev rəhbər təyin olunduğu gündən
sovxozun ərazilərini dəqiqləşdirmiş və çayçılıq sovxozunun ilk briqadirlərini təyin etmişdir. Belə ki, o . Haftoni
qəsəbəsi ərazisində sovxoz binasını. kitabxana, klub və
sair obyektləri inşa etmiş və Ləj kəndinə maşın yoluun
çəkilməsi də məhz onun adı ilə bağlıdır. Məhəmməd
Quliyevin səyi nəticəsində 1960-cı ildə 3 iki mərtəbəli
sovxoz binnası tikilmişdir. Burada üç otaqlı tibb
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məntəqəsi, bərbərxana, yeməkxana və sairə də yerləşirdi.
İlk Tibb məntəqəsinin sədri Qılman Dadaşov idi. 1964-cü
ildə yenədə Məhəmməd Quliyevin göstərişi ilə Haftoni
qəsəbəsində tikilən üş ikimərtəbəli sovxoz binasının
birində 25 çarpayılıq xəstəxana fəaliyyət göstərmişdir.
1967-ci ildə naməlum səbəblərdən bu xəstəxana
bağlanmış və yenidən feldşer mama məntəqəsi olmuşdur.
Məmməd Quliyevin rəhbərliyi ilə haftoni ərazisində
lənkəran çayçılıq sovxozunun “sovxoz binası “ inşa
edilmişdir. Bu bina inşa edildikdən sonra burada bir
müdiriyyət otağı, muhasib otağı, klub müdir otağı və klub
zalı, və poçt otaqları təşkil edilmişdi. lakin bir neçə ildən
sonra elektrik xətlərində qısaqapanma nəticəsində od
tutub yanmışdır. Bundan əlavə Məmməd Quliyev Haftoni 53
ərazisində Kənd soveti idarə binası, kitabxana, klub, poçt
şöbəsi, 25 çarpayılı xəstəxana binası, bir ədəd yaşayış
binası, üç ədəd ikimərtəbəli sovxoz binası da inşa
edilmişdir. 1959-cu ildə işdən azad olunmuşdur
Səfərov Adil Musarza oğlu. (1969-1988). Məhəmməd Quliyevdən sonra sovxoz direktoru Səfəroc Adil
Musarza oğlu olmuşdur. . Adil Səfərovun rəhbər olduğu
illər sovxozun ən ciddi rejimə salındığı illər olmuşdur.
Səfərov Adil Musarıza oğlu 1934-cü ildə Lənkəran rayonu
Veravul kəndində anadan olmuşdur. 1940-1951-ci illərdə
Lənkəran şəhər 6 saylı orta məktəbdə təhsil almış sonra isə
Lənkəran kənd təsərüfatı texnikumuna daxil olmuşdur.
Texnikumu bitirən kimi Gürcüstan SSR-nin Kutaisi şəhərində “suptropik mədəniyyət inistitutu”nu 1959-cu ildə
bitirib və 1960-cı ildən Lənkəran çayçılıq sovxozunda
müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1985-ci ildə 5 saylı çay
fabrikinin direktoru olmuşdur. Belə ki, Adil Səfərov rəhbər olduğu illərdə haftoni çay plantasiyalarına suvarmaq
üçün dəmir boru kəmərləri ilə su çəkmişdir. Onun dövründə Lənkəran çayçılıq sovxozuna daxil olan Ləj ərazisində
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yeni çay plantasiyaları salındı və yeni briqadalar yaradıldı.
Sovxoz həmən illərdə öz illik çay planını artıqlanması ilə
öhdələyirdi. 1996-cı ildə vəfat etmişdir.

54

Şəkil. Lənkəran çayçılıq sovxozunun direktoru Adil
Səfərov , millət vəkili Hadı Rəcəbli və digər məsul işçilər.

Əliyev Rasim. Adil Səfərovdan sonra sovxoz
direktoru Rasim Əliyev olmuşdur. Əliyev Rasim 1950-ci
ildəı Lənkəran rayonu Aşağı - Nüvədi kəndində anadan
olmuş 1970-1975-ci illərdə kənd təsərüfatı inistitununun
“mexanizator “ falkültəsini bitirib. O, ilk əvvəllər TS-də
işləmiş və sonra şəhər partiya komitəsi tərəfində Bakıda 2
illik partiya məktəbini oxumağa göndərilib. O, 1988-ci
ildə Lənkəran çayçılıq sovxozuna direktor təyin olunmuşdur. Onun rəhbərlik dövrü SSRİ-də iğtişaşların başlaması
və sovet dövlətinin tənəzzülə uğraması dövrünə təsadüf
edirdi. Belə ki, bütün sovet ölkəsini bürüyən iqtisadi tənəzzül Haftoni sovxozunda da özünü göstərməyə başlamışdı. O dövrlərdə bunu üzə vurmasalar da artıq fəhlələr
əvvəlki kimi həvəslə işləmir və sovxozun və ölkənin gələcəyinə inanmırdılar. Rasim Əliyev 1991--ci ildə işdən
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azad olunmuşdur və ondan sonra sovxozun direktoru
Hüseynəli Şahverdiyev olmuşdur.
Hüseynəli Şahverdiyev. Hüseynəli Şahverdiyev
Rasim Əliyevdən sonra Lənkəran çayçılıq sovxozunun
direktoru işləmişdir. O, Lənkəran rayonunu mamusta
kəndində anadan olmuşdur. O, 1991-ci ildə Lənkəran
çayçılıq sovxozuna direktor təyin olunmuşdur. Onun
rəhbərliyi dövründə sovet ölkəsini etnik münaqişələr
bürüdüyündən artıq 15 qardaş sovt respublikaları ilə
mütəmati iqtisadi əlaqələr zəifləməyə başlamışdır. Bu özünü sovxozlarda da göstərirdi. Artıq əvvəlki kimi həm
briqadirlər , həm də fəhlələr sözə qulaq asmır və verilən
tapşırıqları vaxtında yerinə yetirmir və ya heç
yetirmirdilər. Get-gedə çay sahələri və suvarma işləri ilə 55
əvvəlki kimi maraqlanmırdılar. Bu da sovxozun çöküşünü
sürətləndirdi. Hüseynəli Şahverdiyev 1993-cü ildə işdən
azad edilmişdir. Ondan sonra sovzozun direktoru Haftoni
kənd sakini Calalov Fərəc İshaq oğlu olmuşdur.
Calalov Fərəc İshaq oğlu. (1993-1996). Calalov Fərəc İshaq oğlu 10 iyun 1951-ci ildə Lənkəran rayonu
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, 1958-1956-ci
illərdə Haftoni məktəbində IX sinifi, 1966-1968-ci oillərdə
isə Kərgəlan kənd məktəbində X-XI sinifləri bitirmişdir.
Calalov Fərəc İshaq oğlu 1970-1972-ci illərdə hərbi
xidmətdə olmuş və 1969-cu ildə Bakı Kənd Təsərüfatı
İnistitutuna daxil olmuş və 1977-ci ildə inistitutun
“mexanikləşdirmə” fakültəsini bitirmişdir. İnistitutu
bitirən kimi Calalov Fərəc İshaq oğlu 1973-cü il yanvarın
1-də Lənkəran çayçılıq fabrikində fəhlə işləmiş və sonra
isə sovxozun qarajında çilingər işləyib və sonra isə 13
partiya təşkilatının katibi və həmkarlar təşkilatının sədri
işləmişdir. Haftoni qəsəbəsindəki aqrar-islahat komisiyasına1974-cü ildə Calalov Fərəc İshaq oğlu rəhbərlik etmişdir. 1996-cı ildə Lənkəran şəhər İcra hakimiyyətində tor-
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paq şöbəsində çalışmış və 2016-cı ildə işdən ayrılmışdır.
Ailəlidir və bir oğlu var. Calalov Fərəc ishaq oğlu istər
sovet dönəmində, istərsə də müstəqllik döverlərində cənub bölgəsinin ən tanınmış və savadlı iqtisadçılarından
olmuşdur. Calalov Fərəc İshaq oğlu öz işini sevən,
vətənpərvər, işgüzar və alicənab bir şəxsdir. O, həm Lənkəran çayçılıq sovxozunda , həm Ləj çayçılıq sovxozunun
direktoru işlədiyi döverdə, həm də Lənkəran şəhər İcra
hakimiyyətinin torpaq şöbəsində işlədiyi dövürlərdə öz
xüsusi bacarıqla, böyük təcrübə ilə görmüşdür. O hələ
qəsəbədə işlədiyi dövürlərdə dəfələrlə rayon rəhbərliyi
tərəfindən yaxşı işinə görə fəxri fərmanlar və təşəkkürnamələr almışdır. Qısa bir zaman içərisində Calalov Fərəc
56 İshaq oğlu öz yaxşı işinə görə rayon rəhbərliyinin diqqətini çəkmiş və sonrada onun işi bəyənilərək daha yuxarı
vəzifələrə irəli çəkilmişdir. Beləki Calalov Fərəc İshaq
oğlu torpaq şöbəsində işlədiyi müddətdə belə öz güclü iş
təcrübəsini və bu vəzifənində üstəsindən çox asanlıqla
gəldiyini sübut etmiş və Lənkəran icra hakimiyyətinin ona
göstərdiyi etimadı doğrultmuşdur. Calalov Fərəc İshaq oğlu torpaq şöbəsində işlədiyi dövürlərdə cənub regionunun
aqrar məsələləri üzrə ən təcrübəli kadırı olmuşdur.
Calalov Fərəc İshaq oğlu hal-hazırda tanınmış iş adamıdır.

Şəkil. Calalov Fərəc İsaq oğlu. 01. 05. 2018. -ci il.

-
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Qəsəbə sovetliyi(Kənd soveti). 1959-cu ildə Haftoni
qəsəbə ərazisində Haftoni qəsəbə kənd sovetliyi yaradılmışdır. Lakin əvvəllər Haftoni ərazisi qonşu kərgəlan kənd
sovetliyinə daxil olmuş, lakin sonralar Haftonidə özünüidarə orqanı yaradılmışır. Haftoni qəsəbəsinin ilk kənd
soveti nümayəndəsi Bilal Səfərov olmuşdur. Onun
rəhbərliyi illərində Haftoni ərazisi sovetləşmiş və
qəsəbənin inzibati strukturası qaydaya salınmışdır. . 1970ci ildə Haftoni qəsəbə statusu almışdır.
Bilal Səfərov. Bilal Səfərov Haftoni qəsəbəsinin ilk
kənd soveti nümayəndəsi olmuşdur. O, 1959-cu ildə
Haftoni qəsəbə kənd soveti təyin olunmuşdur. O, 1966-cı
ildə işdən ayrılmışdır və onun yerinə Zeynal Qurbasnov
57
təyin olunmuşdur.
Zeynal Qurbanov. Zeynal Qurbanov Bilal Səfərovdan sonra 1966-cı ildə Haftoni qəsəbə kənd soveti təyin
edilmiş və o, Haftoni qəsəbəsinin ikinci kənd sovetidir.
Onun rəhbərliyi bir il sürmüşdür. Beləki o, 1967-ci ildə
işdən ayrılmış və yerinə Əhməd Əliyev təyin olunmuşdur.
Əhməd Əliyev. Əhməd Əliyev Zeynal Qurbanovdan
sonra Haftoni qəsəbə kənd soveti təyin edilmiş və
qəsəbənin üçüncü kənd sovetidir. O, 1967-ci ildə Haftoni
qəsəbə kənd soveti təyin edilmişdir. Onun da, rəhbərliyi
bir il çəkmiş və 1968-ci ildə işdən ayrılmış və yerinə Saleh
Ramazanov təyin edilmişdir.
Saleh Ramazanov. Saleh Ramazanov Haftoni qəsəbəsinin dördüncü kənd sovetidir. O, Əhməd Əliyevdən
sonra 1970-ci ildə kənd soveti təyin edilmiş və onun
rəhbərliyi dörd il çəkmişdir. O, 1974-cü ildə işdən azad
edilmiş və yerinə Məhəmməd Tağıyev təyin edilmişdir.
Məhəmmədağa Tağıyev. Məhəmməd Tağıyev Haftoni qəsəbəsinin beşinci kənd sovetidir vəı 1975-ci ildə Saleh Ramazanovdan sonra kənd soveti təyin edilmişdir.
Onun rəhbərliyi beş il sürmüşüşdür və o, 1980-cı ildə
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işdən ayrılmış və yerinə Haftoni qəsəbə sakini Əhməd
Muradov təyin edilmişdir.
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Əhməd Muradov. Əhməd Muradov Haftoni qəsəbəsinin altıncı kənd sovetidir və o 1981-ci ildə Haftoni qəsəbə kənd soveti təyin edilmişdir. Onun rəhbərliyi on bir il
sürmüşdür. O, Haftoni qəsəbə sinin ən uzun ömürlü rəhbər işçisidir. Onun rəhbərliyinin son illəri Sovet dövlətinin
artıq yox idi və kənd sovetləri İcra nümayəndəlikləri ilə
əvəz olunmağa başlandı. Belə ki, o Haftoni qəsəbəsinin
son kənd soveti sədridir. O, 1982- ci ildə öz kənd soveti
sədrliyini sonlandırmışdır.
Aqronomlar: Adil Səfərov, Tofiq Əsədullayev və
Bəyiş Məhərrəmov Haftoni qəsəbəsi ərazisində fəaliyyət
göstərən Lənkəran çayçılıq sovxozunda aqronom işləmişlər.
Briqadirlər: Şükürov Rəvvaq , Tağıyev Mirzağa Qəni oğlu, Bədəlov Oruc(Şağlakücə kənd sakini), Bəylərov
Balağa Həsən oğlu(Balabəy), Qasımov Bəndi(Ləj kənd
sakini), Əzimov Əzimov(Ləj kənd sakini), Əşrəfov Paşa
Musi oğlu, Tağıyev Mirzağa (Türkoba kənd sakini),
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Zeynalov Nəhmət Balış oğlu, Balayev Qubad İbad oğlu,
Məmmədov Vahab Ağa oğlu və sairə Haftoni ərzisində
yerləşən Lənkəran çayçılıq sovxozunda briqadir işləmişlər.
Lənkəran çayçılıq sovxozunun fəhlə komitəsinin sədri
Fərəc Calalov olmuşdur.
Tağıyev Əziz Məhri oğlu. Tağıyev Əziz Məhri oğlu
1941-ci ildə Haftoni qəsəbəsinin Türkoba Ərazisində
dünyaya gəlmişdir. 1948-1958-ci illərdə orta məktəbi
bitirmiş və 1960-cı ildən Kənd Təsərüfatı tüxnikumunu
bitirmişdir. 1969-cu ildən Lənkəran çayçılıq sovxozunda
briqadir işləmişdir. İşlədiyi müddətdə kollektivin və
sovxoz rəhbərliyinin dərin hörmətini qazanmışıdr. 2010-cu
ildə vəfat etmişdir.
Mexanizatorlar:Yusubov Gülağa, Niyazov Xankişi, 59
Gülhəsənov Miryaqub, Əliyev Damad(ləj kənd
sakini(əslən Lerikin Mistan kəndindən) Lənkəran çayçılıq
sovxozunun mexanizatorları olmuşlar. Lənkəran çayçılıq
sovxozunda çayçılıqla yanaşı bostançılıq, maldarlıq və
arıçılıq təsərüfatları da. fəaliyyət göstərmişdir. Lənkəran
çayçılıq sovxozunun qarajının
mühəndis analitiki
Xanoğlan Calalov olmuşdur.
Muhasiblər: Şahverdiyev Böyükağa. Şahverdiyev
Böyükağa Qüdrət oğlu 22 iyun 1935-ci ildə Lerimk
rayonununAndırma kəndində anadan olmuşdur. 19421953-cü illərdə Lerik rayonu Çayrud kənd orta
məktəbində təhsil almışdır. 1953-1956-cı illərdə Sovet
ordu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. 1956-1962-ci
illərdə Bakı Maliyə Texnikumunun “iqtisadçı” fakültəsini
bitirmişdir. Texnikumu bitirən kimi ailəsi ilə birlikdə
1965-ci ilədə ailəsi ilə birlikdə Lənkəran ryonu Haftoni
qəsəbəsinə köç etmişdir. Haftoni ərazisinə köçən kimi
1965-1966-cı ildə ilk olaraq “Avrora” sovxozunda
işləmişdir. 1966-1991-ci illər ərzində haftoni ərazisində
yerləşən “Lənkəran çayçılıq sovxozunda “ iqtisadçı
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vəzifəsində çalışmışdır. Sonra Haftoni qəsəbəsinə daxil
olan Ləj kəndinə köçmüşdür. 1991-1995-ci illər ərzində
Ləj kəndində “iqtisadçı” işləmişdir. Şahverdiyev
Böyükağa Qüdrət oğlu savadlı, yolunu bilən, işini sevən,
təmkinli, ağır təbiətli , sadə , verilən tapşırıqlarını vaxtında
yerinə yetirən sakit bir işçi idi. O, işlədiyi müddətdə bütün
qəsəbə və ryon rəhbərliyinin dərin hörmətini və rəğbətini
qazanmış və rayon rəhbərliyi tərəfindən yaxşı işinə görə
dəfələrlə fəxri fərmanla təltif olunmuşdur. Şahverdiyev
Böyükağa Qüdrət oğlu 1995-ci ilin avqust ayında dünyasını dəyişmişdir. tanınmış iqtisadçı Böyükağa Şahverdiyevin övladları olan Ağaddin Şahverdiyev Lənkəran
rayonunun tanınmış ziyalısı, Zirəddin Şahverdyev – tanın60 mış iqtisadçı, Rizvan Şahverdiyev –tanınmış iqtisadçı sahibkar, Fəzail Şahverdiyev-tanınmış sənətkar, qapıpəncərə ustası, nəvələri Amid Şahverdiyev-tanınmış
iqtisadçı, Samid Şahverdiyev-Sosial mudafiə fondunun
Lənkəran şöbəsinin işçisi, Şahverdiyev Murad-iqtisadçı,
Şahverdiyev Tələt FİN-in Lənkərran şöbə işçisi,
Şahverdiyev Elşən – ali təhsilli kadrdır.
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Elektrikləşdirmə. Bəzi məlumatlara əsaslansaq
ümumiyyətlə Lənkəran şəhərinin özündə ilk dəfə 19081910-cu illərdə Mir Əhməd xanın evi tikilərkən daimi
cərəyanla işləyən kiçik elektrik qurğusu (yanacaq mühərriki ilə işləyən) qurulmuşdur. Bunun vasitəsilə quyudan
su hamamın çəninə vurularmış. 1910-15-ci illərdə
Lənkərnda bir neçə dövlətlinin evində 5-10 lampanı
işıqlandırmaq üçün elektrik gücü 1-2 kvt olan sabit
cərəyan elektrik qurğusu olmuşdur. 1930-cu illərsdə
Lənkəranın Kommunist küçəsi ilə Lenin küçəsinin
kəsişdiyi yerdə ilk dəfə elektrik gücü 20-25 kvt-a çatan
daxili
yanacaq mühərrikilə işləyən
sabit çərəyan
generatoru qurulmuşdur. 1932-ci ildə həmən yerdə ikinci
elektrik generatoru qurulmuşdur. 1940-cı ildə isə 61
Lənkəranb dəmir yolunda kiçik elektrik stansiyası tikilmiş
və qazaa- elekrtiklə təmin edilmişdir. Artıq 1950-1951-ci
illərdə Lənkəran şəhərində
sabit cərəyan dəyişən
cərəyanla əvəz edildi. 1958-ci ildə. dekabr ayının 28-də
Lənkəran şəhərinin təchizat sxemi respublika energetiika
sxenmi ilə birləşdirildi. 1958-ci il yanvar ayında Lənkəranın elektrik enerjisi Salyan-Masallı-Girdəni 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik xəttinə birləşdirildi və
Girdənidə qurulmuş 35-10 kvt-luq transfiormator yarımstansiyasından verilməıyə başlanmışdır. Transformator
yarımstansiyası Girdənidə qurulduğu üçün kəndlər
içərisində ilk dəfə Girdənidə(1958) elektrik enerjisi
verildi. Lakin bu dövürdə Haftonidə motor üsulu ilə
elektrik fasilələrlə verilirdi. Belə ki, ilk generator motoru
kənd sakini Hüseyn kişinin həyətində olmuşdur. O. səhər
saat 9-00-dan axşam saat 12. 00-a qədər fasilələrlə elektrik
verirdi. Bu generator motorunu ilkn əvvəllər Lənkəran
sakini hacıağa kişi işlədirdi. Lakin sonralar o, bu işi
Haftoni kənd sakini Əlixan kişiyə öyrədib . Hftonidə ilk
elektrik dirəklərini də, Lənkəran sakini hacıağa kişi çəkib.
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Belə ki, bu hadisədən 1 il sonra , yəni 1960-cı ildə Haftoni
qəsəbəsində qonşu Girdəni kəndinən elektrik çəkilmişdir.
Haftoni qəsəbəsindən sonra. 1964-cü ildə isə Lənkəranın
digər kəndləri böyük energetika sisteminə birləşdirildi , o
cümlədən Lənkəranda vahid elektrik şəbəkəsi idarəsi
yaradıldı. bu idarənin ilk direktoru A. Rəhimov idi. (Bax.
Mirhaşım Talışlı. Lənkəran. ”Maarif nəşriyyatı” Bakı1990. səh341-341).
Qazlaşdırma. Ümumiyyətlə götürsək Lənkəran şəhərinin özündə ta qədimdən soyuq fəsillərdə evləri qızdırmaq üçün xüsusi buxarılardan , divar peçlərindən, nəhayət, dördkünc dəmir peçlərdən və pilətələrdən istifadə
edilmişdir. Bu məqsədlə hər ev odun tədarükü üçün meşə62 dəki ağöaclardan istifadə edirdi. Bu mənzərə Lənkəranın
bütün kəndlərində olduğu kimi Haftonidə də belıə idi.
Haftonidə odun tədarükü təkcə qış ayları üçün deyil,
ilboyu xörək bişirmək, çay qoymaq, təndir qalamaq və
sair üçün istifadə olunurdu. Lakin Lənkəran şəhərində
1959-cu illərdən başlayaraq maye qaz balonlardan(maye
propan, butandan) istifadə edilməyə başlanmışdı. 1968-ci
ilin aprelində Trans İranqazkəmərin çəkilişi ilə əlaqədar
olaraq Lənkərana magistral qaz kəməri çəkilmiş, buradan istifadə 1979-cu ildə dayandırılmışdır. Haftoni qəsəbəsinə isə ilk qaz xətti 1980-cı ildə, Heydər Əliyevin
Azərbaycanda rəbərlityi dövürdə çəkilmişdir. O dövürdə
demək olar ki, Haftoni qəsəbəsinin bütün evlərində qaz
sobaları var idi. lakin 1990-cı ildə Sovet dövlətinin dağılmasından sonra Haftoni qəsəbəsinə qaz verilməsi dayandırılmış və elə bu səbəblərdən də, sovet dövründə çəkilmiş
qaz boruları yararsız hala düşmüşdr. 2000-ci ildə Heydər
Əliyev Azərbaycanda rəhbərlik edəndə Azərbaycanın digər ucqar məntəqələri kimi haftoni qəsəbəsi də, yeni
qazlaşdırma layihəsinə daxil edilmişdir. Bu layihənin
gerçəkləşməsinə isə cənab prezident İlham Əliyev 2017-ci
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ildə start verdi. Belə ki, elə həmən ildə Haftoni qəsəbəsinə
qonşu olan şağlaküçə, Kərgəlan və Ləj kəndi artıq mavi
yanacaqla təmin edilmişdir. Haftoni qəsəbəsində isə bu iş
Haftonidə tikilən dünya standartlarına uyğun olan yeni
tipli sanatoriyadır. Bu tikinti bitən kimi Haftoni qəsəbəsi
də, qazlaşdırılacaq.
Haftoni qəsəbə Poçt Şöbəsi. Haftoni qəsəbə Poçt
şöbəsi 1963-cü ildə 16 martda təşkil edilmişdir. bu poçt
Şöbəsinin ilk müdiri İshaq Qurbanov (1963-1967)-ci
illərdə olmuşdur. Ondan sonra ikinci poçt şöbəsi müdiri
Muxtar Ağayev 91967-1997) olmuşdur. Ondan sonra poçt
şöbəsinin üçüncü müdiri Cəfərov Bayram Əhəd Oğlu
(1997-2004)olmuşdur, ondan poçt şöbəsinin dördüncü
müdiri Əliyev Habil Tərbiz oğlu(1997-2004) olmuşdur. 63
Ondan sonra Haftoni qəsəbə poçt şöbəsinin beşinci müdiri
Sadıqov Emin(2013-2014), Haftoni qəsəbə poçt şöbəsinin
altıncı müdiri Rəhimov Aqil Atakişi oğlu(2014-2016) olmuşdur.
Rəhimov Aqil Atakişi oğlu. Rəhimov Aqil Atakişi
oğlu 1 mart 1989-cu ildə Lənkəran rayonu Ləj kəndində
anadan olmuşdur. 1995-2006-cı illərdə Ləj kənd tam orta
məktəbi bitirmiş və 2006-2007-ci illərdə hərbi xidmətdə
olmuşdur. 2007-2011-ci illərdə Azərbaycan İqtisad Universitetinin “informatika və exnoloqiya fakültəsini bitirmişdir. 2015-2016-cı illərdə Haftoni qəsəbə poçt şöbəsinin
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda Lənkəran
sosial müdafiə şöbəsində çalışır.
Poçtalyonlar:Haftoni q’səsəbə poçt şöbəsində bir
neçə poçtalyon işləmişdir. Onlar qəsəbə sakinlərinə hər
cür poçt yardımı göstərmişlər və onlar aşağıdakılardır:
Cəfərov Əhəd Yədulla oğlu(Ləj kənd sakini),
Cəfərov Natiq Əhəd oğlu(Ləj kənd sakini), Cəfərov Namiq
Əhəd oğlu(Ləj kənd sakini), Bəyverdiyev Yunus,
Cəfərova Ulduzaə Əhəd qızı(Ləj kənd sakini), Cəfərov
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Samid Bayram oğlu(Ləj kənd sakini) poçtalyon işlımişlər.
Haftoni qəsəbə əhalisi 512 nömrəlik elektron tipli ATC-in
xidmətindən istifadə edirlər. Haftoni qəsəbə poçt
şöbəsində işləyən poçtalyonlar aşağıdakılardır:
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Cəfərov Əhəd Yədulla oğlu. Cəfərov Əhəd Yədulla
oğlu 1931-ci ildə Lerik rayonunun Mondigah kəndində
anadan olmuş və sonradan ailəsi ilə birlikdə Lənkəran
rayonunun Ləj kəndinə köçmüşdür.
Cəfərov Əhəd
Yədullah oğlu Ləj kəndində yaşadığı dövrlərdə uzun müddət kənd camaatının bütün xeyir və şərində yaxından
iştirak etmiş və Ləj elinin bütün işlərində onlara dayaq olmuşdur. Cəfərov Əhəd Yədulla oğlu uzun müddət Lənkəran poçt idarəsinin Haftoni qəsəbəsinin Ləj kəndi üzrə
poçtaliyon vəzifəsində çalışmış və kənd camaatının yazılı
informasiya və mediya dərgi, qazet və jurnalları ilə təmin etmişdir. O, 1963-cü ildən başlayaraq 1989-cu ilədək
poçtaliyon vəzifəsində çalışıb. Cəfərov Əhəd demək olar
ki, ömrünün çox hissəsini Ləj xalqının rifahına həsr
etmişdir. Sonralar səhhəti ilə bağlı təqaüdə çıxmış və
1989-cu ildə vəfat etmişdir. Onun işini oğulları Cəfərov
Natiq Əhəd oğlu və Cəfərov Namiq Əhəd oğlu davam
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etmişdir. (Bax:Aqşin Mistanlı(Əliyev. Bataqlıqdan
başlayan Həyat və ya Ləj kəndinin Tarixi. ”lm və
Təhsil”bakı-2017. səh. 107. )
Cəfərov Bayram Əhəd oğlu. Cəfərov Bayram Əhəd
oğlu 18 mart 1956-cı ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsi Ləj kəndində dünyaya gəlmişdir. O, 1965-ci ilə
qədər Ləj kəndind məktəbində V sinifə qədər təhsil almış
və təhsilini davam etdirmək üçün Kərgəlan məktəbinə
getmişdir. 1965-1972-ci illərdə Kərgəlan məktəbində orta
təhsil almışdır. 1979-cu ildə Lənkəran Kənd Təsərüfatı
Texnikumuna daxil olmuş və 1981-ci ildə oranı bitirərək
çayçılıq üzrə “aparıcı aqronom” olmuşdur. 1982-ci ildə
Cəfərov Bayram Əhəd oğlu 5 saylı çay fabrikində “qəbul
məntəqə şöbə müdiri” vəzifəsində işləmişdir. 1995-ci ildə 65
Rusiya federasiyasının İrkutski şəhərində “Kənd
Təsərüfatı Texnikumunu” bitirib “aqronom “ dərəcəsi
almışdır. 1995-1997-ci illər ərzində “Ləj çayçılıq
sovxozu”nda aqronom işləmişdir. 1997-2004-cü illər
ərzində Haftoni qəsəbə Poçt şöbəsində poştalyon işləmiş
və 2004-2010-cu illərdə isə Lənkəran Poçtampında baş
xəzinə rəisi işləmişdir. 2010-cu ildən Ləj kənd İcra
nümayəndəsidir.
(Bax:Aqşin
Mistanlı(Əliyev)”.
Bataqlıqdan Başlayan Həyat və ya Ləj kəndinin Tarixi.
”lm və Təhsil”bakı-2017. səh. 70)
Cəfərov Samid Bayram oğlu. Cəfərov Samid
Bayram oğlu 23 Mart 1984-cü ildə Lənkəran rayonu Ləj
kəndində anadan olmuşdur. 1987-1998-ci illərdə Ləj kənd
orta məktəbində təhsil alıb. 1999-cu ildə Avtomobil
Nəqliyyatını (qiyabi) oxuyub. 1999-cu ilin aprel ayında
hərbi xidmətdə olub. (fəxri karaul bölüyü). 2001-ci ildə
AzPetrolda Holdinqs operator işləyib. 2004-cü ildə haftoni
qəsəbə Poçt şöbəsində poçtalyon işləyib. 2005-ci ildə
Azəriqaz İstehsalat Birliyinin Lənkəran şöbəsində”nəzarətçi çilingər” işləyib. Cəfərov Samid Bayram oğ-
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lu 2009-cu ildə həmən idarədə sahə rəisi işləyib. 2013-cü
ildən Lənkəran regional qaz istismar idrəsində çalışır.
Ailəlidir və iki övladı var.
Yol çəkilişi. Haftoni qəsəbəsinə ilk əvvəllər palçıq
yolu olmuşdur və bu yoll indiki yolun Şağlakücə
istiqaməti ilə olmuşdur. Lənkəran rayonunun Kərgəlan
kənd sakini Mir Qulam ağanın dediklərinə görə köhnə yol
deyilən yol indiki yerindən deyil Lənkəran Aeroportu
ərazisi ilə keçərək indiki Kərgəlan məktəbinin yağ tərəfi
ilə hərəkət etmiş və indiki Burs körpüsü adlanan körpüyə
gəlib çıxmışdır. Həmən yerdə beton su körpüsü yox idi.
İndiki beton su körpüsünün sağ tərəfində , Ləj kəndi
istiqamətində “sütə qrant”(yanar bulaq) deyilən yerin
66 yanında taxta materiallarından kiçik bir körpü var idi. Bu
körpü ilə insanlar Haftoni tərəfə keçmişlər. Lakin indiki
Günbəz restoranı və çay fabriki yanındakı yol olmamışdır.
Köhnə yol burs taxta körpüsünü keçəndən sonra ,
Şağılakücə kəndinin içi ilə “Viə resə”(Söyüd sırası) deyilə
ağaclığın içi ilə gedib indiki kanalüstü yola çıxmış və
ordanda şaxələnmişdir. Bu köhnə yol çox dar və at arabası
yolu idi. ”Belə ki, Haftoni qəsəbəsinə ilk asfalt yolu 1960cı ildə çəkilmişdir. Bu yolun uzunluğu 6 km, olmuşdur. Bo
yolun Lənkəranın dörd yoladlanan yerindən başlayaraq
İstisuya qədər işıq dirəkləri çəkilmişdir. Bu dövürdə
çəkilən yol Lənkəran rayonunda mühəndis üsulu ilə
çəkilmiş ilk asfalt yolu idi.
Haftoni qəsəbə beton su kanalı. Bu beton su kanalı
Xanbulançay dəryaçasından başlıyaraq Masallı rayonuna
qədər uzanmışdır. Bu beton su kanalının tikilməsində əsas
səbəbkar ümummilli liderimi Heydər Əliyev olmuşdur.
Belə ki , bu beton su kanalını tikməkdə məqsəd Xanbulan
suyunu bu beton su kanalı vasitəsi ilə Kirov(indiki İstisu)
qəsəbəsinə qədər gətirib oradan da aşağıda yerləşən
sovxozların təsərüfat sahələrini su ilə təchiz etmək
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olmuşdur. Bu beton su kanalının tikintisinə 1973-cü ildə
başlanmış və 1975-ci ildə bitirilmişdir. 1976-ci ildəheydər
Əliyev Lənkəana gəlmiş və Xanbulançay su dəryaçasının
açılışında iştirak etmiş və oradan da kanalüstü ilə Haftoni
qəsəbəsinə gəlmiş, Haftoni qəsəbəsi ilə
Kirov qəsəbəsi(indiki İsti su qəsəbəsi) arasındakı su
kollektorunun yaxınlığında olan təpədə dayanmışıdr. Buraya rayonun bütün zəhmətkeşləri və rəhbər işçiləri
toplanmışdır. Deyilənlərə görə burada əsl bayram olmuşdur. Sonra isə Heydər Əliyev açılş edəndən sonra getmişdir.
67
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Şəkil. Haftoni beton suötürücü kanalı. Şəkil. Haftoni
beton su kanalı. Haftoni su kollektoru binası. 28. 04. 2018-ci
il. Şəkil. H. Əliyev Xanbulançay su dəryaçasının açılışında. O
açılışdan sonra Haftoni qəsəbəsindəki beton su kanalı
istifadəyə verilmişdir. 1976-cı il.

Haftoni qəsəbə İcra Nümautəndəliyi. 1992-ci ilin
fevral ayından bütün respublikada olduğu kimi Lənkəranda da köhnə rayon komitələri ləğv edilərək yerinə İcra
hakimiyyəti və kəndlərdəki kənd sovetlərinin yerinə isə
icra nümayəndəlikləri yaradıldı. Belə ki, Haftoni kənd sovetliyi də ləğv edilərək yerinə Haftoni qəsəbə İcra nümayəndəliyi yaradıldı. Haftoni qəsəbəsinin ilk icra nümayəndəsi köhnə kənd soveti vəzifəsində işləmiş Əhməd

Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq

Muradov olmuş. Belə ki, o, Haftoni qəsəbəsi tarixində son
kənd soveti və ilk icra nümayəndəsidir. O, 1992-ci ildə
Haftoni qəsəbə İcra nümayəndəsi təyin edilmiş və onun
rəhbərliyi 6 il sürmüşdür. 1996-cı ildə işdən ayrılmış və
yerinə Əliyev Sabir Tərbiz oğlu təyin edilmişdir. Haftoni
icra nümayəndəliyinin tərkibinə Talışlı, Xanlıqlı və
Türkoba və Təzə məhəllə əraziləri daxildir. Əvvəllər Ləj
kəndi də Haftoni qəsəbəsinə daxil olmuş , lakin 25
oktyabr 2011-ci ildə ayrılaraq ayrıca icra nümayəndəliyi
olmuşdur. (Bax:“Lənkəran rayonunun inzibati ərazi
bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının 25 oktyabr 2011-ci il tarixli
Qanunu”(az). az. president. az. 23 dekabr 2011-ci il.
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20:40. Http//az. president. az/article/3904).

Şəkil. Haftoni qəsəbə İcra Nümayəndəliyi binası.
22. aprel 2018-ci il.

Muradov Əhməd. Muradov Əhməd Haftoni qəsəbəsinin son kənd soveti və ilk icra nümayəndəsidir. Belə ki,
məhz onun dövründə kənd sovetləri icra nümayəndəlikləri
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ilə əvəz olunmuşdur. O, 1996-cı ildə işdən azad olunmuşdur.
Əliyev Sabir Tərbiz oğlu. Əliyev Sabir Tərbiz oğlu
Əhməd Muradovdan sonra Haftoni qəsəbə İcra
nümayəndəsi təyin edilmişdir. O, Haftoni qəsəbəsinin
ikinci icra nümayəndəsidir. O, 1996-cı ildə Haftoni qəsəbə
İcra nümayəndəsi təyin edilmişdir. . Onun rəhbərliyi dövrü
Haftoni qəsəbəsinin və ümumiyyətlə respublikada sabitlik
dövrüdür. çünki, bu illər ümummilli liderimi Heydər
Əliyevin respublika rəhbərliyi dövrüdür. Belə ki, Əliyev
sabir Təbriz oğlu irəhbər işlədiyi müddətdə qəsəbə
sakinlərinin, iş yoldaşlarının və ümumilikdə rayon
rəhbərliyinin dərin hörmətini və rəğbətini qazanmışdır.
70 Sabir Əliyev öz işini sevən, səliqəli, təmkinli, müdrik,
yüksək intelektuala malik olan. geniş dünyagörüşünə sahib
bir rəhbər işçi idi. bu özünü onun
rəhbər işlədiyi
dövürlərdə vətəndaşlarla davranışında, xalqal ünsiyyətində
göstərirdi. Əliyev Sabir Tərbiz oğlu 7 avqust 1957-ci ildə
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, 1964-73-ci
illərdə Haftoni qəsəbə səkkizillik natamam orta
məktəbində, 19724-1975-ci illərdə Lənkəran şəhər 1 saylı
orta məktəbdsə təhsil almışdır. Əliyev sabir Tərbiz oğlu
1975-1979-cu illərdə V. İ. Lenin(indiki Tusi adına ADPU)
adına Azərbaycan Pedoqoji İnistitutunun “riyaziyyat”
fakültəsini bitirib. Sonra isə Lənkəran rayonu Şağlakücə
kəndinə təyinatı üzrə gəlib və eyni vaxtda Haftoni qəsəbə
orta məktəbində də müəlli müəlli işləmişdir. 1980-cı ildə
Qurunba məktəbində işləmiş və 1984-cü ildən Haftoni
qəsəbə orta məktəbinin əsas müəllimi olmuşdur. Əliyev
Sabir Tərbiz oğlu 1988-1995-cü illərdə Haftoni qəsəbə
orta məktəbində Təlim Tərbiyə İşləri üzrə müdür muavini
işləmişdir. 1996-cı ildə Haftoni qəsəbə İcra Nümayəndəsi
təyin edilmiş və 2006-cı ildə işdən azad edilmişdir. 20062010-cu illər ərzində əvvəllər işlədiyi Haftoni qəsəbə orta
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məktəbində yenidən riyaziyyat müəllimi işləmişdir. Əliyev
Sabir Tərbiz oğlu 2010-cu ilin oktyabrında Azərbaycan
Respublikası Prezdenti yanında Dövlət qulluğuna
musahibə yolu ilə imtahan vermiş və çox yüksək nəticə
ilə Lənkəran Təhsil şöbəsində “təlimçi” vəzivəsinə təyin
edilmişdir. Əliyev Sabir təhsil şöbəsində də işlədiyi
müddətdə bütün iş yoldaşlarının və rəhbərliyin dərin
hörmət və rəğbətini qazanmışdır. . Ailəlidir.
Hüseynov Nəriman Ağaxan oğlu. Hüseynov
Nəriman Ağaxan oğlu 2006-cı ildə Əliyev Sabir Tərbiz
oğlundan sonra Hgaftoni qəsəbə İcra nümayəndəsi təyin
edilmişdir. O, Haftoni qəsəbəsinin üçüncü icra
nümayəndəsidir. O, 2010-cu ilə qədər icra nümayəndəsi
işləmişdir. Hüseynov Nəriman Ağaxan oğlundan sonra 71
Əzimov Zahid Haftoni qəsəbə icra nümayəndəsi təyin
edilmişdir.
Əzimov Zaid Məmmədağa oğlu. Əzimov Zaid
Məmmədağa oğlu 2 iyun 1954-cü ildə Lənkəran rayonu
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, 1961-1970-ci
illərdə Haftoni qəsəbə orta məktəbində IX sinifə qədər
natamam təhsil almış və
1971-1972-ci illərdə isə
Kərgəlan kənd orta məktəbində orta təhsilini başa
vurmuşdur. Orta təhsilini başa vuran kimi o, 1972-1974-cü
illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Ordudan tərxis
olunandan sonra Əzimov Zahid Məmmədağa oğlu Gəncə
Dövlət İnistititunun Kənd Təsərüfatıə
fakültəsini
bitirmişdir. Əzimov Zahid bir müddət Lənkəran çayçılıq
sovxozunda çalışmışdır. Haftoni qəsəbəsinin dördüncü
icra nümayəndəsidir. O, 2010-cu ildə Haftoni qəsəbə İcra
nümayədəsi təyin edilmişdir. Əzimov Zahid yeddi il icra
nümayəndəsi işləmiş və 2016-ci ildə işdən azad
olunmuşdur. Ondan sonra Əliyev Habil Tərbiz oğlu İcra
nümayəndəsi təyin edilmişdir.
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Şəkil. Əzimov Zaid Məmmədağa oğlu. 22. 06. 2015
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Əliyev Habil Tərbiz oğlu. Əliyev Habil Tərbiz oğlu
2017-ci ildə Zahid Əzimovdan sonra Haftoni qəsəbə icra
nümayəndəsi təyin edilmiş və Haftoni qəsəbəsinin sayca
beşinci
icra
nümayəndəsidir.
Hal-hazırda
icar
nümayəndəsi işləyir. Əliyev Habil Tərbiz oğlu 1972-ci
ildə Haftoni qəsəbəsində dünyaya gəlib və 1978-1990-cı
illərdə Haftoni qəsəbə orta məktəbində təhsil alıb. Orta
təhsilini başa vurduqdan sonra Əliyev Habil Tərbiz oğlu
1993-cü ildə Çingiz İldırım adına Azərbaycan Politexnik
Inistitutunun “maşınqayırma-texnologiyası” fakültəsinə
daxil olub və 1998-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirib.
Sonralar Əliyev Habil , , Yer qurluşu layihə İnstitutunda, ,
mütəxəsis işləyib. 2005-ci ildə Əliyev Habil Haftoni qəsəbə poçt şöbəsində işləyib və işlədiyi müddətdə Haftoni
vətəndaşlarına lazımi xidmətlər göstərib. Vətəndaşlarla
mehriban münasibət yaradan Habil Əliyev qısa zamanda
qəsəbə sakinlərinin və rayon rəhbərliyinin dərin etimadını
qazanmışdır. Elə bu səbəbdən də yaxşı işinə görə Əliyev
Habil rayon rəhbərliyi tərəfindən daha da, irəli çəkilərək
Haftoni qəsəbə İcra nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edilir
və 2016-cı ildən Haftoni qəsəbə icra nümayəndəsi işləyir.
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Əliyev Habil Tərbiz oğlu gənc kadrda olsa qısa öz yaxşı
işi ilə rayon rəhbərliyinin diqqətini çəkmişdir. Əliyev
Habil rayon rəhbərliyi tərəfindən ona verilən tapşırıqları
vaxtı-vaxtında yerinə yetirir. Qısa bir zamanda Əliyev
Habil Tərbiz oğlu qəsəbə camaatının dərin hörmətini və
etimadını qazanmışdır. Ailəlidir və iki qızı və bir oğlu
var.
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Şəkil. Haftoni qəsəbə İcra nümayəndəsi Əliyev Habil
Tərbiz oğlu. 14. 06. 2018-ci il.

Haftoni qəsəbə Bələdiyyəsi. Haftoni qəsəbəsində
2000-ci ilin yanvar ayında Haftoni bələdiyyəsi yaradıldı.
Onun ərazisinə qonşu Ləj, Talışlı, Türkoba, Xanlıqlı və
Təzə məhəllə torpaqları daxil idi. Lakin sonralar Ləj kəndi
ayrıca bələdiyyə şəklində fəaliyyət göstərsədə sonradan
ləğv edilərək yenidən Haftoni bələdiyyəsinin tərkibinə
daxil edildi. Haftoni bələdiyyəsinin ilk sədri Calalov
Fərəc İshaq oğlu olmuşdur. O, 2000-2005-ci illərdə
Haftoni qəsəbə bələdiyyə sədri işləmişdir. Ondan sonra
yerinə Zaynalov Rövşən təyin edilmişdir. Zeynalov
Rövşən 2005-ci ildən Haftoni bələdiyyə sədri işləyir.
İşlədiyi müddətdə bütün qəsəbə camaatının və yerli rəhbər
orqanlarının dərin hörmətini və etimadını qazanmışdır.
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Zeynalov Rövşən yaxşı işinə görə rayon rəhbərliyinin
diqqətini çəkmişdir.
Zeynalov Rövşən Təhməz oğlu. 26 fevral 191970-ci
ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində ziyalı ailəsində
anadan olmuşdur. 1976-1987-ci illərdə Haftoni qəsəbə
orta məktəbində oxumuş və 1987-1993-cü illərdə Bakı İqtisadiyyat inistitutunun “uçot iqtisadi” fakültəsini bitirmişdir. 1991-ci ildə Lənkəran Əmək və məşgurluq mərkəzində 1996-cı ilədək 1996-2000-ci illərdə kiçik sahibkar olmuşdur. . 1998-1999-cui illrədə sovet ordu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. və 2000-2005-ci illərdə
Haftoni qəsəbə bələdiyyəsi sədrinin muavini və 2005-ci
ildən bu günə qədər bələdiyyə sədr işləyir. Ailəlidir.
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2013. 08. 02 tarixində Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov növbəti səyyar qəbul-görüşünü avqustun 1-də Haftoni qəsəbəsində keçirdi.
Görüşdə İcra başçısının müavinləri, İcra Aparatının şöbə
müdirləri, hüquq-mühafizə orqanlarının, bir sıra aparıcı
idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri iştirak edirdilər.
Görüşü giriş sözü ilə açan Haftoni inzibati ərazi dairəsinin
nümayəndəsi Zahid Əzimov bildirdi ki, ərazi dairəsi Haftoni qəsəbəsini, Talışlı və Xanlıqlı kəndlərini əhatə edir.
İnzibati ərazi dairəsində 702 təsərrüfatda 2972 nəfər əhali
yaşayır. Çıxış edən ayrı-ayrı sakinlər respublikamızda, o
cümlədən rayonumuzda aparılan genişmiqyaslı tikinti,
quruculuq və abadlıq işlərinə görə möhtərəm Prezident
İlham Əliyevə və İcra başçısı Taleh Qaraşova minnətdarlıqlarını xoş sözlərlə ifadə etdilər və oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərində dövlət başçısı İlham Əliyevin
namizədliyini yekdilliklə dəstəkləyəcəklərini bildirdilər.
Sakinlər bir sıra təkliflər irəli sürdülər, ərazidə təbii qazın
əhalinin istifadəsinə verilməsini xahiş etdilər, elektrik təsərrüfatında mövcud çatışmazlıqları İcra başçısının
diqqətinə çatdırdılar.

Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq

Sonra bir neçə sakin şəxsi xahişi ilə İcra başçısına
müraciət etdi.
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh
Qaraşov çıxışında Prezidentin sədrliyi ilə Nazirlər
Kabinetinin iyulun 18-də keçirilən 2013-cü ilin 6 ayının
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunan iclasında dövlət başçısının çıxışından irəli gələn mühüm məsələlər və bu məsələlərdən irəli
gələn vəzifələr barədə geniş məlumat verdi. Taleh Qaraşov
həmçinin bildirdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətini
uğurla davam etdirən dövlət başçısı hazırda dünya şöhrətli
lider kimi tanınır. Belə ki, 10 il ərzində ölkəmizi qüdrətli
bir dövlətə çevirən cənab Prezidentimiz Azərbaycanı
nəinki Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevirmiş, eyni 75
zamanda, ölkəmizi iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dünya
dövlətləri sırasına çıxarmağa nail olmuşdur. Sonda İcra
başçısı görüş zamanı qaldırılan təkliflərin zaman-zaman
həll ediləcəyini bildirdi, bu il ərazidə təbii qazın əhalinin
istifadəsinə veriləcəyini əminliklə söylədi və əlaqədar təşkilat rəhbərlərinə konkret tapşırıqlarını verdi. (Bax:Azərbaycan Respublikası Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti
xəbər saytı. 2013. 08. 02. )

Şəkil. Lənkəran Şəhər İcra hakimiyyəti başçısı Taleh
Qaraşov Haftoni qəsəbəsində vətəndaşlarla səyyar görüşdə.
2013. 08. 02.
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Tariximizə əlavə. 1990—cı illər. (SSRİ-nin sonu).
1989-cu ilin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
adlı bir qurum yaradılmışdı. Onun rəhbəri separatçı
Əlikram Hümbətov idi. Artıq nəhəng əraziyə malik Sovet
imperiyasını əvvəlki kimi tərkibində olan xalqları itaətdə
saxlaya bilmirdi. Belə ki, bütün postsovet məkanlarında
xalq çıxışları və müstəqillik ideyaları və həraəkatları
başlamışdı. Onsuzda dərin iqtisadi böhran keçirən sovet
dövləti bunun qarşısını almaq əvəzinə bölgələrdə milli
ədavəti və etnik münaqişələri qızışdıdırdı. Moskva
höküməti çox zaman bu etnki münaqişələrdən xalqları öz
əlində saxlamaq üçün istifadə edirdi. Belə məsələlərdə
mərkəzin tərəfyönlüyü bilinmirid. Belə qaynar nöqtələrdən
76 biri də azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ idi.
Hələ sovet dövründə ermənipərəst siyasət yeridən Sovet
rəhbərliyi, yüksək postlarda çalışan erməni məsləkdaşlarının xaişi ilə Azərbaycanın qəlbində “Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayəti”adlanan yalançı qundarma bir qurum
yaratmışdılar. Məqsəd məlum idi. Bununla ermənilər buradakı azərbaycanlıları öz dədə-baba yurdlarından qovmaq
və gələcəkdə bu əraziləri ermənistana birləşdirmək istəyirdilər. Bu proseslərə artıq 1988-ci ildən start verilmişdi və
Sumqayıt hadisələri buna misal idi. Buna da səssiz qalmaq
istəməyən xalq etiraz mitinqlərinə çıxmışdı və nəticədə də
yanvar hadisəsi baş verdi. Hadisələr belə cərəyan etmişdi.
9 yanvar. Axşam “Zaman” xəbərlər proqramı Ermənistan SSR Ali Soveti sesiyasının qərarından hiddətlənən
Lənkəran camaatını, 10 yanvarda saat 22-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin “tarazlaşdırıcı” qərarı bir az da
qəzəbləndirmiş və onlar hətta böyük bir dəstə ilə Qarabağa getmək qərarına gəlmişdilər. Həmin dəstənin qarşısını Lənkəran Xalq Cəbhəsinin Lənkəran şöbəsinə bağlı
qüvvələr saxlamışdır.
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11 yanvar - Gecə saat 2-də -Yerli qüvvələr yerli milis şöbəsinin və rabitə qovşağının fəaliyyətini dayandırdılar.
11 yanvar – Səhər saat 6. 00-da –Yerli radio ilə hər
yarım saatdan bir, saat 22-yə kimi Azərbaycan və rus
dillərində gecə hadisələri barədə məlumat verilir.
11yanvar səhər saat 8. 00-da-Lənkəran Şəhər Partiya Komitəsinin , şəhər və rayon XDS İcraiyyə Komitəsinin, digər yerli hakimiyyət orqanlarının da fəaliyyəti
dayandırıldı.
11 yanvar 17. 00- Lənkəran rayon partiya və təsərüfat fəalları Ziyalılar evinə toplaşmışdılar. Yığıncaqda
Müvəqədti Müdafiə Komitəsinin(MMK) qərarı hamılıqla
bəyənildi. . Gecə milisi və könüllülər asayişə nəzarət 77
edirdilər.
12 yanvar gündüz. - respublika paytaxtından gəlmiş
rəsmi nümayəndələrlə , habelə dairə xalq deputatı admiral
V. N. Çernavinlə söhbətlər aparıldı. Tədbirin müvəqqəti
olduğu və kəskin etiraz xarakter daşıdığı bildirildi.
12 yanvar saat 17. 30. “Leninçi” qəzetinin fəaliyyəti də dayandırıldı. Əvəzində MMK-nin orqanı olan
“Elin səsi” bülletenini buraxmaq qərara alındı. ”leninçi”
qəzetinin redaktoru Şəkər Aslanov təklif etdi ki, bülletenlə
birlikdə “Leninçi” qəzeti də buraxılsın. Təklif qəbul edilmədi. Bu hadisə ilə əlaqədar
olaraq
respublika
hökümətinin tapşırığı ilə Lənkərana getmiş Azərbaycan
SSSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci muavini A. T.
Rasizadə Bakıda “Azərinformun” müxbirinə demişdi:
- Lənkəran normal əmək ahəngindədir. Müəssisələr
öz fəaliyyətini dayandırmır və indi də işi davam etdirirlər.
Lakin yerli hakimiyyət orqanları öz funksiyalarını hələ
tam həcmdə yerinə yetirmirlər. ”
12 yanvar. Lənkəran şəhər partiya komitəsinin
birinci katibi Yaşar Rzayev “Kommunist” qəzetuinin
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müxbirləri Z. Rüfətoğlu və T. Rüstəmov söhbət edir. O,
deyir:
- Lənkəran böhranına səbəb olmuş münaqişənin həlli
, çox şübhəsiz , bizdən deyil, mərkəzin DQMV ətrafında
hadisələrə prinsipial və qəti münasibətindən sılıdır.
”Səhər” qəzetinin 13 yanvar nömrəsində B. Sadıqov tərəfindən “Lənkərandan son xəbər” adlı məqalədə yazılmışdı:
Lənkəran xalqı deyir ki,
Stepanakertdə vilayət
partiya və icraiyyə komitələrinin binaları üzərində Ermənistan SSR bayrağının əvəzinə Azərbaycan bayrağının
sancıldığı gün Lənkərandakı yerli hakimiyyət orqanlarına
imkan veriləcək ki. öz fəaliyyətlərini davam etdirsinlər.
78
18 yanvar. ”Kommunist “ qəzeti yazırdı: Lənkəran
rayonunda partiya və sovet orqanlarının fəaliyyəti bərpa
edilmişdir. Şəhərdə sakitlikdir. Müəssisəlrə, təşkilatlar və
idarələr normal işləyirlər. Sərhəd qoşunları dəstəsinin
rəisi , zabit K. Totski rayon fəallarına vəziyyət haqqında
məlumat verərək demişdir: “İsti su”(Haftoni) mualicə
pansionatı sahəsində, Haftoni qəsəbəsi yaxınlığında xalq
cəbhədsinə Lənkəranda bağlı qüvvələrlə sovet desntlar
qurupu arasında silahlı toqquşma baş vermişdir. Nəticədə
bir hərbi qulluqçu həlak olmuş, yerli qüvvələrdən ölən və
yaralananlar var.
“Leninçi “ qəzetinin 8 fevral 1990-cı il tarixli nömrəsində yazılmışdır:
- Yanvar ayının 26-da “İstisu” pansionatı sahəsində,
Haftoni qəsəbəsi yaxınlığında Azərbaycan xalq Cəbhəsi
Lənkəran çöbəsinə bağlı qüvvələrlə sovet desantçıları
qurupu arasında silahlı toqquşma baş vermişdir.
Döyüşdə LXC-yə bağılı qüvvələrdən 5 nəfər həlak
olmuşdur. Onlar aşağıdakılardı:
1. Məmmədov Şahin Zahid oğlu – 1972-ci il.
2. Məmmədov Rahim Vəliağa oğlu – 1969-cu il. \
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3. Bədəlov Rövşən Seyfulla oğlu – 1965-ci il.
4. Baxşıyev Fazil babaxan oğlu – 1949-cu il.
5. Məmmədov Vaqif Məmmədağa oğlu – 1960-cı il.
Bu hadisədən sonra Lənkəran rayon partiya və yerli
təşkilat
orqanları
fəaliyyətlərini
davam
etdirir.
(Bax:Mirhaşım Talışlı. Lənkəran. Maarif. Bakı-1990. səh.
462-464)
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Şəkil. 9 yanvar Lənkəran camaatı Ermənistanın CCRnin qərarına etiraz edirlər.
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Şəkil. 11yanvar səhər saat 8. 00-da-Lənkəran Şəhər
Partiya Komitəsinin , şəhər və rayon XDS İcraiyyə
Komitəsinin , digər yerli hakimiyyət orqanlarının da fəaliyyəti
dayandırıldı. . Lənkəranda sovet hakimiyyəti 15 günlüyə
deveildi.

.
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Şəkil. 26 yanvar Lənkəranda etiraz dalğası silah gücünə
yatrıldı. Ölən və yaralanan var.
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Şəkil. 26 yanvar Lənkəran xalqı şəhidləri “şəhidlər
xiyabanında dəfn edir.
26 yanvar Lənkəran hadisələrinin canlı şahidləri.

1990-cı il 20 yanvar tarixində Bakıda törədilən
qırğın Lənkəranda da eyni ssenari üzrə baş verməli idi.
Çünki 15 gün müddətində də olsa , Lənkəranlılar yerli
hakimiyyəti devirmişdilər və bu da öz növbəsində
Azərbaycanda baş verənlərin pik nöqtəsi idi. Həmin vaxt
bəzi qüvvələr xalqı Azadlıq hərəkatından uzaqlaşdırmaq
məqsədilə qızışdırıcı tədbirlərə əl atırdılar . Buna misal
olaraq 1990-cı ilin 19 yanvar tarixində minlərlə sakin
Sovet Azərbaycanlı ilə İran arasındakı sərhədi aşaraq iran
ərazisinə keçməsinin təşkilini göstərmək olar.
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Şəkil. 19 yanvar 1990-cı il minlərlə Astara və Lənkəran
camaatı iran sərhədini dağıdır.

Hadisədən çox zaman ötsə də. ”Lənkəran hadisələri”
nin canlı şahidləri hələ də bu hadisələri bu günkü kimi 83
xatırlayırlar. Bu haqda Sputnik. Azərbaycan saytının bölgə
müxbirinə hadisənin canlı şahidi olmuş Rahim Nuriyev
belə xatırlayır: “ 11 yanvar 1990-cı ildə Lənkəranda yerli
hakimiyyət devrildi. Səbəbi isə Qarabağda hakimiyyətin
ermənilər tərəfindən ələ alınması idi. Çox təəssüf ki.
qarabağ ermənilərin hakimiyyəti devirmələrinə göz yuman
, başda SSRİ prezidenti olan M. S. Qorbaçov olmaqla SSRİ
höküməti Lənkəranda baş verənlərə dərhal reaksiya verdi.
Bakıda 13 yanvarda məhz ermənilər tərəfindən erməni
qırğınının törədilməsi də buna işarə idi. Burdan da bəlli
olurdu ki, Lənkərana sovet qoşunu yeridiləcək. ”. Sonra o
yenə bildirirdi ki, 1990-cı il 13-15 yanvar tarixlərində razılıq
yolu ilə yerli hakimiyyət orqanlarına hakimiyyəti yenidən
verməyə hazırlaşıblar:” bunun üçün hökümət nümayəndələrin də iştirakı ilə ümumi yığıncaq keçirilir. Ümumi
iclasın əsa məqsədi hakimiytyət qarşısında müəyyən tələblər
qoymaq idi və 18 yanvarda buna nail oldular. Lakin Bakıda
19-dan 20-nə keçən gecə törədilən qırğınlar göstərdi ki,
SSRİ höküməti Azərbaycan xalqını qorxutmaq istəyir və
xalqın sosial bazasını məhv etmək istəyir”. ”buna görə də
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ehtiyat tədbirləri görülməyə başlandı və o vaxt təşkil
olunmiuş könüllü müdafiəçiləri peşəkar sovet ordusunun
qarşısına çıxmasına razı ola bilməzi. Bu, bilərəkdən qırğına
getmək idi. Çünki, bu könüllü mudafiəçilərin 2-3 tir tüfəngi
və 3-4 ədəd qoşalülə ov tüfəngi var idi. Bakıda qırğın
törətmiş Sovet xüsusi təyinatlıları artıq Lənkəranda Sərhəd
Qoşunlarının hərbi hissəsində yerləşdirmişdilər və onların
əsas məqsədi gecə saatlarında silah axtarışı bəhanəsi ilə
evlərə girmək idi. ”, - deyə o günlərin canlı şahidi danışır.
R. Nurullayev qırğınların baş verməməsi üçün o vaxt
Sovet Sərhəd Qoşunlarının Lənkərandakı bölməsinin
komandiri Totski ilə danışıqlara başlamaq üçün razılığa
gəldiklərini bildirir:” Görüş üçün onlar bütün heyətini dəvət
84 etsələr də . camaat qəbul etmədi. İdarə heyətindən yalnız iki
nəfər - rəhmətlik Hüseynqulu Məmmədov və Arif
İsmayılov , eləcə də Lənkəran Şəhər Sovetinin sədri
Mirmehdi və onun muavini Yaşar Məmmədovun iştirakına
razı oldular. Nəhayət 25 yanvar 1990-cı il axşam saat 21.
00-da rəsmi şəkildə danışıqlar başladı. Amma danışıqlar
gedən zaman gecə saat 00. 00 radələrində Sovet İttifaqının
mudafiə naziri Yazov Totskiyə zəng edərək onu söymüşdü .
Yazov Totskidən “ Yerli idarəetmə orqanları ilə niyə danışıqlara girib bizim tədbirimizin qarşısını aldınız?”, - deyə
soruşmuşdu. Beləcə 8 bənddən ibarət olan rəsmi protokolla
razılaşma əldə edildi. Razılaşmanın əsas tələblərindən biri
milisdən və digər idarələrdən , məktəblərdən götürülən
silahlaı geri vermək idi”. Şahid danışırdı ki, səhər tezdən
mitinqlər başlayıb: Mitinq gedərkən şəhər üzərində hərbi
vertolyotlar dövrə vururdu. Onlar mitinqə toplaşanları və
ümumiyyətlə Lənkəran xalqını qorxutmaq nniyyətində
idilər. Eləcə də üzərində səsgücləndirici qurğu olan BTR
şəhər küçələrində dövrə vuraraq əhaliyə təhduidiedici
müsajlar verirdi.
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Şəkil. 25 yanvar 1990-cı il sovet vertolyot və BTR-ləri
Lənkərnda dövrə vurub əhalini təhdid edirlər.

Mitin bitdikdən sonra günorta saatlarında Arif İsmayılov, İltifat Rəhimov , Hüseynqulu Məmmədov
Haftoni meşəsinə getdilər. Çünki, mitinq zamanı xəbər
verdilər ki, könüllülərdən ibarət yaradılmış “müdafiə 85
batalyonu” Haftoni qəsəbəsinin ərazisinə daxil olan meşələrə çəkilib. Döyüşün şəhər ərazisində baş tutmaması və
Bakı ssenarisinin Lənkəranda da təkrar olunmaması üçün
onlar Haftoni meşəsinə çəkilmişdilər”.
Qanl yanvar hadisələrinin şahidi vurğulayırdıı ki,
Sovet əsgərləri meşədə vəhşiliklərini davam etdiriblər:”
Bu zaman könüllülərin məsul şəxslərindən bəziləri onlar
silahlarını qoyub
ərazini tərk etmələrini bildirmək
istəyəndə , elə o an könüllülərdən təxminən 30-40 metr
aralıda hərbi vertolyot yerə yaxınlaşdı və havada asılı
qaldı. Vertolyotun göyərtəsindən Sovetin xüsusi təyinatlı
əsgərləri “salto” vuraraq yerə tullanmağa başlayırlar və
yerə düşdükcə meşəyə tərəf qaçırdılar. Sonra isə xəbər
gəldi ki, Haftoni meşəsində 4 nəfər könüllü qətlə yetirilib.
Bir nəfər motosiklet idmanı həvəskarı təsadüfən ərazidən
keçərkən atəşə tutulub və onu yandıraraq öldürüblər”. R.
Nuriyev , çətin də, olsa o günlərdə şahidi olduqlarını
danışırdı:” Tariyel Abdullayevi həbs ediblər, bakıya
vertolyotla aparanda vertolyotdaca məftillə vəhşicəsinə
boğub öldürüblər. Onun cəsədini Xəzər dənizinə atmaq
istəsələrdə, vertolyotda olan digər həbs olunanların
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etirazına görə vaz keçiblər. Sonrada Tariyelin meyiti
Bakıda “salyan kazarma”nın qabağında küçəyə atılmış
vəziyyətdə tapıldı. Sovet əsgərləri hətta qətlə yetirdikləri
vətəndaşların cəsədlərini də vermək istəmirdilər. Ona
görə də ağsaqqallar bəzi dövlət orqanları ilə danışıq
apararq və ondan sonra meyittləri verdilər. Məlimat üçün
qeyd edirik ki. Sovet ordusunun kapitanı Kanapiyev(bəzi
mənbələrdə Konapilyov) adlı şəxsi arxadan vurub
öldürmüş və bunun günahını isə könüllü müdafiəçilərin
üstünə yıxıblar, heç bir xəbərdarlıq etmədən atəş açılıb.
Bundan əlavə meşədə həbs olunanlardan 46 nəfəri rusiya
ərazisindəki
həbsxanalara gönmdərilib. 1990-cı ilin
Yanvar hadisələri zamanı ümumiyyətlə 11 şəhid verib.
86 Onlardan 5 nəfəri bakıda 20 Yanvar qırğını vaxtı şəhid
olub, 5 nəfəri Lənkərandakı Haftoni meəsində və bir
nəfəri isə vertolyotda boğulub. cəsədi isə bakıda tapılıb.
(Bax:Sputnik Azərbaycan. 11 mart 2018-ci il. ). Qeyd
etməliyik ki, bəzi gizli mənbələrin dediklərinə görə sovet
komandanlığı könüllülərə silahjı yerə qoymağı təkilf
edəndə və əks təqdirdə atəş açacalarını bildirəndə onda
Əlikram Hümmətov könüllülərə deyir ki, ruslar bizə heçnə
etməyəcəklər , onlar sadəcə bizi qorxudurlar və bizə əsal
atəş açmayacaqlar. Lakin hadisədən 5 dəqiqə əvvəl
Əlikram Hümmətov ratsiya ilə gizli şəkildə kiminləsə
əlaqə saxlayaraq , Haftoni qəsəbəsindən uzaqlaşır və
Haftoni ilə Talışlı arasındakı narkoloji dispanserin yolu ilə
qaçaraq Lerik rayonu ərazisində gizlənir. Bəziləri bu
hadisəni sezərək Əlikram Hümmətovun özünün rəhbərlik
etdiyi 360 nəfərlik “könüllüləri” ruslarla gizli
sövdələşməyə girərək satdığı və rusların da ona qaçmaq
üüçn şərait yaratdığı bildirirlər
Digər canlı şahid İsmayılov Şəmsəddinin dediklərindən:
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Saat 16 radələrində qəsəbə yolları BTR-tipli hərbi
transpartyorlarla bağlandı. LXC-nə bağlı qüvvələr İbadi
meşəsinə qadılar. Sovet xüsusi təyinatlıları fertolyotlarla
meşəni dövrəyə aldılar. Bu zaman vertolyotlardan biri üç
qardaş dağı deyilən yerin yaxınlığında yerə azca yaxınlaşdı və vertolyotdan xüsusi təyinatlılar yerə tullanırdılar.
Digər ikinci vertolyot isə İsti su sanatoriyasının aşağı hissəsində eyni qayda ilə yerə yaxınlaşdı və xüsusi təyinatlıları yerə buraxdı. QƏsəbənin giriş və çıxışları, digər
kəndlərə gedən hətta kiçik cığırları belə hərbiçilərin
nəzrətində idi. bu zaman iki nəəfər şəxs idman motosikleti
ilə Kirovdan haftoniyə tərəf kanalüstü ilıə gəlirmiş və atışmanı görən kimi geriyə dönüb sürətlə Kirova tərəf hərəkət
edəndə əsgərlər onları üsyançı zənn edib atəşə tutub qətlə 87
yetirdilər və sonrada onlaırn meyidlərini yandırdılar.
Bundan əlavə qəsəbəmizin istisu dayanacağının arxasında
bir ata ilə oğul gizlənmişdi və onlar hərəkətdə olan sovet
BTR-nə tir silahı ilə atəş açdılar və bunu görən BTR onların üzərinə sürüb onları əzib öldürü. . Söhbətinə davam
edən Şəmsəddin müəəlim sonra baş verənləri belə xatırlayır. Atışma qurtarana yaxın evimizin qarşısındakı küçədə
bir qaz-66 tipli hərbi maşın saxladı. Bu zaman dağ tərəfdən sovet əsgərləri ölüləri gəritib maşının yanında yerə atır
və ordakı digər iki əsgər isə ölüləri palaza büküb maşının
kuzasına atırdılar. Sonra məlum oldu ki, meşədə 4 nəfər
lənkəranlılardanb 1 nəfər isə ruslardan həlak olub. İşlərini
tamamlayan əsgərlər maşınlarla naməlum istiqaməət
yollandılar. Atışma zamanı hərbiçilər qəısəbimizə çoxlu
maddi ziyan vurdular. `Belə ki, qəsəbədə cəbhəçilərin
gizləndiklərini bəhanə gətirərək onlar icazəsiz olaraq
həyətlərə və evlərə girirdilər. Belə ki, atışma zamanı
qəsəbənin evləri komaları və ayaq yolları belə düşikdeşşik olmuşdu. Bütün bunlara baxmayaraq dəymiş ziyanı
nə rəhbərlik , nə yerli orqan , nə də əsgərlər ödəmədilər.
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Əsgərlər gedəndən sonra üç gecə boyunca bütün
Lənkəranlılar əllərində məşəllə Haftoni dağlkarına axışıb
öz ölülərini axtarmağa başladılar. Haftonidə baş verən bu
hadisə bü günə qədər yadımdan çıxmır.
Bu hadisələrdən illər ötsədə onun acıları və ağrıları
hələ də soyumaq bilmir.

88
Şəkil. 26 yanvar Lənkəran hadisələri ilə bağlı muxbir
Ağaddin Babayevin xüsusi buraxılışı. Haftoni qəsəbə sakini
Calalov Baladdin İshaq oğlunun 1990-cı il 26 yanvar hadisəsi
ilə bağlı televiziyasına hadisə ilə bağlı verdikləri canlı
musahib. 28. 01. 2015.

3. Ərazisi və əhalisi. . Haftoni qəsəbəsi Azərbaycan
respublikası, Lənkəran rayonunda, rayon mərkəzindən 12
km qərbdə, Talış dağlarının ətəyində, Sumağ meşəsindən
aşağıda yerləşir. Haftoni qəsəbəsinin koordinatları 38
dərəcə 45`38. 763-dür. Qəsəbənin əhalisi 2200 nəfərdir.
(Bax: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika
Komitəsi. ”2013-cü ilin əvvəlinə aid iqtisadi və inzibati
rayonlar , eləcə də şəhər yaşayış məntəqələri üzrə əhalinin
cins bölgüsündə sayı(min nəfər). 2013-cü il). Haftoni
qəsəbəsinin saat qurşağı UTC+04:00-dır. Qəsəbənin poçt
indeksi isə AZE 4216-dır. (Bax:Azəripoçt. ”İndekslər”.
(az). www. azeripoçt. az. Arxivləşdirirlib:[1]/Saytından
2016. 04. 19 tarixində. Http//archive. is/9GamL). Haftoni
qəsəbəsi qərbdən Talış dağları, şərqdən Ləj kəndi,
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cənubdan Qurunba kəndi, cənub şərqdən isə Şağlakücə
kəndi ilə əhatələnir. Haftoni qəsəbəsinin ərazisi 540
hektardır. Bu 540 hektarın 380 hektarı əkinə yararlıdır, 40
hektarı meşə zolağı, 80 hektarı həyətyanı sahədir. Haftoni
qəsəbəsində 431 təsərüfatı birləşdirən 2138 nəfər. o
cümlədən 1068 nəfər qadın yaşayır. (Bax: Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. ”2013-cü ilin
əvvəlinə aid iqtisadi və inzibati rayonlar , eləcə də şəhər
yaşayış məntəqələri üzrə əhalinin cins bölgüsündə
sayı(min nəfər. 2013-cü il). Haftoni ərazicə dünyanın bir
neçə cırtdan dövlətlərindən böyükdür və bu dövlətlər
aşağıdakılardır:
1. Vatikan - əsl adı Qara Vatikandır, İtaliyanın
paytaxtı Romanın qərb hissəsində yerləşir. Həm ərazi, 89
həm də əhalisinin sayına görə dünya dövlətlərinin ən
kiçik, eyni zamanda müstəqil və suveren ölkəsidir. Lakin
Vatikan o qədər kiçikdir ki. , onu dünyanın siyasi
xəritəsində yalnız rəqəmlə görmək mümkündür. Vatikanın
ərazisi 44 hektardır, əhalisi isə 1200 nəfər. Vatikan
ərazisinin uzunluğu 2600 metr, ən uzun yol isə 750
metrdir. . Belə ki, müqayisə ilə götürsək Haftoninin ərazisi
540 hektar və əhalisi 2138 nəfərdir, ərazisinin uzunluğu 4
min metr, ən uzun yolu isə 4 min metrdir. Deməli Haftoni
ərazisi Vatikan dövlətinin ərazisindən 496 hektar , əhalisi
isə 1000 nəfər çox. ərazisi isə 3250 metr çoxdur.
2. Monako dövləti. Əsl adı Monte karlodur. Bu
ölkənin ərazisi 2, 02 kvadrat kilometr, Haftoni qəsəbəsinin ərazisi isə 4, 5 kvadrat kilometrdir. Haftoni qəsəbəsinin ərazisi Monako knyazlığının ərazisindən 2, 5
kvadrat kilometr böyükdür. 1990-cı ildə Haftoni qəsəbəsində 244 təsərüfat və 1452 nəfər yaşamışdır.
(Bax:Mirhaşım Talışlı . Lənkəran. Bakı-1990. səh. 298).
Haftoni qəsəbəsinin əırazisinə əvvəllər qonşu Ləj kəndi də
daxil olmuşduir. Lakin 25 oktyabr 2011-ci ildə
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Azərbaycan respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Ləj
kəndi Haftoni qəsəbə inzibati ərazi dairəsi yaradılmış və
Azərbaycan respublikasının ərazi vahidlərinin Dövlət
reyisterinə daxil edilmişdir. ”(Bax: “Lənkəran rayonunun
inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikasının 25 oktyabr 2011-ci
il tarixli Qanunu”(az). az. president. az. 23 dekabr 2011ci il. 20:40. Http//az. president. az/article/3904). Haftoni
qəsəbəsinin ərazisi 540 hektardır, 380 hektarı əkinə
yararlı, 40 hektarı meşə zolağı, 80 hektarı həyətyanı
sahədir. Haftoni qəsəbəsində 431 təsərüfatı birləşdirən
2138 nəfər , o cümlədən 1068 n qadın yaşıyır. 1970-ci
ildən qəsəbə tipli yaşayış məntəaəqsidir. (Bax:Etibar
90 Əhədov, Mirhaşım talışlı. Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti.
bakı-2014. səh. . 189. ).
Haftoni-Lənkəran ana şose yolunun çəkilişi.
Haftonidə əvvəllər palçıq yoldan istifadə edilib. Lakin
1959-cu ildə Lənkəran-Haftoni ana şose yolu çəkildi. Bu
yol öncə bulduzerlərlə qaşınıb, sonra xırış tökülüb. Lakin
asfalt isə 1971-ci ildə tökülmüşdür. Köhnə yol Lənkəran
hava limanının arxa hissəsi ilə uzanıb indiki Kərgəlan
kənd məktəbinin qarşı tərəfi ilə gedib indiki burs körpüsü
nə gəlib çıxırmış. Burs körpüsü olmadığından yerində
taxtadan körpü olmuş və bu körpünü keçəndən o zamanlar
“viyə resə”(söyüd sırası) adlanan
cığırla Karpoviç
istiqamətinə gəlirmiş. Burs körpüsünün yerində olmuş
taxta körpü indiki ərazisindən bir az Ləj kəndi istiqamətinə
el arasında “bu doə qrant” (iy verən qrant )və “sütə
qrant”(yanar qrant) deyilən əraziyə yaxın olmuşdur.
Haftoni beton suötürücü kanalı. Haftoni beton su
kanalı 1970-ci ildə tikilməyə başlanmış və 1973-cü ildə
bitmişdir. H. Əliyev 1975-ci ildə kanalın açılışına gəlmişdir.
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Haftoni hamamı. Haftoni hamaı 1960-cı ildə tikilib.
Bu hamam Haftoni qəsəbəsinin kənd soveti binasının
arxasında yerləşirdi. yerli əhali bu hamamda yuyunurdu.
Lakin 1990-cı illərdə sökülmüş və yerində fərdi yaşayış
evi var.
Haftoni qəsəbə” naməlum əsgər” abidəsi. . Bu
abidə Haftoni qəsəbəsinin Haftoni-Lənkəran ana şose
yolunun sağ tərəfində, Nizami Gəncəvi küçəsinin sol
tərəfində yerləşirdi. Bu naməlum əsgər heykəli 1975-ci
ildə ikinci dünya muharibəsində iştirak edib həlak olmuş
naməlum əsgərin şərəfinə qoyulmuşdur. Həmən abidənin
yanınd akiçik bir istirahət parkı da cvar idi ki, burada
vətəndaşlar üçün oturacaqlar qoyulmuşdu. Lakin SSRİ
dağıldıqan sonra bu abidə yarasız hala düşb məhv oldu. 91
hal-hazırda bu əraziyə yaxın İltifat Əzimovun evi yerləşir.
Lakin bu heykəlin baş hissəsi Haftoni sənətkarlıq
klubunun bədii rəhbəri Eynulla Calaov tərəfindən
günüməzə qədər qorunub saxlanmışdır.

Şəkil. Haftoni “naməlum əsgər” heykəlinin baş hissəsi.
28. 04. 2018-ci il.
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Küçələr və körpülər. Haftoni qəsəbəsində bir neçə
küçə var və bu küçələrin dövlət sənədlərində rəsmi adları
vardır. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Sultan Əliyev küçəsi. 2. Məhəmməd Füzuli küçəsi.
3. Cəfər Cabbarlı küçəsi. 4. Səməd Vurğun küçəsi. 5. İsti
su döngə-2. 6. İmadəddin Nəsimi küçəsi. 7. Məşədi
Əzizbəyov küçəsi. 8. Həzi Aslanmov küçəsi. 9. Nəriman
Nəırimanov döngə-1. 10. Nizami Gəncəvi küçəsi.
1. Sultan Əliyev küçəsi Haftoni qəsəbəsinə Lənkəran
şəhərindən gələn ana şose yolunun İpək yolu körüsündən
sonra başlayaraq Türkoba körpüsünə qədər uzanır və
Orada kanalüstü Səməd Vurğun küçəsi ilə birləşir. .
2. Nizami Gəncəvi küçəsi. Bu küçə Hafoni qəsəbə92 sinin giriş hissəsində sol tərəfdə, Sovxoz binasının yanından içəri girərək üzü yuxarı əyri istiqamətdə gedərək kanalüstündə yerləşən Səməd Vurğun küçəsi ilə birləşir. .
3. Füzuli Nəsirov küçəsi. Bu küçə Haftoni
qəsəbəUşaq bağçasının yerləşdiyi küçə, üzü yuxarı tərəfə
gedərək kanal üstündəki Səməd Vurğun küçəsi ilə birləşir.
4. Həzi Aslanov küçəsi. Bu küçə S. Əliyev adına
Haftoni qəsəbə Orta məkətbinin yanında yerləşir və üzü
yuxarı dağa tərəf uzanaraq kanalüstü S. Vurğun küçəsi ilə
birləşir.
5. Nəriman Nərimanov döngə-1. Bu küçə Həzi
Aslanov küçəsinin 40-cı metrliyində sola ayrılaraq
kanalüstündə Səməd Vurğun küçəsi ilə birləşir.
6. Məhəmməd Füzuli küçəsi. Bu küçə LənkəranHaftoni ana yolunun solunda, Rövşəh kişi salonu
bərabərliyində, yolun qarşı tərəfində üzü yuxarı dağa tərəf
gedərək kanalüstündə Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişir.
7. Cəfər Cabbarlı küçəsi. Bu küçə Haftoni köhnə
kənd qəbirsanlılğının yanı ilə sola, düzü yuxarı dağa tərəf
qalxaraq kanalüstündə Səməd Vurğun küçəsi ilə birləşir.
Bu küçə üzü aşağı gələrək Haftoni-Lənkəran ana şose
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yolunun Haftoni ərazisindəki Sultan Əliyev küçəsi ilə
kəsişərək Haftoni təzə qəbirsanlığının yanı ilə üzü aşağı
Ləj kəndi istiqamətində təzə məhəlləyə gedir.
8. Məşədi Əzizbəyov küçəsi. Bu küçə İbdaiyə gedən
yolun Haftoni beton su kanalına qədər olan hissəsidir ki,
üzü yuxarı dağa tərəf gedərək kanalüstündə Səməd
Vurğun küçəsi ilə birləşir.
İstisu döngə-2. Bu küçə Haftonidən İbadiyə gedən
yolun kanalüstündəki Səməd Vurğun küçəsinə kəsişdiyi
yrin 5 metrliyində sağa dönərək ara dalanla İstisu
çayxanasına gəlib çıxır.
9. İmadəddin Nəsimi küçəsi. Bu küçə Hafoni
Məscidindən sonra, sağ tərəfə dönməklə Haftonidən
93
Xanlıqlı ərazisinə, üzü aşağı gedən küçənin adıdır.
Körpülər. Haftoni ərazisində çoxlu körpülər var.
Beləki, Haftoni qəsəbəsi Lənkəran rayonu kəndlərində
ərazisində ən çox körpüsü olan kəndlərdən biridir. Bu
körpülər 1960-cı illərdə tikilmişdir. beləki, Haftoni
qəsəbəsinə ilk giriş yeri indiki kərgəlan kəndin ərazisində
yerləşən burs körpüsü olmuşdur. Çünki, əvvəllər Haftoni
kəndinə giriş ordan başlayıb. indi isə Haftoni qəsəbəsinə
giriş körpüsü Talışlı ərazisində yerləşən Ləkə pard(Ləkər
körpüsü)dür. Haftoni qəsəbəsi ərazisində mövcud olan
körpüılər aşağıdakılardır:
1. Bursə pard(Burs körpüsü). Bu körpü Lənkəran
Haftoni ana şose yolunun Kərgəlan kəndinin arxa
hissəsindən keçən yolda, kiçik mayın üstündə yerləşir. Bu
körpü 1960-cı ildə tikilib istifadəyə verilmiş ilk beton
körpüdür. Bu körpü əvvəllər Haftoni ərazisinə ilk giriş
körpüsü sayılırdı. hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.
2. Ləkə pard(Ləkər körpüsü). Bu körpü LənkəranHaftoni ana şose yolu üstündəki sayca ikinci körpüdür.
1960-cı ildə tikilmişdir və Ləkər çayı üstündə yerləşir. Bu
körpü Haftoni qəsəbəsinin Talışlı kəndi ilə qonşu Şağlakü-
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cə kəndi sərhədində , yolun üstündə yerləşir. Sayca ikinci
beton körpüdür. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.
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Şəkil. Ləkəvü pard(Ləkər körpüsü).
28. 04. 2018.

3. Zəngələkəşə pard(Zəngələkəş körpüsü). Bu körpü
Lənkəran-Haftoni ana şose yolunun talışlı kəndi
ərazisində, 4 saylı çay fabrikindən 20 metr sonra . yolun
üstündə yerləşir və altındanda kiçik çay axır. Sayca 3-cü
körpüdür. Bu körpü 1960-cı ildə tikilmişdir və hal-hazırda
işlək vəziyyətdədir.

Şəkil. Zənqələkəşə pard(Zəngələkəş körpüsü).
22. 04. 2018.
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4. Həsəni pard(Həsənin körpüsü). Bu körpü Lənkəran-Haftoni ana şose yolunun Talışlı kəndinin bitdiyi yerdə, yolun üstündə yerləşir və altından da “qədərü”(kişik
çay) axır. Bu beton körpü 1960-cı ildə tikilmişdir və sayca
dördümncü körpüdür. Körpü hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.
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5. Şəkil. Həsəni pard(Həsənin körpüsü). 22. 04. 2018.

5. Mırdovi pard. (Murdov körpüsü. ). Bu körpü
Lənkəran-Haftoni ana şose yolunun Nağıl kafesi
bərabərliyində yerləşirdi və 1960-cı ildə tikilmişdir. Sayca
beşinci beton körpüdür. Yeddi Haftoni kurqanlarından 3cüsü onun yanında yerləşir. Bu körpünün sağ və solunda
Murdov gölü yerləşirdi. Lakin İpək yolu layihəsinin tikinti
işləri ilə bağlı bu körpü və göl dağıdılıb
yoxa
çıxarılmışdır. Körpü və göl hal-hazırda mövcud deyil.
6. İpək yolu körpüsü. Bu körpü Lənkəran-Haftoni
ana şose yolunun bulaq kafesi bərabərliyində tikilmiş
dəmir körpüdür. Bu körpü İpək yolu layihəsi əsasında
2016-cı ildə tikilmişdir. Bu körpünün tikintisi zamanı
Hyeddi Haftoni kurqanlarından dördüncüsü tamamilə
məhv edilib yoxa çıxarılmışdır. Uzunluğu 200 metrdir və
hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.
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--------------------------------------------------------------------7. Xannıği pard(Xanlıq körpüsü). Bu körpü Haftoni
–Lənkəran ana şose yolunun İbadi mualicə ocaqına dönən
yoldan sonra , yolun üstündə yerləşir. Altından kiçik çay
axır. Bu körpü 1960-cı ildə tikilmişdir və hal-hazırda işlək
vəziyyətdədir.
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Şəkil. Xannıği pard(Xanlıqlı körpüsü). 22. 04. 2018.

8. Qamo pard(istisu körpüsü). Bu körpü LənkəranHaftoni ana şose yolunun İsti su ərazisində, çayın üstündə
yerləşir. 1960-cı ildə tikilmişdir. Sayca 8-ci körpüdür və
hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.

Şəkil. Qamo pard(İstisu körpüsü). 22. 04. 2018.
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Kanalüstü körpülər. Haftoni qəsəbəsi ərazisində
körpülərin bir qismi də, beton suötürmə kabnalının
üstündə yerləşir. Bu körpülərin bəzilər beton. Bəziləri də,
dəmirdəndir. Həm dəmirdən, həm də betondan olan
körpülərin bir qismi dəstəkli, bəziləri isə dəstəklidir. Bu
körpülər müxtəlif ölçüdə, yəni dar və enlidirlər. Bu
körpülər 1975-1976-cı illərdə tikilmişdir. Çünki beton su
kanalı 1975-ci ildə tikilib istifadəyə verilmişdir.
1. Kanalüstü 1-ci beton körpü. Bu körpü Haftoni
qəsəbəsində, bağça küçəsinin kanalüstünə birləşdiyi
bərabərlikdə beton su kanalının üstündə yerləşir. Sayca
birinci körpüdür. Körpü 1976-cı ildə tikilib və
dəstəksizdir. Bu hkanalüstündə yerləşən sayca birinci
körpüdür. Bu körpü vasitəsilə kanalın o biri üzünə, dağa 97
tərəf feyxo bağlarına keçilir. Eni dörd metr dir və halhazırda işlək vəziyyətdədir.

Şəkil. 1. Kanalüstü 1-ci beton körpü. 28. 04. 2018.

2. Kanalüstü 2-ci göy dəmir dəstəksiz körpü. Bu
körpü Haftoni beton su kanalı üstündə tikilən sayca ikinci
körpüdür. Körpü 1976-cı ildə tikilmişdir. Bu körpü
vasitəsi ilə kanalın o biri tərəfinə keçilir. Körpü göy
rəngdə olmaqla dəmir dəstəklidir və eni 60 sm-dir və halhazırda işlək vəziyyətdədir. Kanal üstündəki sayca ikinci
körpüdür.
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Şəkil. Kanalüstü 2-ci göy dəmir körpü. 28. 04. 2018.
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3. Kanalüstü 3-cü dəmir qəhvəyi dəstəksiz körpü.
Bu körpü Haftoni beton su kanalı üstündə tikilən sayca
ikinci körpüdür. Körpü 1976-cı ildə tikilmişdir.
Dəstəksdizdir və qəhvəyi rəngdədir. Bu körpü vasitəsilə
kanalın qarşı tərəfindəki bağlara keçilir. Bu körpünün eni
1 metr 20 sm. dir və körpü hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.

Şəkil. Kanalüstü 3-cü qəhvəyi dəmir dəstəksiz körpü.
28. 04. 2018.
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4. Kanalüstü 1-ci beton dar stolba körpü. Bu beton
dirək Haftoni suvarma kanalının üstündə yerləşir və dar
stolbadır. Körpü dəstəksizdir və eni 40sm-dir. 1980-cı ildə
tikilmişdir. Bu körpü vasitəsi ilə kanalın qarşı tərəfindəki
fərdi yaşayış evlərinə
keçilir və hal-hazırda işlək
vəziyyətdədir.
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Şəkil. Kanalüstü 1-ci beton dar stolba körpü.
28. 04. 2018.

5. Kanalüstü dördüncü dəmir qəhvəyi dəstəkli
körpü. Bu körpü Haftoni beton su kanalının üstündə
yerləşən sayca dördüncü dəmir körpüdür. Bu körpü
vasitəsi ilə kanalın qarşı tərəfinə keçib Əmişin bulağına
gedilir. Körpü 1976-cı ildə tikilmişdir. Oradan da bağlara
getmək olur və hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.

Şəkil. Kanalüstü dördüncü dəmir qəhvəyi dəstəkli
körpü. 28. 04. 2018.
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6. Kanalüstü 2-ci beton enli körpü. Bu körpü Haftoni beton su kanalının üstündə 1976-cı ildə tikilmişdir. Bu
körpü vasitəsi ilə kanalın qarşı tərəfindəki İsbatın bulağına
və ordan da fərdi yaşayış evlərinə getdilir. Körpü enli və
dəstəksizdir və hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.
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Şəkil. Kanalüstü 2-ci beton enli körpü28. 04. 2018.

7. Kanalüstü İbadi pard(İbadi körpüsü). Bu körpü
1976-cı ildə tikilmiş və kanalüstündə sayca 3-cü beton
dəstəksiz körpüdür. Bu Haftoni beton su kanalının üstündə
yerləşir. Bu körpü vasitəsi ilə kanalın qarşı tərəfindəki
fərdi yaşayış evlərinə gedilir. Bundan əlavə bu körpü ibadi
bulaqlarına gedən yolun üstündə yerləşir və bu səbəbdən
də xalq arasında İbadi pard(İbadi körpüsü) deyilir. Enli və
dəstəksizdir. Eni 4 metrdir və hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Ayrıca bu körpünü keçdikdən sonra sol tərəfə
Babakişi bulağına, sola düz isə Ataxanın bulağına getmək
olur.
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Şəkil. İbadi pard(İbadi körpüsü).

8. Kanalüstü 3-cü beton dar körpü. Bu körpü
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Haftoni beton su kanalı üstündə yerləşən sayca 3-cü beton
dəstəksiz dar körpüdür. Bu körpü 1986-cı ildə tikilmişdir.
Bu körpü vasitəsi ilə beton su kanalının qrşı tərəfindəki
fərdi yaşayış evlərinə gedilir. Körpü dardır və eni 80 smdir və hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.

Şəkil. Kanalüstü 3-cü beton dar körpü. 28. 04. 2018.

9. Kanalüstü 5-ci dəmir qəhvəyi dəstəkli qozbel
körpü. Bu körpü Haftoni beton su kanalının üstündə
yerləşən sayca beşinci dəmir körpüdür. Bu körpü vasitəsi

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

ilə kanalın qarşı tərəfinə keçib fərdi yaşayış evlərin gedilir.
Körpü 1976-cı ildə tikilmişdir. Oradan da bağlara getmək
olur və Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.
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Şəkil. Kanalüstü 5-ci dəmir qəhvəyi dəstəkli qozbel
körpü. 28. 04. 2018.

10. Kanalüstü beşinci beton enli körpü. Bu körpü
Haftoni beton su kanalı üstündəki sayca beşinci beton
klörpüdür. Bu körpü 1976-cı ildə tikilmişdir. Bu körpü
vasitəsi ilə beton su kanalının qarşı tərəfindəki həyətlərə
və dağa getmək olur. Bu körpü Haftoni qəsəbəsinin isti su
çayxanası yanındakı yolla Sultan Əliyev küçəsinin
kanalüstündəki Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişdiyi yerdə
yerləşir. Körpünün eni 3 metrdir və hal-hazırda işlək
vəziyyətdədir.

Şəkil. Kanalüstü beşinci beton enli körpü.
28. 04. 2018-ci il.
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Kanalüstü 6-ci dəmir qəhvəyi dəstəkli qozbel
körpü. Bu körpü Haftoni beton su kanalı üstündəki sayca
altıncı beton klörpüdür. Bu körpü 1976-cı ildə tikilmişdir.
Bu körpü vasitəsi ilə beton su kanalının qarşı tərəfindəki
həyətlərə və dağa getmək olur. Bu körpü kanalüstündəki
Səməd Vurğun küçəsində yerləşir. Körpünün eni 3
metrdir və hal-hazırda işlək vəziyyətdədir
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Şəkil. Kanalüstü 6-ci dəmir qəhvəyi dəstəkli qozbel
körpü. 28. 04. 2018-ci il.

Kanalüstü 4-cü beton enli körpü. Bu körpü Haftoni
beton su kanalı üstündə yerləşən sayca 4-cü beton
dəstəksiz dar körpüdür. Bu körpü 1976-cı ildə tikilmişdir.
Bu körpü vasitəsi ilə beton su kanalının qrşı tərəfindəki
fərdi yaşayış evlərinə gedilir. Körpü dardır və eni 4 metrdir və hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.

Kanalüstü 4-cü beton enli körpü. 28. 04. 2018-ci il.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Tırkoba pard. (Türkoba körpüsü). Bu körpü Haftoni
qəsəbəsinin Türkoba kəndinə gedən yolda, kiçik dağ
çayının üstündə yerləşir. Bu körpü 1976-cı ildə tikilmişdir.
Bu körpünün tikilməsinin səbəbi budur ki, beton su kanalı
tikilərkən Haftoni qəsəbəsinin Türkoba kəndinə keçən
yerdə kiçik dağ çayı olduğundan bu yerdə qış aylarında
çayın daşması nəticəsində böyük yarğan əmələ gəlmişdi
və o üzdən də orada beton su kanalı tikmək çətin idi. Buna
gördə beton su kanalının torpaq səviyyəsi ilə dəmirdən
kvadrat şəkildə üstüaçıq bir dəmir su ötereçü kanal parşası
tikilir və suyu bu kvadrat dəmir su kanalı vasitəsilə
Türkoba tərəfə keçirmişlər və orada yenidən torpaqdakı
beton su kanalı ilə eyniləşdirmişlər. Onun üstündə
104 sonradan dəmir laylar qaynaqlanmış və körpü halına
düşmüşdr. bu dəmir körpünün eni 60 sm. dir. Haftoni
qəsəbəsindən Türkoba ərazisinə gedən piyada və maşın
yolu bu dəmir su kanalından aşağıda yerləşdiyindən qış
aylarında bura su ilə dolur və vətəndaşların gediş-gəlişini
dayandırırdı. Elə bu səbəbdən də Türkoba camaatı Haftoni
qəsəbəsinə bu dəmir körpü ilə gəlirlər və hal-hazırda işlək
vəziyyətdədir.

Şəkil. Tırkoba pard. (Türkoba körpüsü). 28. 04. 2018.
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Tırkoba İminci semendə pard. (Türkoba birinci
beton körpü). Bu körpü Haftoni qəsəbəsinin Türkoba
ərazisində, Türkoba dəmir körpüsündən sonra birinci
beton körpüdür. Bu körpü Türkoba ara məhəlləsinə m
getmək üçün istifadə olunur. 1976-cı ildə tikilmişdir və
Haftoni beton su kanalının üstündə yerləşir və hal-hazırda
işlək vəziyyətdədir.
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Şəkil. Tırkoba İminci semendə pard. (Türkoba birinci
beton körpü. ). 28. 04. 2018.

Kanalüstü 7-ci dəmir qəhvəyi dəstəkli qozbel körpü.
Bu körpü Haftoni qəsəbəsinin Türkoba ərazisi ilə Kirov (indiki İsti su qəsəbəsi) arasında , H aftoni su kolletktorunun
qarşısında beton su kanalının üstündə yerləşir. Bu körpü
1976-cı ildə tikilmişdir. Bu körpü vasitəsi ilə sakinlər beton
su kanalının qarşı tərəfinə, dağın yamacına keçirlər və halhazırda işlək vəziyyətdədir.

Şəkil. Kanalüstü 7-ci dəmir qəhvəyi dəstəkli qozbel
körpü. 16. 03. 2018.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Yer adları-Toponimlər, oronimlər, oykonimlər və
hidronimlər.
Haftoni qəsəbəsində hər qarış torpağın el arasında
şifahi olaraq adı və mənası var. Bu adlar talış dilində
olduğu üçün onların tərcüməsini mötərizədə verəcəyik və
bunlar aşağıdakılardır.
Meşə və dağlarda.
1. Nışo doə sığ(Nişan verən daş) – Haftoni dağının
ən uca zirvəsinə qəsəbə sakinləri tərəfindən verilən ad.
Belə ki, Haftoni qəsəbə sakinləri Haftoni meşəsində yolu
azanda bu zirvə ilə evə gedən yolu tapırdılar. Elə bu
səbəbdən də el arasında bu yerə Nışo doə sığ(nişan verən
daş) adı verilmişdir.
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2. Aybə dül. - Bu yer Haftoni dağlarının ən uca
zirvəsinin ətrafına el arasında verilən ad.
3. Əlelə qışdağ(Gəndəlaş qışlağı) – Bu yer Haftonio
qəsəbəsində, Haftoni dağında vaxtı ilə köçlərin oturduqları
və gəndəlaşla əhatələnmiş ərazi. Elə bu səbəbdən də el
arasında əlelə qışdağ(gəndəlaş qışlağı) deyilir.
4. İncilə qışdağ(Əncil qışlağı) – Bu yer Haftoni
dağlarındakı dərələrdən birinin adı. Burada vxtı ilə
Haftoniyə gələn köçlər əyləşmiş və bu dərədə qışlaq
etmişlər. Burada yabanı əncil ağacları olduğundan buranı
el arasında incilə qışdağ(əncil qışlağı) adlandırmışlar. Bu
yer “əlelə qışlağ” adlanan yerdən 200 metr aralıda yerləşir.
5. Zənqələkəş –Bu yer Haftoni dağında axan dağ
çayının bir qolunun ayrıldığı yer.
6. Xolmili honi, Rəzədo honi(Xolmili bulağı) – Bu
yerdə 30-su illərdə Haftoni ərazisləri Xolmili təsərüfatına
daxil olna dövürlərdə Xolmili fəhlələri burada özləırinə
tarla düşərgəsi salmışlar və orada bir bulaq da var. Elə bu
saəbəbdən el arasında belə adlandırılır.
7. Alışi ğorığ, Tanqə hi(Alışın qoruğu-Tonqa deyilən
ağacların əkildiyi yer) - Bu yer Haftoni qəsəbəsində
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yerləşən həbsxananın yanı olan ərazi. Deyilənlərə görə
burada Alış adlı kişinin qoruğu və bağı olmuşdur. Belə ki,
sovet dövründə Veytnam sosialist respublikasından
təcrübə üçün “Tonqa” adlanan ağac növü gətirilb bu
ərazidə əkilmişdir. Deyiolənləreə görə bu ağacın top
şəkilində dairəvi və yeyilməyən meyvəsi olmuşdur. Bu
meyvədən yağ xarakterli şirə axırmış. Bu şirələrdən
təyyarə yağı alınırdı. Elə bu səbəbdən də belə
adlandırılmışdır.
8. Təği nıso(Tağının məskəni) – Deyilənlərə görə bu
yer Haftoni dağlarında üş qardaş adlı dağların arasında bir
qədim köç yeridir. Belə ki, deyilənlənlərə görə trağı adlı
kişi öz köçü ilə burada məskən salmış və özünə ağac
budaqlarından çəpərlər etmişdir. Hal-hazırda bu yerin 107
izləri qalmaqdadır.
9. Allaverəni peşbəy(Allaverənin aşrımı) – Bu yer
İbadidən yuxarıda yerləşən dağdaın o biri tərəfinə verilən ad.
10. İbadi qamo(İbadi isti suyu) – Bu yer Haftoni
qəsəbəsinin istisu meşəsində qaynar bulaqlara verilən ad.
11. Qamo rü(İsti su çayı) – Bu İbadi mineral
bulaqlarından aşağı tərəfdə olan sərin dağ çayıdır.
12. Sığə bərə(daş bərə) –İbadi mineral bulaqlarından
sol tərəfdə mövcud olan daşlıq keçid yeri.
13. Səydə kinə tav (Seyid qızının favı) – Bu yerdə
hansı sa bir seyid qızı gizli məskən salmış və bu səbəbdən
də el arasında belə adlandırılmışdır.
14. Ənoə çolə(Nar çalası) – Bu yer Hafoni beton su
kanalından yuxarıda nar ağacları bitən bir çalaya verilən
addır. Elə bu səbəbdən də belə adlandırılmışdır.
15. Ğoşə kıv(Qoşa Cökəm) – İbadidən yuxarıda qoşa
cökəm ağacının bitdiyi yerə verilən ad.
Dağlarda.
1. Lələ band. (Lələ dağı) – Haftoni qəsəbəsinin
türkoba ərazisindəki dağın adı.
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2. Ənoə tavi(nar daşlığı) – Haftoni dağlarındakı
narlıq olan yer.
3. Aybə tavi – Haftoni dağlarındakı çöl soğanı bitən
yer.
4. Tıtıni tavi(İstiotluq) – Haftoni dağlarındakı istiot
bitən yer.
5. Vəzələ tavi(Ziyələ çbitən yer) – Haftoni dağlarında
çöl soğanı bitkisinin yabanı formada bitdiyi yer.
6. Nəsiri band(Nəzirin dağı) – Haftoni qəsəbəsinin
Terkoba kəndi ilə kirov qəsəbəsi yaxınlığında, Nəsirin
bulağı qarşısındakı dağ.
7. Haci təpə(Hacı təpəsi) - Haftoni dağlarında təpə
adı.
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8. Aydini honi(Aydının bulağı) – Haftoni dağlarında
Aydının bulağı.
9. Penə külət(yuxarı kolluq –meşə sahəsinin
qıılmasından sonra yaranan boş ərazi) – Haftoni
dağlarında yuxarı hissədə olan kolluq ərazi.
10. Əzizi kəco(Əzizin ev yeri) – Haftoni qəsəbəsində
Əziz adlı kişinin ev yeri olmuşdur əvvəllər. İndi orada
yaşayış yoxdur.
11. Hüccəti külət(Hüccətin kolluğu) – Bu yer
Haftoni dağlarında kolluq bir ərazidir. Deyilənə görə
Hüccət adlı kişi buradakı ağöacları kəsib burada öz köçü
ilə yerləşib və hal-hazırda burada yaşayış yoxdur.
Sahələrdə.
1. Qamo çimən(İsti su çəməni) – İsti su sanatoriyasının arxasındayerləşən çəmənlik.
2. Şəş hektar(Altı hektar)_ -- bu yer təzə məhəllədən
aşağıda yerləşən əraziyə verilən addır.
3. Xıyoə sahə(Xiyar sahəsi) – Bu yer Haftoni qəsəbə
sakini İltifat Əzimovun evindən yuxarı olan əraziyə verilən ad. Deyilənlərə görə 1930-cu illərdə Haftoni qəsəbə-
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sində mövcud olmuş Jdanov kolxozun burada xiyar
bağları salmış və elə bu səbəbdən də belə adlandırılır.
4. Boboconi çırtə(Babacanın sahəsi-(Bax- rusca
olan «черта» -cizgi sözündəndir). Bu yer Haftoni
ərazisində yerləşən bulaq kafesində yuxarıda yerləşən
ərazi. Deyilənlərə görə burada bir vaxtlıar babacan adlı
kişi qoruq salmışdır və elə bu səbəbdən də belə adlandırılır.
5. Kındə çırtə(Kötük sahəsi) – Bu yer Haftoni
qəsəbəsində dağ yamacındakı meşəliyi qırdıqdan sonra
onun kötüklərinin mövcud olduğu yerə verilən addır.
6. Xıyoə çırtə(Xiyar sahəsi) – Bu yer Haftoni
qəsəbəsinin narkolohji dispanser istiqamətində vaxtı ilə
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salınmış xiyar bağlarına verilən ad.
7. Pizə çırə - Bu yer haftoni qəsəbəsinin Xanlıqlı
kəndi istiqamətində bataqlıqlı olan yerə verilən addır.
8. Tatovə(İsti su) – Bu yer isti su bulağının aşağı
meşə istiqamətində axıb Ləkər çayına qovuşduğu yerə
verilən addır.
9. Qədə qamo, Bili qamo(kiçik isti su-ördək isti
suyu) – Bu yer Haftoni ərazisində mövcud olan kiçik
qaynar mineral bulaqlara verilən ad. Bu yerdə yalnız
ördəklər üzdüyünə görə el arasında belə adlandırılır. .
10. Mərali kəco(Maralın ev yeri) – bu yer Haftoni
qəsəbəsinin meşə istiqamətində aşağıda yerləşən təzə
məhəllədə kurqanın üstündə olan əraziyə verilən addır.
11. İbişi kuməco, Sığə hi(ibişin ev yeri, daş bağı) –
Bu yer Əmrahın(Əmişin) bulağının yanında olan ərazidr.
Məhəllələr.
1. Bəqələ məhəllə - Bu yer Haftoni məhəllələrindən
birinin adıı. Bu məhəllə Bızəyjə kujə (Buzeyir kücəsi)
məhəlləsindən başlayıb Şahverdi Novruzovun evinə qədər
olan ərazi.
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2. Bızəyjə məhəllə(Buzeyir məhəlləsi ) - Bu məhəllə
Haftoni uşaq bağçasının yerləşdiyi məhəllə.
3. Miyonə məhəllə(orta məhəllə) – Bu yer Əjdər
kişinin evindən başlayıb Ağəddin kişinin evinə qədər olan
ərazidir.
4. Məşhədə obə(Məşhəd obası) – Bu yer Haftoni
qəbirsanlığından isti suya qədər olan ərazi.
5. Tırk obə(Türk oba) – Bu yer indiki Türkoba
kəndidir.
6. Tojə məhgəllə(Təzə məhəllə) – Bu yer Haftoni
qəsəbəsinin aşağı meşəyə tərəf olan təzə salınan evlərin
olduğu yerə verilən ad.
7. Mikrərəyon(Mokrorayon) – Bu yer Haftoni
110 qəsəbəsində savxoz dövründə tikilən binaların yerləşdiyi
ərazi.
7. Qəni qran –Bu yer Haftoni qəsəbəsində Kərim
Tağıyevin evinin yanında olan ərazi.
Ağaclar və bitki adları.
Haftoni meşələri nadir bitkilərlə zəngindir və bu
ağac adları qədimdən bəri mövcud olmaqla bu günümüzə
qədər gəlib çıxmışdır və bunlar aşağıdakılardır:
Ağac adları -Kıv, kəkəv, bəlelə do(palıd ağacı), nil,
amburə do(dəmir ağacı)üləs, rəzoə do, milal, vən, vi(viyə
do), vızımə do(cökəm ağacı) və sair.
Bitki adları – Torə(tərə), zom, aləf(ot), leğ(lığ),
ğəmiş(qamış), dəlo(həsir qamışı), lenə(bambuq
Göyərti adları -Geşniş(kişniş), cəfəri, şivit(şüyüd),
reyhan, vəzəle(yabanı soğan), təyf(turb),
bumərişə (yer kökü) və s.
Diigər parnik məhsulları -Lobyə(lobya), boklə
(paxla), fısdığ(yer fındığı), pammədor(pomidor), bodomcon (badımcan). noxod(noxud), laqə(lərgə), məjü(mərci),
kərtov(kartof), zımıstoni(qarpız), gamək(gərmək), cərco,
ku(küdü), eğ(çiyələk), kələm və s.
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Gül adları – Sıə vıl(qırmızı gül). zanbəğ(zanbaq),
sırğə güli(sığa gülü). yasəmən, nərgiz, vənəşə(bənövşə),
hoftə livə(bağa yarpağı) və s.
Ot adları –aləf(ot), tiəynə aləf(tikanlı ot), hüşəynə
aləf(saçaqlı ot), təvənə aləf(göynədən ot), yoncə(yonca),
hüşəynə aləf(saçaqlı
ot), kəküə aləf (sarmaşıq),
rüənə(yağlı ot), havzə aləf(yaşıl ot), həşqə aləf(quru ot),
tarə aləf(yaş ot) və s.
Balıq və suda quruda yaşayan adları – Çəke(sazan),
sı çəke(qırmızı sazan). karp, çəpəğ(çapaq). ziyad, külmə,
məmünə(xanı balığı), şilvit, sol, siyo sol(qara sol), sipiyə
sol(ağ sol), sipiyə moy(ağ balıq), şükə(durna balığı),
vəzəx(qurbağa), qənqəl(xərçəng), əğrəb(əqrəb), çamçə
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xatun(çömçə xatın) və sair.
Həşarat adları – Müjnə(qarışqa), tarakan,
lüləpər(kəpənək, müçək(milçək), bızanq(arı), tətürə
bızanq(eşşək arısı), hünnü, qoppənə nənə(qırmızı böcək),
siyo pıspısıli(qara böcək) və s.
Quş adları – Kümə kijə(sərçə), pərestığ(qaranquş),
kəfələ, qaqə(kəklik), siyo kijə(qara cücə), siyo lo(qara
şor), kəjələ(qarğa), əlınq(leylək), natin kun, çınqır
(qaşqaldaq), let, şıllıj, mıv(sona) və s.
Ev quşları – Xoruz, kaq(cücə), kijə balə(cücə
balası), külok(kürd toyuq), hindüşkə(hind toyuğu),
bili(ördək), ğaz(qaz), sözbari və s.
Heyvanlar.
Ev heyvanları – qo(inək), zandəqo(doğmuş inək),
kələ, gevə(düyə), sıpə(it), kıtı(pişik), morə(siçan), asp(-+
at), hə(eşşək) və s.
Çöl heyvanları – Neçi(canavar), hırs(ayı), xuq
(donuz), həqüş(dovşan), jəjı(kirpi). şəğol(şaqqal), rıvos
(tülkü), tiəynə şəğol(tikanlı çaqqal) və s.
Sürünənlər –Mor(ilan), Morəçəçül(kərtənkələ),
lür(koramal), sıə mor(qırmızı ilan) və. s.
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Tayfalar və nəsillər.
1. Orand tayfası.
Haftoni qəsəbə ərazisində yaşayan Orand tayfasına
bir neçə familiya daxildir ki, bunlarda aşağıdakılardır.
Calalovlar, Bəylərovlar, Zeynalovlar, Hüseynovlar,
Baxşiyevlər, Hüseynovlar, Əliyevlər və. s
1. Calalovlar. Bu tayfanın Haftoni qəsəbəsinə gəlmiş
ilk nümayəndəsi Calalov İsbat Məlik oğludur və onun iki
oğlu olub - Calalov İsaq İsbat oğlu, Calalov Xeyrulla
İsbat oğlu.
- Calalov İsaq İsbat oğlunun oğulları - Calalov
Aydın İsaq oğlu, Calalov Füruddin İsaq oğlu, Calalov
Fərəc İsaq oğlu, Calalov Baladdin İsaq oğlu
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- Calalov Aydın İsaq oğlu – Calalov Azər Aydın
oğlu,
- Calalov Füridin İshaq oğlunun oğulları – Calalov
Xəyyam Füriddin oğlu,
- Calalov Fərəc İshaq oğlu - Calalov Amil Fərəc
oğlu,
- Calalov Xeyrulla İsbat oğlunun oğulları - . Calalov
Xanoğlan Xeyrulla oğlu, , Calalov Eynull Xeyrulla oğlu,
Calalov Mehman Xeyrulla oğlu və Calalov Cavnşir
Xeyrulla oğlu.
-Calalov Eynulla Xeyrulla oğlunun oğulları –
Calalov Emil Eynulla oğlu və Calalov Samir Eynulla
oğlu,
- Calalov Mehman Xeyrulla oğlunun oğulları -Calalov Cavanşir Xeyrulla oğlunun oğulları Calalov Ravil Cavanşir oğlu, .
2. Bəylərovlar - Bəylərov Balağa Həsən oğlu,
----Bəylərov Balağa Həsən oğlunun oğlanları –
Bəylərov Bəylər Balağa oğlu,
Bəylərov Güləmirzə Şirvanəli oğlu, Bəylərov Feyzi ,
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-Bəylərov Feyzinin oğlanları – Bəylərov Rafiq Feyzi
oğlu, Bəylərov Rövşən Feyzi oğlu, Bəylərov Ramiz,
-Bəylərov Ramizin oğlanları – Bəylərov Samid
Ramiz oğlu,
Bəylərov Balamirzə,
-Bəylərov Balamirzənin oğlanları – Bəylərov Əkrəm
Balamirzə oğlu, Bəylərov Arif Balamirzə oğlu, Bəylərov
Vaqif Balamirzə oğlu.
Bəylərov Ağahəsən. Bəylərov Əziz Ağahəsən oğlu.
3. Zeynalovlar – Zeynalovlar familiyası Lerik
rayonunun Orand ərazisindən Haftoni ərazisinə köç etmiş
tayfalardan birirdir. Bu tayfa oranddan gəlmiş digər tayfa
ilə qohum tayfadır. Bu tayfanın Haftoniyə gəlmiş
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nümayəndəsi Zeynalov Balışdır.
-Zeynalov Balışın oğlu - Zeynalov Təhməz Balış
oğlu,
-Zeynalov Təhməz Balış oğlunun oğlu - Zeynalov
Rövşən Təhməz oğlu, Zeynalov Azad Təhməz oğlu
-Zeynalov Rövşən Əjdər oğlunun oğlu 4. Novruzovlar –Novruzovlar familiyası
Lerik
rayonunun Orand ərazisindən Haftoni ərazisinə köç etmiş
tayfalardan birirdir. Bu tayfa Lerikin Orand ərazisindən
gəlmiş digər tayfa ilə qohum tayfadır. Bu tayfanın
Haftoniyə gəlmiş nümayəndəsi Novruzov Həzərdir.
-Novruzov Həzərin oğlanları - Novruzov Həsən
Həzər oğlu,
-Novruzov Həsənin oğulları - Novruzov Mirzəbala
Həsən oğlu, Novruzov Güləmirzə Həsən oğlu,
Novruzov Şahverdi Həsən oğlunun oğlu - Novruzov
Yaşar Şahverdi oğlu, Novruzovların digər qolunun
nümayəndəsi isə Novruzov Mirzəbaladır.
-Novruzov Mirzabalanın oğulları Novruzov Ağababa
Mirzabala oğlu, Novruzov Mirzbaba Mirzəbala oğlu,
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-Novruzov Ağababanın oğlu - Novruzov Radif
Ağababa oğlu,
5. Hüseynovlar- Hüseynovlar familiyası Lerikin
Orand ərazisindən Haftoniyə köçüb gəlmiş böyük Orand
tayfasının bir qoludur və bu familiyanın Haftonidəki ilk
nümayəndəsi Hüseynov Ağaxandır.
-Hüseynov Ağaxanın oğulları - Hüseynov Hüseynağa
Ağaxan oğlu, Hüseynov Fərman Ağaxan oğlu, Hüseunov
Nəriman Ağaxan oğlu, Hüseynov İdris Ağaxan oğlu.
-Hüseynov Fərman Ağaxan oğlunun oğulları Hüseynov Xalid Fərman oğlu, Hüseynov Elnur Fərman
oğlu,
-Hüseynov Nəriman Ağaxan oğlunun oğulları –
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oğlu.
-Hüseynov İdris Ağaxan oğlunun oğulları –
Hüseynov Şamxal İdris oğlu, Hüseynov Etiqad İdris oğlu,
6. Yaqubovlar – Yaqubovlar familiyası ,
Lerik
rayonunun Orand ərazisindən Haftoni ərazisinə köç etmiş
tayfalardan birirdir. Bu tayfa oranddan gəlmiş digər tayfa
ilə qohum tayfadır. Bu tayfanın Haftoniyə gəlmiş
nümayəndəsi Yaqubov Nağdi kişidir.
-Yaqubov Nağdinin oğulları - Yaqubov Rüstəm
Nağdi oğlu, Yaqubov Babacan Nağdi oğlu. Yaqubov İbad
Nağdi oğlu,
7. Heydərovlar(sonradan Əzimovlar). Heydərovlar
familiyası Lerik rayonunun Orand ərazisindən Haftoni
ərazisinə köç etmiş tayfalardan birirdir. Bu tayfa oranddan
gəlmiş digər tayfa ilə qohum tayfadır. Bu tayfanın
Haftoniyə gəlmiş nümayəndəsi Heydərov Fərhad kişidir.
-Heydərov Fərhadın oğulları - Heydərov (Əzimov)Dəmiran Fərhad oğlu,
-Heydərov Dəmiran Fərhad oğlunun oğlu - Əzimov
Məmmədağa Dəmiran oğlu,
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-Əzimov Məmmədağa Dəmiran oğlunun oğlu Əzimov Zaid Məmmədağa oğlu.
-Əzimov Zahid Məmmədağa oğlunun oğulları – Əzimov Elnur Məmmədağa oğlu, Əzimov Orxan Məmmədağa
oğlu. Əzimov Elvin Zaid oğlu,
8. Balayevlər(Sonradan Əliyevlər) – Balayevlər familiyası Lerik rayonunun Orand ərazisindən Haftoni
ərazisinə köç etmiş tayfalardan birirdir. Bu tayfa oranddan
gəlmiş digər tayfa ilə qohum tayfadır. Bu tayfanın Haftoniyə gəlmiş nümayəndəsi Balayev Qubad İbad oğludur.
-Balayev Qubad Həmid oğluinun oğulları - Əliyev
Ələkbər Qubad oğlu, Əliyev Ələsgər Qubad oğlu,
-Əliyev Ələkbər Qubad oğlunun oğlu - Əliyev Nail
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Ələkbər oğlu.
-Əliyev Ələsgər Qubad oğlunun oğlu – Əliyev Anar
Ələsgər oğlu.
9. Baxşiyevlər. Baxşiyev Yavər. Baxşiyev Cabir
Yavər oğlu, Baxşiyev Hüseynağa Yavər oğlu, Baxşiyev
Baxşiəli Yavər oğlu(vəfat etmişdir. )Baxşiyev Mubariz Yavər oğlu, Baxşiyev Raqif(Ali)Cabir oğlu, Baxşiyev Azər
Cabir oğlu, Baxşiyev Anar Mubariz oğlu, Baxşiyev Fərman Mubariz oğlu, Baxşiyev Aydın Hüseynağa oğlu, Baxşiyev Baxşi Anar oğlu.
10. Muradovlar. Muradovlar familiyası Lerik rayonunun Orand ərazisindən Haftoni ərazisinə köç etmiş tayfalardan birirdir. Bu tayfa oranddan gəlmiş digər tayfa ilə
qohum tayfadır. Bu tayfanın Haftoniyə gəlmiş nümayəndəsi Muradov Əşrəfdir.
-Muradov Əşrəfin oğlu – Muradov Əhməd Əşrəf
oğlu, Muradov Xəlil Əşrəf oğlu, Muradov Ağaşirin Əşrəf
oğlu,
-Mradov Əhməd Əşrəf oğlunun oğulları – Muradov
Səməd Əhməd oğlu vəMuradov Vurğun Əhməd oğlu. .
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-Muradov Xəlil Əşrəf oğlunun oğulları – Muradov
kamil Xəlil oğlu, Muradov Mehdi Xəlil oğlu, Muradov
Vəkail Xəlil oğlu, Muradov Səfail Xəlil oğlu,
-Muradov Ağaşirin Əşrəf oğlunun oğulları –
Muradov Kamran Ağaşirin oğlu, Muradov Vidadi Kamran
oğlu,
11. Əliyevlər -1. Əliyev Qəzənfər Ağabala oğlu,
Əliyev Alış Ağabala oğlu, Əliyev Müzəffər Ağabala oğlu,
12. Əliyevlər (2) – Bu familiya Lerik Orand mahalının Nürəvüd kəndinin Larzənə məhəlləsindən Haftoni
ərazisinə köçüb gəlmiş və bu familiyanın Haftoni ərazisində ilk gəlmiş nümayəndəsi Əliyev Heybət Hənifə oğludur.
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-Əliyev Heybətin oğlu – Əliyev Mirzəməd Heybət
oğlu,
-Əliyev Mirzəməd Heybət oğlunun oğulları – Əliyev
Ərəstun Mirzəmməd oğlu, Əliyev Zəfər Mirzəməd oğlu,
Əliyev Pərviz Mirzəməd oğlu,
-Əliyev Ərəstun Mirzəməd oğlunun oğulları –
-Əliyev Zəfər Mirzəməd oğlunun oğulları –
-Əliyev Pərviz Mirzəməd oğlunun oğulları –
13. Əliyevlər (3) - Bu familiya Lerik rayonbunu
Xolmili kəndindən Haftoni ərazisinə köçüb gəlmiş və bu
familiyanın Haftoni ərazisində ilk gəlmiş nümayəndəsi
Əliyev Tərbiz Xanəli oğluduir.
-Əliyev Tərbiz Xanəli oğlunun oğulları – Əliyev
Sabir Tərbiz oğlu, Əliyev Davud Tərbiz oğölu və Əliyev
Habil Tərbiz oğlu,
-Əliyev sabir Tərbiz oğlunun oğulları – Əliyev Ramil
Sabir oğlu, Əliyev Rafiq Sabir oğlu,
-Əliyev Davud Tərbiz oğlunun oğulları –
-Əliyev Habil Tərbiz oğlunun oğulları – Əliyev Habil
Taleh oğlu.
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14. Rzayevlər – Rzayevlərin ulu babası Rzayev Oruc
Təhməz oğlu 1878-ci Haftoni kəndində dünyaya gəlib və
onun üç oğlu olub – Rzayev Məhərrəm Oruc oğlu, Rzayev
İslam Oruc oğlu və Rzayev Xanoğlan Oruc oğlu.
Rzayev Məhərrəm Oruc oğlunun oğulları – Rzayev
Feruz Məhərrəm oğlu, Rzayev Ramiz Məhərrəm oğlu,
Rzayev Rza Məhərrəm oğlu, Rzayev Xanbala Məhərrəm
oğlu və Rzayev Füruddin Məhərrəm oğlu.
-Rzayev Feruzun oğulları – Rzayev Nazi Feruz oğlu
və Rzayev Müqəddəs Feruz oğlu.
-Rzayev Nazir Feruz oğlunun oğlu – Rzayev Nahid
Nazir oğlu.
-Rzayev İslamın oğlulları – Rzayev Ənvər İslam
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oğlu və Rzayev Azad İslam oğlu.
-Rzayev Xanağanın oğlulları – Rzayev Hacıbala
Xanağa oğlu, Rzayev Hüseynbala Xanağa oğlu.
-Rzayev Ramizin oğulları – Rzayev Hakim Ramiz
oğlu və Rzayev Ələddin Ramiz oğlu.
-Rzayev Rzanın Oğulları – Rzayev Samir Rza oğlu və
Rzayev Samid Rza oğlu.
-Rzayev Xanbalanın oğulları – Rzayev Ceyhun
Xanbala oğlu.
-Rzayev Füriddin (Rusiya federasiyasındadır dadır
və evli olduğu bəlli deyil)
-Rzayev Rasimin oğulları – Rzayev Tosif Rasim oğlu
və Rzayev Yusif Rasim oğlu.
15. Qasımovlar. Qasımovlar familiyası Lerik rayonunun Orand ərazisindən Haftoni ərazisinə köç etmiş tayfalardan birirdir. Bu tayfa oranddan gəlmiş digər tayfa ilə
qohum tayfadır. Bu tayfanın Haftoniyə gəlmiş nümayəndsi
Qasımov Ataxandır. Qasımov Ataxan Haftoni ərazisinə ilk
gələnlərdəndir və Haftoni hidronimini əmələ gətirən yeddi
bulaqdan biri olan Ataxanın bulağı onun adını daşıyır.
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-Qasımov Ataxanın oğulları – Qasımov Rəşid Ataxan
oğlu, Qasımov Ağaboli Ataxan oğlu, Qasımov Həbib
Ataxan oğlu,
2. Çayrud(Tüədo) tayfası.
1. Eyvazovlar – Eyvazovlar tayfası Haftoni ərazisinə 1960-cı illərdə gəlmişdir. Belə ki, bu tayfanın Haftoni
ərazisinə gələn ilk nümayəndəsi Eyvazov Şəkər Həsənverdi oğludur(1918). Eyvazov Şəkər Həsənverdi oğlu
1918-ci ildə Tüədo kəndində anadan olmuş və 1960-cı ildə
Haftoni ərazisinə köçüb gəlmişdir. Onun beş oğlu olmuşdur.
Eyvazov Şəkər Həsənverdi oğlunun oğlulları – Eyvazov Əliməmməd Şəkər oğlu(1936),
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-Eyvazov Əliməmməd Şəkər oğlunun oğulları - Eyvazov Vaqif Əliməmməd oğlu(1961), Eyvazov Nurməmməd
Əliməmməd oğlu(1968), Eyvazov Qalib Əliməmməd
oğlu(1972),
Digər oğlanlar Eyvazov Dinibəq Şəkər oğlu(1945) ,
Eyvazov Alibəq Şəkər oğlu(1940), Eyvazov Cabir Şəkər
oğlu(1945) və Eyvazov Vəli Şəkər oğlu(1932).
-Eyvazov Dinibəqin oğulları – Eyvazov Əlirza
Dinibəq oğlu(1965), Eyvazov Qabil Dinibəq oğlu(1970),
-Eyvazov Alibəqin oğulları –Eyvazov Asif Alibəq
oğlu, (1981), Eyvazov Asim Alibəq oğlu(1984),
-Eyvazov Cabir Şəkər oğlunun oğulları – Eyvazov
Ramazan Cabir oğlu(1981).
Haaftoni ərazisinə gələn Eyvazovların digər nümayəndəsi isə Eyvazov Ağamir Abuzər oğludur. O, 1939-cu
ildə Tüədo kəndində anadan olmuş və 1939-cu ildə Haftoni ərazisinə köçmüşdür. O, kömürçülüklə məşğul olmuşdur.
-Eyvazov Ağamir Abuzər oğlunun oğulları – Eyvazov
Ağaverdi Ağamir oğlu(1960), Eyvazov İmran Ağamir
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oğlu, Eyvazov Nəsir Ağamir oğlu(1973), Eyvazov Cəlal
Ağamir oğlu(1975), Eyvazov Natiq Ağamir oğlu(1979),
-Eyvazov Ağaverdi Ağamir oğlunun oğulları –
Eyvazov İlkin Ağaverdi oğlu(1985),
-Eyvazov Nəsir Ağamir oğlunun oğulları – Eyvazov
Mirşahin Nəsir oğlu(1998), Eyvazov Mirsamid Nəsir
oğlu(2001).
-Eyvazov İmran Ağaverdi oğlunun oğulları
Eyvazov Vüsal İmran oğlu(1985)
-Eyvazov Cəlal Ağamir oğlunun oğulları – Eyvazlı
Cavid Cəlal oğlu(2003),
-Eyvazlı Natiq Ağamir oğlunun oğulları – Eyvazlı
Hüseyn natiq oğlu(2015)
2. Qurbanovlar. Bu familiyanın nümayəndəsi 119
Qurbanov Çingiz Mehman oğlu son illərdə qonşu Ləj
kəndindən Haftoni ərazisinə köçüb gəlmişdir. Qurbanov
Çingiz Mehman oğlunun bir oğlu var – Qurbanov Kənan
Çingiz oğlu.
3. Büzeyir tayfası).
1. Rəhimovlar – Bu tayfa Haftoni ərazisinə Lerikin
Buzeyir kəndindən köçüb gəlmiş və Haftoni ərazisində
ilk məskunlaşan tayfalardan biridir. Bu tayfanın Haftoni
ərazisinə ilk köçüb gəlmiş nümayəndələri Rəhimov
Güləmirzə(Mirzəcan)dır.
-Rəhimov Güləmirzənin oğulları – Rəhimov Aslan
Güləmirzə oğlu,
-Rəhimov Aslanın oğulları – Rəhimov İlqar Aslan
oğlu, Rəhimov Atakişi Aslan oğlu(talışlı), Rəhimov Nəbi
Aslan oğlu, Rəhimov Mirzəkişi Aslan oğlu,
-Rəhimov İlqar Aslan oğlunun oğulları – Rəhimov
Şahin İlqar oğlu,
-Rəhimov Atakişi Aslan oğlunun oğulları –
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-Rəhimov Mirzəkişi Aslan oğlunun oğulları –
Rəhimov Yusif Mirzəkişi oğlu, Rəhimov Rəşid Mirzəkişi
oğlu,
-Mirzəyev Cankişinin oğulları – Mirzəyev Telman
Cankişi oğlu, Mirzəyev Elman, Mirzəyev Rzabala, Mirzəyev Sənam Cankişi oğlu.
-Mirzəyev Telmanın oğulları –
-Mirzəyev Rzabalanın oğulları – Rzayev İlkin
Rzabala oğlu,
-Mirzəyev Elmanın oğulları – Mirzəyev Hüseyn
Elman oğlu,
Buzeyir tayfasının digər qolu isə Rüstəmovlardır və
onların nümayəndələrindən biri Rüstəmov İsrafildir.
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-Rüstəmov İsrafilin oğulları –Rüstəmov Ağarəhim
İsrafil oğlu, Rüstəmov Qurban(İbiş) İsrafil oğlu, Rüstəmov
Əlizadə İsrafil oğlu, Rüstəmov eldar İsrafil oğlu,
-Rüstəmov Ağarəhimin oğulları – Quliyev Zakir
Ağarəhim oğlu, Quliyev Faiq Ağarəhim oğlu, Quliyev
Rahib Ağarəhim oğlu.
-Rüstəmov Qurban İsrafil oğlunun uşaqlıarı –
rüstəmov Şöhrət Qurban oğlu, Rüstəmov Mahir Qurban
oğlu,
-Rüstəmov Əlizadə İsrafil oğlunun uşaqları –
Rüstəmov Hikmət Əlizadə oğlu, Rüstəmov İnayət Əlizadə
oğlu.
-Rüstəmov Eldar İsrafil oğlunun oğulları – Quliyev
Famil Eldar oğlu.
2. İbrahimovlar. Bu familiyanın nümayəndəsi İbrahimov Ərəstun Əlisa oğlu qonşu Ləj kəndi ərazisindən son
illərdə Haftoni ərazisinə köçüb gəlmişdir. Onun bir oğlu
var – İbrahimov Elçin Ərəstun oğlu.
4. Türk tayfası
1. Tağıyevlər. Haftoni ərazisinə ilk köçüb gələn tayfalardan biri də türk tayfasıdır. Bu tayfanın nümayəndələri
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ilk əvəl Haftoni dağlarının üç qardaş deyilən yerində
məskunlaşmışlar. Tağıyevlər tayfasının nümayəndəsi olan
Tağı kişi deyilənlərə görə məhz o ərazidə ilk məskənini
salmış və köçü ilə orada əyləşmişdir. O, ağac budaqlarından öz ərazisini hasara almışdır. İndinin özündə də, orada
bu köçün izlərinə rast gəlmək olar. El arasında bu əraziyə
“Təği nıso” (Tağının köçü) deyilir. Lakin bu məlumat təsdiqini tapmayıb.
Belə ki, indiki Haftoni qəsəbəsi ərazisnə gələn türk
tayfasının ilk nümayəndəsi Tağı kişi olmuşdur. O,
deyilənlərə görə 1826-cı ildə bu əraziyə gəlmişdir. Tağı
kişinin bir oğlu olmuşdur və adı Əşi Tağıyev olmuşdur.
-Tağıyev Əşi Tağı oğlunun oğulları - Tağıyev Kərim
Əşi oğlu, Tağıyev İsa Əşi oğlu, Tağıyev Musa Əşi oğlu, 121
Tağıyev Balaxan Əşi oğlu,
-Tağıyev Musa Əşi oğlunun oğulları - Tağıyev Paşa
Musa oğlu ,
-Tağıyev İsa Əşi oğlunun oğulları - Tağıyev Qəni İsa
oğlu, Tağıyev Tağı İsa oğlu
-Tağıyev Qəni İsa oğlunun oğulları - Tağıyev
Mirzağa Qəni oğlu, Tağıyev Məmmədağa Qəni oğlu,
-Tağıyev Əzizin oğulları - Tağıyev Məhri Əziz oğlu,
-Tağıyev Məhri Əziz oğlunun oğyulları - Tağıyev
Əziz Məhri oğlu,
-Tağıyev Əziz Məhri oğlunun oğulları - Tağıyev
Arzuman Əziz oğlu, Tağıyev Rüfət Əziz oğlu, Tağıyev
Bayram Əziz oğlu, Tağıyev Muxtar Zülfüəli oğlu,
Tağıyevlər familiyasının kişi qeyrətli qadınlar:
Tağıyeva Şabacı, Tağıyeva Ümlinənə, Tağıyeva Gülxanım,
Tağıyeva Ağabacı.
5. Xəlifə tayfası. Bu tayfa Haftoni ərazisinə ilk
köçüb gəlmiş tayfalardandır. Bu tayfanın nümayəndələri
Lerik rayonunun Xəlifəkujə(Xəlifəkücə)
kəndindən
köçüb gəlmişlər. Bu tayfanın Lənkəran ərazisinə köçüb
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gəlmə tarixi 1900-cu illərə təsadüf edi. bu tayfanın nümayəndələri Lənkləranın müxtəlif kəndlərinə səpələnərək
özlərinə kiçik palçıq komalar tikib yaşamışlar. Bu tayfanın nümayəndələri aşağıdakılardır:
Baxşiyev Haməli(1908), Yəhyayev Əlixan(1910),
Xəlilov Şahrıza(1896), İsmayılov İsrafil(1980), Baxşiyeva
Maal İsmayıl qızı(1903), Yəhyayeva Zəri Nəbi qızı(1901),
Hüseynova Nabat Əbülhəsən qızı(1900) və başqaları.
O dövürlərdə dağlıq ərazilərdə yaşayış səviyyəsi
çətin olduğundan bir çoxları Lənkəranın Havzava kəndinə
köçmüş və “seyidlər “ adlanan məhəllədə yaşamışlar.
6. Seyidlər məhəlləsi. Bu məhəllədə yaşayan seyidlər peyqəmbər övladları olmuşlar. Bu tayfanın nüməyən122 dələrinin bəziləri indinin özündə də, Lerik rayonunun
Xəlifəkujə (Xəlifəkücə) kəndində yaşayırlar və orada
onların məscid və ocaqları var və hal-hazırda Haftoni
qəsəbəsində həmən şəxslərin övladları , nəvə və nəticələri
yaşayır. Onlardan bir çoxu dünyasını dəyişsədə nəvə və
nəticələr yaşayırlar və bunlar aşağıdakılardır:
7. Mistan tayfası: Bu tayfanın üzvü Əliyev Elşad
Böyükağa oğlu son illərdə qonşu Ləj kəndindən Haftoni
ərazisinə köçüb gəlmişdir. Əliyev Elşad(Elşən )Böyükağa
oğlunun bir oğlu var—Əliyev Rəhim Elşad oğlu.
Baxşiyev Əlixan, İsmayılov Vəliməmməd, Qəribov
Həsənxan, Əmirov Əmiş və başqaları.
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II HİSSƏ
TƏHSİL, MƏDƏNİYYƏT və SƏHİYYƏ

H

aftoni ərazisində ilk məktəb 1932-ci ildə hələ
çox əvvəllər ev şəraitində, ”penə honi” deyilən
yerdən aşağıda, Haftoni sakini İbrahimov Əzimin evində
olmuşdur. Bu məktəb dördsinifli ibtidai məktəb olmuşdur.
Sonra isdə 1940-cı ildə istisu pansionatının həyətinə
köçüb. Orada da. ibtidai məktəb olub. Onun ilk direktoru
Tağıyev Bilal olmuşdur. Bu məktəb ilk əvvəllər Talış
dilində olub. Lakin sonralar yenə ev şəraitində azərbaycan 123
dilində olmuşdur. Lakin sonralar 1932-ci ildə Qamo(İsti
su) ərazisində məktəb tikilmişdir. O məktəbin ilk müəllimi Lənkəranlı Tağı müəllim olmuşdur. O zamanlar sinif
otağı az olduğundan sinifləri birləşdirmək qərarına
gəlirlər. Belə ki, bir otaqda I-II siniflərə 1-ci nöbədə, IIIIV siniflərə isə 2-ci növbədə dərs keçilmişdir. haftoni
məktəbinin ilk ali təhsilli müəllimi Əliyev Mirzağa Bağır
oğlu olmuşdur. Belə ki, o Kirovabad(indiki Gəncə) şəhərində Həsən bəy Zərdabi adına Azərbaycan Pedoqoji
İnstitutunu bitirmiş və sonralar Haftoni ərazisində natamam orta məktəb binası tikiləndən sonra o məktəbdə dilədəbiyyat müəllimi işləmişdir. Mirzağa müəllim sonralar
o məktəbin tərbiyəvi işlər üzrə müdir muavini işləmişdir.
Haftoni qəsəbəsi ərazisdində 1932-ci ildə tikilən ilk məktəb 1959-cu ilə qədər istisu ərazisindəki köhnə binada
fəaliyyət göstərmiş və 1959-cu ildən yeni , indiki S.
Əliyev adına Haftoni orta məktəbi binasına köçmüşdür.
Haftoni məktəbi. 1932-ci ildə Haftoni sakini Ağadada adlı kişinin evində olmuşdur və bu məktəbin ilk
direktoru Ağarıza Hüseynov (1932-1934) olmuşdur. On-
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dan sonra məktəbin ikinci direktoru Ziyad Məmmədov
(1934-1950) olmuşdur və o altı il məktəb direktoru işləmişdir. Ondan sonra məktəbin üçüncü direktoru Mirtağı
Həsənov(1950-1953) məktəb direktoru işləmiş və onun
direktorluğu üç il olmuşdur. Ondan sonra Haftoni
məktəbinin dördüncü direktoru Heydər babayov (19531956) məktəb direktoru işləmiş və üç il məktəb direktoru
işləmişdir. Ondan sonra Haftoni məktəbinin beşinci
direktoru Bilal Tağıyev(1956-59) və 1959-cu ildən yeni
tikilmiş məktəb binasında 1961-ci ilə qədər direktor
işləmişdir. O, beş il məktəb direktoru olmuşdur. Haftoni
qəsəbəsi ərazisdində 1932-ci ildə tikilən ilk məktəb 1959cu ilə qədər istisu ərazisindəki köhnə binada fəaliyyət
124 göstərmiş və 1959-cu ildən yeni , indiki S. Əliyev adına
Haftoni orta məktəbi binasına köçmüşdür.
S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə Orta məktəbi. 1959cu ildə Haftoni ərazisində yeni məktəb binası tikilmişdir.
Onun ilk direktoru Bilal Tağıyev olmuşdur. O köhnə
məktəb binasında son və yeni məktəb binasında ilk
direktor idi. Ondan sonra məktəbin altıncı direktoru Həzi
Hümmətov (1961-1966) 5 il məktəb direktoru işləmişdir.
Ondan sonra Haftoni məktəbinin yeni binadakı ikinci
direktoru Həzi Hümmətov(1961-1966) olmuşdur və o beş
il məktəb direkltoru olmuşdur. Ondan sonra Haftoni
məktəbinin yeni binasındakı üçüncü direktoru Əbülqasım
Vəliyev (1966-1968) məktəb direktoru olmuş və iki il
direktorluq etmişdir. Ondan sonra Haftoni məktəbini yeni
binasındakı dördüncü direktoru Məhərrəm Əzizov (19681982) olmuş və o, on dörd il məktəb direktoru işləmişdir.
Ondan sonra pedoqoji elmlər namizədi Akif
Xalıqov(1982-2011) Haftoni məktəbində iyirmi doqquz il
məktəb direktoru işləmiş və o Haftoni məktəbinin ən
uzunömürlü direktoru olmuşdur. Ondan sonra Sevər
Ağayeva günümüzə qədər Haftoni məktəbinin direktoru

Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq

işləyir. Hal-hazırda şəhid S. Əliyevin adını daşıyan
Haftoni qəsəbə orta məktəbində 403 şagird oxuyur, 45
müəllim işləyir(2013). Haftoni məktəbi 1959-cu ildən
yeddiillik, 1961-ci ildən səkkizillik, 1976-cı ildən tam orta
məktəbə çevrilmişdir. Bu məktəbə Haftoni qəsəbəsinə
daxil olan Talışlı, Türkoba, Xanlıqlı və Təzə məhəllə
uşaları təhsil alır. Hal-hazırda “pilo”t tipli məktəbdir.
(Bax:Mirhaşım Talışlı və Etibar Əhədov. Lənkəran
Ensiklopedik məlumatı. Bakı-2014. səh190).
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Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbi.
22. 04. 2018.

Ağayeva Sevər Adil qızı. Ağayeva Sevər Adil qızı
11 iyun 1974-cü ildə Lənkəran rayonunun Rvo kəndində
anadan olmuşdur. 1981-1991-ci ildə Rvo kənd orta
məktəbində orta təhsilini almışdır. 1992-ci ildə Lənkəran
Dövlət Universitetinin “təbiyyat” fakültəsinin “qiyabi”
şöbəsinə daxil olmuş və 1993-cü ildən Kərgəlan kənd orta
məktəbində biologiya müəlliməsi işləmişdir. 1998-ci ildə
universiteti bitirmişdir. 2000-ci ildə Lənkəran Dövlət
Universitetinin “botanika” və “zoologiya” labaratoruiyasının müdirəsi işləmişdir. 2006-cı ildə Lənkəran Dövlət
Universitetində musabiqə yolu ilə müəllim seçilmiş və 31
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may 2010-cu ildə «Hirkan Milli parkınının meşələrində
Mikoriza əmələ gətirən göbələklər”ə aid disertasiya işi
mudafiə etmiş və AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun
nəzdində fəaliyyət göstərən Nömrə - 01222 bildirilmiş
disertasiya şurasının qərarı ilə
biologiya sahəsində
“fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.
2012-ci ilə qədər Lənkəran Dövlət Universitetində
müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2012-ci mart ayının 8dən S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbinə
direktor təyin edilmişdir. Ağayeva Sevər Adil qızı Haftoni
məktəbinə direktor təyin edildikdən sonra Haftoni
məktəbində canlanma müşahidə olunmağa başlanmışdır.
Haftoni məktəbində işlədiyi müddətdə Sevər xanım qısa
126 müddətdə məktəb kollektivinin və rayon rəhbərliyinin
dərin hörmətini və rəğbətini qazanmış və yaxşı işinə görə
rayon rəhbərliyindən dəfələrlə təşəkkür almışdır. Ailəlidir
və iki övladı var. Sevər Ağayeva tanınmış ziyalı, təcrübəli
pedoqoq və gözəl ailə başçısıdır.

S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbin direktoru,
fəlsəfə doktoru, Ağayeva Sevər Adil qızı. 04. 05. 2018-ci il.
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Haftoni məktəbinin məzunları. 7 sentyabr 2017-ci
il). S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbi ali
məktəbə daxil olan məzunların muqayisəsinə görə ən öndə
gedən məktəblərdən biridir. Belə ki, Haftoni məktəbinin
məzunlarının sədaları respublikamızın müxtəlif ali
məktəblərindən gəlir. Əvvəlki ildə məzun olanr isə ali
məktəbi çoxdan bitirib indi rayonun müxtəlif sahələri üzrə
müxtəlif idarələrində çalışırlar. Sevər Ağayevanın Haftoni
məktəbinə direktor təyin olunduğu gündən başlayaraq
2016-2017-2018-ci tədris ilində bu məsələ daha da, geniş
vüsət almış və ali məktəbə girənlərin sayı əvvəlki illərə
nisbətən çoxdur. Burada Sevər Ağayevanın zəhmətini
xüsusi vurğulamaq yerinə düşərdir. Şagirdlər yüksək bal
toplayaraq respublikanın müxtəlif ali məktəblərinə yaxşı 127
nəticə ilə daxil olublar və bu şagirdlər aşağıdakılardır:
1. Məhərrəmov Ruslan Vaqif oğlu (458 bal) –
Lənkəran Dövlət Universitetinin “kimya –biologiya”
fakültəsi.
2. Bəylərzadə Seymur Əfqan oğlu(438 bal) –
Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universitetinin
“elektrik mühəndisliyi” fakültəsi.
3. Mirzəzadə Şahin Lazım oğlu(420 bal) –
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye universitetinin
“elektrik mühəndisliyi” fakültəsi.
4. Bayramova Sevinc
İlqar qızı(404 bal) –
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin
“Cihazqayırma mühəndisliyi” fakültəsi.
5. Qəhrəmanlı Adtuxan Asif oğlu(340 bal) –
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Neft
və sənayenin təkrar emalı” fakültəsi.
6. Quluzadə Pərviz Telman oğlu(289 bal) – Dövlət
Sərhəd Xidməti Akademiyası.
7. Baxşızadə Xumar Abbas qızı(274 bal) – Lənkəran
Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat-informatika 2 fakültəsi.
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8. Əlizadə Aytəkin Natiq qızı(213 bal) – Lənkəran
Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat “ fakültəsi.
9. Əlibəyli Mələkxanım Elşad qızı(203 bal) – Atara
Pedoqoji texnikumu.
10. Əliyeva Səbinə Elşad qızı (180 bal) – Lənkəran
Tibb Məktəbinin “Mualicə” fakültəsi.
11. . Bəylərzadə Niyaz Rövşən oğlu(205 bal) –
Lənkəran Dövlət Universitetinin “Qida məhsulları”
fakültəsi.
12. Kişizadə Şölə Elçin qızı(669 bal)- Azərbaycan Tibb
Universitetinin “Mualicə işi” fakültəsi.
13. Zeynallı Sevanə Rövşən qızı (406 bal) – Lənkəran
Dövlət Universitetinin “Kimya-Biologiya” müəllimliyi
128 fakültəsi.
14. Calalova Lalə Azər qızı(347 bal) – Lənkəran
Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsil” fakültəsi.
15. Əsgərzadə Türkan Ədail qızı (372 bal) – Lənkəran
Dövlət Universitetinin “Azərbaycan dili-Ədəbiyyat “
müəllimliyi fakültəsi.
16. Niyazova Lalə Şakir qızı ( 337 bal) Bakı Dövlət
Universitetinin “Fizika-riyaziyyat” fakültəsi.
17. Muradova Samirə Kamran qızı (300 bal) –
Lənkəran Dövlət Universitetinin “Ekologiya” fakültəsi.
18. CƏfərova Çiçək Taleh qızı (242 bal) Lənkəran
Dövlət Universitetinin “Maliyə işi” fakültəsi.
“Müəllimlər günü” nə həsr olunmuş tədbiri. (20
oktyabr 2017-ci il) S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta
məktəbində keçirilən silsilə tədbirlərdən biri də ,
”müəllimlər günü”nə həsr olunmuş tədbirdir. Bu tədbir S.
Əliyev adına Haftoni məktəbin direktorunun göstərişi ilə
keçirilir. Tədbir bütün respublikada olduğu kimi Haftoni
məktəbinin də, iş planında mühüm yer tutur. Belə
tədbirlərdən biri də, 20 oktyabr 2017-ci ildə keçirilmişdir.
Tədbiri ilk olaraq S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta
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məktəbin müdirəsi Sevər Ağayeva öz çıxışı ilə açaraq ilk
öncə bütün müəllim kollektivini və sonra isə bütün
Azərbaycan müəllimini bu bayram günü münasibəti ilə
tbrik etdi. Söbətinə davam edən Sevə Ağayeva bütün
bəşəriyyətin həyatında müəllimin danılmaz və əvəzolunmaz rolunu aşladı. Ondan sonra məkəb müəllimləri də
növbə ilə öz ürək sözlərini deyirlər. Sonra isə məktəbin
istedadlı şagirdləri müəllimə həsr olunmuş şeir parçaları
ilə müəllimləri vəsf dirlər. Tədbirin sonunda şagirdlərə
məktəb rəhbərliyi tərəfindən fəxri fərmanlar təqdim
olunmdu.
129

Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
“müəllimlər günü”nə həsr olunmuş tədbir.
20 oktyabr 2017-ci il.

“Uşaq hüquqları aylığı” tədbiri. (6 noyabr 2017-ci
il). S. Əliyev adına Haftoni qəsəbnə orta məktəbində
keçirilən tədbirlərdən biri də, ”Uşaq hüquqları aylığı”
tədbiridir. Bu tədbir Azərbaycan Respublikası insan
hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanovanın
təşəbbüsü ilə 20 oktyabr -20 noyabr tarixində BMT-nin
“Uşaq Hüquqları Konvensiyası”nın qəbul etdilməsinin
ildönümü, 20 noyabr –“Ümumdünya uşaqlar günü”
ərəfəsində, uşaqlara diqqətin artırılması, uşaq hüquqları-
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nın həyata keçirilməsi vəziyyətinin daha da, yaxşılaşdırılması məqsədi ilə “Uşaq hüquqları aylığı” elan edilib. Tədbirlər planına əsasən 06 noyabr 2017-ci il tarixində
“Sağlam həyat naminə erkən nigaha yox deyək” adlı tədbir
keçirildi. Bu tədbirdə məktəbyaşlı və həddi buluğa çatmayan uşaqların erkən nigaha sövq olunması qanunlara zidd
və milli-mənəvi dəyərlərimizə hayqırıdır” deyə S. Əliyev
adına Haftoni məktəbinin müdirəsi Sevər Ağayeva öz
çıxışında şagirdlərə bildirdi.
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S. Əliyev adına Haftoni qəsəbnə orta məktəbində
keçirilən tədbirlərdən biri də, ”Uşaq hüquqları aylığı” tədbiri.
6 noyabr 2017-ci il

“Bayraq günü” tədbiri. (7 noyabr 2017-ci il)S.
Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbinin keçirdiyi
tədbirlərdən biri də, ”!bayraq günü “nə həsr olunmuş
tədbirdir. Belə ki, Bütün respublika məktəblərində olduğu
kimi Haftoni məkətbi də, bu tədbiri çox yüksək səviyyədə
qeyd edir. Belə tədbirlərdən biri də 7 noyabr 2017-ci ildə
“bayraq günü” münasibəti ilə təşkil edilmişdir. Azərbaycan Respublikası üzərində dalğalanan Dövlət bayrağımız ,
ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da qaldırılmışdır.
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S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
“Bayraq günü” tədbiri. (7 noyabr 2017-ci il
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“Ölkəmizi tanıyaq, layihəsi. (13 noyabr 2017)
2017-ci ildə bütün Azərbaycan üzrə “ölkəmizi tanıyaq”
layihəsinə start verildi. Bütün Azərbaycan məktəblərindən
1 şagir bu layihədə iştirak edib yurdumuzun ən gözəl
güşələrini qarış-qarış gəzdi. Bu layihənin əsas mahiyyəti
şagirdlərə ölkəmizin ən maraqlı yerlərini tanıtmaq təşkil
edirdi. Lənkəran rayon S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə
orta məktəbi də, bu layihədə iştirak etdi. Belə ki, məktəbin
IX sinif şagirdi Ağayev Elgün Asif oğlu “Ölkəmizi
tanıyaq “ layihəsində yaxından iştirak etdi. Belə ki, cənab
prezidentimiz İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilən bu
layihə şagirdlərin dünyagörüşünün artması , intellekt
səviyyəsinin yüksəldilməsi, ölkəmiz haqqında yeni biliklər
əldə edilməsi baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Tur-aksiya ərzində qrup rəhbəri ilə əlaqə saxlanıllır və
şagirdlərlə
mütəmadi
maraqlanılır.
Məktəblilərin
sağlamlığının və təhlükəsizliyinin qorunması üçün lazımi
tədbirlər görülür.
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Şəkil. 13 noyabr 2017-ci ildə keçirilən “ölkəmizi tanıyaq
“ layihəsində S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta
məktəbindən Ağayev Elgün Asif oğlu.
132

Heydər Əliyevin “anım günü” tədbiri. (11 dekabr
2017) S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
keçirilən tədbirlərdənm biri də, ümummilliliderimiz
Heydər Əliyevin “anım günü”nə həsr olunmuş tədbirdir.
Bu tədbir bütün Azərbaycan məktəblərində olduğu kimi
haftoni məktəbində də proqram üzrə keçirirlir. Tədbiirin
hazırlanmasına S, Əliyev adına Hafoni məktəbinin
müdirəsi Sevər Ağayeva göstəriş verir və məktəbin
Tərbiyəvi təşkilatçısı bu tədbiri hazırlayır. Tədbirdə
məktəbin istedadlı şagirdləri ümummilli liderimizə həsr
olunmuş şeir parçaları ilə göz oxşayırlar. Tədbirin
başlanğıcında bütün məktəb 1 dəqiqəliyə ümummilli
liderimizi anır və sonra tədbir başlayır. Tədbiri öz çıxışı ilə
açan məktəb müdirəsi Sevər Ağayeva ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin həyatı haqda söhbət açaraq onu
tanrının Azərbaycan xalqına xilaskar və əvəzolunmaz dahi
rəhəbr olaraq göndərildiyini bildirmiş və onun Azərbaycan
xalqı üçün gördüyü işlər haqda məlumat vermişdir.
Ondan sonra məktəbin tarix müəllimləri İlqar Rəhimov ,
Arzuman Tağıyev, emin müəllim və məktəbin digər
müəllimi Baladdin Calalov çıxış edərək Heydər Əliyevin
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həyatı və siyasi fəaliyyəti haqda uzun söhbət aparmışlar.
Sonra isə yenə məktəb şagirdləri H. Əliyevə həsr olunmuş
şeir parçalarını səsləndirmişlər. Tədbir 11 dekabr 2017-ci
ildə keçirilmişdir.

Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
Ümummilliliderimiz Heydər Əliyevin “anım günü”nə həsr
olunmuş məktəb tədbiri. 11 dekabr 2017-ci il.

Bilik yarışması. (11 dekabr 2017-ci il). S. Əliyev
adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində keçiriliən tədbirlərdən biri də, ”bilik yarışması”dır. Bu bilik yarışması
Ümummilliliderimiz Heydər Əliyevin “anım günü”nə həsr
olunur. Bu tədbir S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta
məktəbinin direktorunun təşəbbüsü ilə keçirilir. Tədbirdə
Haftoni məktəbinin V sinifləri arasında “bilik yarışması”
təşkil olunur. Bu yarışmada məktəbin V siniflər üzrə
istedadlı və savadlı şagirdləri müxtəlif komandalara
bölünərək üç turda rəqabətə başlayırlar. Ən sonda qalan
qalib saylır
Yeni il şənliyi. (29. 12. 2017-ci il) Adına Haftoni
qəsəbə orta məktəbinin keçirdiyi tədbirlərdən biri də,
”yeni il şənliyi”dir. Yeni il şənliyi tədbirini S. Əliyev
adına Haftoni qəsəbə orta məktəbinin müdirəsi Sevər
Ağayevanın göstərişi ilə məktəbin Tərbiyəvi təşkilaçısı və
məktəbin “uşaq birliyinin” rəhbəri hazırlayır. Belə yeni il
şənliklərindən biri də, 29 dekabr 2017-ci il tarixində
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haftoni məktəblərində keçirilmişdir. Tədbirlə eyni tarixdə
olan “dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gügün” də qeyd
edilir.
.
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Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
H. Əliyevin “anım günü”nə həsr olunmuş məktəbin V sinif
şagirdləri arasında “bilik yarışması”. 11 dekabr 2017-ci il.

Belə ki, məktəbin yeni il tədbirindən əvvəl tərbiyəvi
təşkilatçı tədbirin ssenarisini hazırlayır və bu ssenari
əsasında səhnəcikləri, şeir deyənləri və musiqi parçalarının
yerini müəyyən edir. Tədbir saat 10-00-da başlayır. bu
təbiri ilk öncə S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta
məktəbin direktoru Sevər Ağayeva açaraq ilk öncə hamını
və bütün Azərbaycan xalqını 31 dekabr dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibətilə təbrik edir sonra
isə yeni il bayramı münasibəti ilə təbrik edir. Sevər
Ağayevadan sonra məktəbin tarix müəllimi İlqar Rəhimov
və biologiya müəllimi Baladdin Calalov da, çıxış edərə
hamını bu iki bayram munbasibəti ilə təbrik edirlər.
Çıxışlardan sonra apraıcılar növbə ilə danışır və sonra
musiqi, səhnəciklər, şeirlər və rəqslər olunur. Sonunda isə
qışın simvolu olanşaxta baba və qarqız gəlir. Şaxta baba
məclisə gəlib hamını salamlayır və balaca uşaqlara bayram
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hədiyyələri paylayır. Sonra yenə rəqslər və müxtəlif
səhnəciklər olur və sonra tədbir başa çatır.

Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
keçirilmiş “yeni il” və “dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik
“ bayramı tədbiri. 29. 12. 2017

20 yanvar faciəsi. ( 18. yanvar 2018-ci il. ) S. Əliyev
adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində keçirilən tədbirlərdən biri də, ”20 yanvar” tədbiridir. Bu tədbirlər silsiləsi
hər il Haftoni məktəbində keçirilir. Belə tədbirlərdən biri
də, ”20 yanvar “ hadisəsinin iyirrmi səkkizinci
ildönümünə həsr olunmuş tədbirdir. Bu tədbir Haftoni
məktəbini müdirəsi Sevər Ağayevanın göstərişi ilə
məktəbin tərbiyəvi təşkilatçısı hazırlayır. Belə ki, o,
məktəbin ən istedadlı şeir deyən şagirdlərini seçir və
onlara yanvar faciəsinə aid şir parçaları verir. Bu
tədbirlərə bir müddət qalmış tərbiyəvi təşkilatı bu
uşaqlarla məşğələ keçirir və sonra isə onlara qara
çarşablar verir. tədbir səhər vaxtlarında və dərs zamanı
başlayır. Adəti üzrə tədbiri məktəb şagirdlərindən ikisi
aparıçılıq edir. Tədbirdə Haftoni məktəbinin istedadlı
şagirdləri 20 yanvar faciəsinə aid şeir parçaları söyləyərək
oxşamalar çalır və o faciəni gözlər önündə canlandırırlar.
Tədbiri qaydası üzrə ilk olaraq S. Əliyev adına Haftoni
məktəbinin müdirəsi Sevər Ağayeva öz çıxışı ilə açır və
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bu hadisə haqda qısa məlumat verir. Məktəb müdirəsindən
sonra isə Haftoni məktəbinin tarix müəllimləri olan İlqar
Rəhimov və Arzuman Tağıyev çıxış edərək 20 yanvar
faciəsinin tarixi haqda tədbir iştirakçılarına geniş məlumat
verirlər. Sonra yenə şeir parçaları və səhnəciklər olur və
sonra isə tədbir başa çatır.
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Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
“20 yanvar “ faciəsinin 28 –ci ildönümünə həsr olunmuş
tədbir. 18. yanvar 2018-ci il.

“Kurrikulum” dərs sistemi. (25 yanvar 2017-ci
il)S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində müəllimlər ənənəvi dərs üsulu ilə çoxdan vidalaşıblar. belə ki,
onlar artıq yeni interaktiv dərs üsulu ilə dərs keçir. Bedlə
ki, Haftoni məktəbinin müəllimləri
proqram üzrə
kurrikulum təlimi ilə dərs keçərək şagirdləri bu təhsil
sisteminə uyöğunlaşdırırlar. Sonra isə həmən təlimə uyğun
olaraq kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə testi
keçirilir. Belıə imtahanlardan biri də 25 yanvar 2017-ci
ildə S. əliyev adına Haftoni qəsəbə tam orta məıktəbinin
I-X siniflərdə Böyük summativ qiymətləndirmə məktəb
rəhbəri Sevər Ağayeva tərəfindən təsdiq edilmiş komissiyanın iştirakə ilıə sinif müəllimləri və fənn
müəllimləri tərəfindən keçirilmiş və çox yüksək nəticə
əldə olunmuşdur.
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Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində IX siniflərdə Böyük summativ qiymətləndirmə test imtahanı. 25
yanvar 2017-ci il

Məktəb valideyinlər iclası. (3 fevral 2018-ci il). S.
Əliyev adına Haftoni qəsdəbə orta məktəbində keçirilən
tədbirlərdən biri də, “məktəb valideyinlər iclası”dır.
Bütün respublikada olduğu kimi Haftoni məktəbi də, ildə
bir dəfə məktəb valideyinlər iclası keçirir. Bu iclasa
valideyinlər dəvət olunur. bu iclasda valideyinlərin
mütəmadi olaraq məktəblə əlaqə saxlaması və valideyinməktəb, valideyin-uşaq və valideyin-müəllim körpüsünün
qurulması tövsiyyə olunur. Bu iclasda gündəlikdə duran
əsas məsələrdən olan şagirdlərin məktəbə davamiyyəti və
nizam-intizam qaydalarına əməl etmələri müzakirə olunur.
İclasın sonunda protokol tərtib olunur. Belə valideyinlər
iclaslarından biri də, 3 fevral 2017-2018-ci tədris ilinin I
yarımilinin yekunlarına dair ümumməktəb valideyin
iclasıdır. Bu iclasa S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta
məkətəbinin direktoru Sevər Ağayeva açır.
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Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində 3
fevral 2018-ci il tarixində 2017-2018-ci tədris ilinin
yekunlarına dair ümumməktəb valideyin iclası.

26 fevral Xocalı soy qırımı. (23 fevral 2018-ci il).
S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində keçirilən
tədbirlərdən biri də, ”xocalı soyqırı” na həsr olunmuş tədbirdir. Bəşər tarixində XX əsrin ən dəhşətli tədbirlərindən
biri kimi daxil olmuş Xocalı soyqırımının 26-cı
ildönümünə aid tədbirlər planının 2, 1 bəndinə əsasən 23
fevral 2018-ci ildə “Xocalım mənim “ adlı tədbir
keçirildi. Tədbiri həmişə olduğu kimi S. Əliyev adına
Haftoni qəsəbə orta məktəbin müdirəsi Sevər ağayeva
açaraq bütün Azərbaycan xalqına dərin baş sağlığı verərək
xalqımızın başına gətirilmiş bu faciəni unutmamağa
çağırır. Ondan sonra Məktəbin tarix müəllimləri İlqar
müəllim, Emin müəllim və Arzuman müəllim çıxış edərək
Xocalı faciəsinin tarixi haqda söhbət açaraq bu soyqırımın
əsl mahiyyətindən danışırlar. Sonra isə məktəbin istedadlı
şagirləri xocalı soyqırımını əks etdirən səhnələri göz
önünə gətirərək müxtəli oxşamalar və laylalarla
canlandırırlar. Sonra isə xocalı soyqırımına həsr olunmuş
sənədli filmə baxılır. Sonra isə tədbir başa çatır.
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Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində “Xocalı
soyqırımının” 23 –cü ildönümünə həsr olunmuş”Xocalım
mənim” adlı tədbir. 23 fevral 2018-ci il.

“Yurdumuza yaz gəlir”. ( 12 mart 2017-ci il). S. 139
Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbinin keçirdiyi
tədbirlərdən biri də, ”yurdumuza yaz gəlir” tədbiridir. Bu
tədbir S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbinin
texnologiya müəlliməsi Əliyeva Saniyə Hüseynağa qızının
rəhbərliyi ilə novruz bayramı və çərşənbəı bayramını əks
etdirən “Yurdumuza yaz gəlir” adlı rəsm sərgisi keçirilib.
Sərgidə V, VI, VII, VIII, IX, X sinif şagirdləeinin əsərləri
nümayiş etdirilir. Sərgini təşkil edən Saniyə müəlliməyə S.
Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbinin müdirəsi
Sevər Ağayeva tərəfindən təşəkkür edilib.

Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
“Yurdumuza yaz gəlir” adlı rəsm sərgisi. 14. mart 2017-ci il

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Çərşənbə bayramı. (14 mart 2017-ci il)S. Əliyev
adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində keçirilən
tədbirlərdən biri də “çərşənbə bayramı” tədbiridir.
Bu tədbir Haftoni məktəbinin rəhbərliyinin icazəsi ilə
keçirirlir. Tədbiri məktəbin tərbiyəvi təşkilatçısı və “Uşaq
birliyinin” sədri keçirir. Onlar məktəbin istedadlı
şagirlərini seçir və onlara çərşənbə bayramına aid şeir
parçaları verirlər. Sonra ibtidai sinif şagirdlərinə milli
geyimlər geydirib onları bayram rəqsinə ahzırlayırlar.
Uşaqlar əllərində səməni və milli geyimlər çərşənbə
bayramını qarşılayırlar. belə tədbirlərdən biri də 14 mart
2017-ci il tarixində keçirilmişdir.
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Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
keçirilən “çərşənbə bayramı” tədbiri. 14 mart 2017-ci il.

Novruz şənliyi. (14 mart 2017-ci il). S. Əliyev adına
Haftoni qəsəbə tam orta məktəbinin keçirdiyi silsilə
tədbirlərdən biri də, Novruz şənliyinə həsr olunmuş
bayram tədbiridir. Belə ki,
Azərbaycanın digər məktəbərində olduğu kimi
Haftoni məktəbində də Novruz şənliyi keçirilir. Burada
keçirilən Novruz şəniyi Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin xüsusi icazəsi əsasında və xüsusi çərçivədə
keçirilir. Belə ki, məktəbdəki Novruz şənliyinin keçirilməsinə hələ bir neçə ay qalmış məktəb rəhbərliyi
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tərəfindən start verilir. Elə o vaxtdan da məktəbin
tərbiyəvi təşkilatçısı və “Uşaq Birliyi” –nin sədri bununla
yaxından məşğul olur. O, Novruz şənliyində şeir demək
üçün xüsusi isteda malik olan uşaqları, Keçəli, Kosanı,
Bahar qızını, səhnəcik aparanları, parodistləri, mahnı
oxuyanları təyin edir və onun üzərində uşaqları repitisiya
edirl. Sonra isə onlar bayram şənliyinin ssenarisini
hazırlayıb orada söz veriləcək şəxslərin siyahısını tərtib
edib onları bu ssenariyə daxil edirlər. Bu işi qaydaya qoyandan sonra isə gözəl nitqə malik olan iki nəfər aparıcı
seçilir. Hər şey həll olunandan sonra onlar bayram şənliyinin keçiriləcəyi günü təyin edirlər. Haftoni məktəbində
novruz şənliyi əsasən 14 və ya 16 mart günü qeyd olunur.
Bayram gününə bir-iki gün qalmış kənddəki vali- 141
deyinlərə və ziyalılara dəvətnamə verilir. Haftoni məktəbində bayram şənliyi səhər saat 10:00-dan başlayaraq 2
saat davam edir. Novruz şənliyində bəziləri rəqs edir,
bəziləri isə şeir söyləyir və şənlənir. Şənliyin ən maraqlı
yeri Bahar qızı, Kosa və Keçəlin gəlməsidir ki, bu da
şənliyi daha maraqlı edir. Bundan əlavə şənliyi daha da,
maraqlı etmək üçün məktəb şagirdlərindən (əsasən
oğlanlardan) ibarət iki komanda yaradılır və o iki komandaya kəndir verilir. Kəndirin bir ucu bir komandada , ama
o biri ucu isə o biri komandada olur. Sonra hər iki komandanın üzüvləri var gücləri ilə kəndiri öz tərəfinə çəkməyə
başlayırlar. Axırda güclü olan komanda qalib gəlir.
Haftoni məktəbində şənliyin əsas təşkilatçıları,
məktəbin Tərbiyəv təşilatçısı, məktəbin “Uşaq Birliyi sədri”, üçüncüsü isə məktəbin tarix müəllimi İlqar Rəhimov
və digər müəllim Baladdin Calalovdur.
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Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
yeni il şənliyi. 14. 03. 2018.

31 Mart “ Dünya Azərbaycanlılarının soyqırımı”
tədbiri. (30 mart 2017-ci il). Bəşər tarixində insanlığa
qarşı çoxlu vəhşiliklər, etnik təmizləmələr və soyqırımlar
həyata keçirilmişdir. Belə soyqırımlardan biri də, hələ
əsrin əvvəllərində xalqımıa qarşı erməni qaniçənləri
tərəfindən həyata keçirilmişdir. Xalqımız zaman-zaman bu
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cür vəhşiliklərə məruz qalmışdır. Belə soyqırımlardanm
biri də, 31 martda öncə Bakıda sonra isə əyalətlərdə
keçirilmişdir. Ümumilikdə Bakıda 12 min , bölgələrlə
birlikdə isə 90 minə yaxın soydaşımız soyqırıma məruz
qalmışdır. Respublikanın bütün məktəblərində olduğu
kimi S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində də,
bu tədbir keçirilir. Tədbir 30 mart 2017-ci ildə S. Əliyev
adına Haftoni qəsəbə orta məktəbinbində keçirilmişdir.
Tədbiri məktəbin direktoru Sevər Ağayeva Bakı soveti və
daşnak erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri qırğın xalqımızın tarixinə qanlı hərflərlə yazıldığını, tarixin bütün dönəmlərində erməni qəsbkarlarının
vətənimizə və xalqımıza qarşı məkrli addımlar atdığını
qeyd etdi. Sonra isə məktəbin tarix müəllimləri mart soy 143
qırımıbnın tarixi mahiyyəti haqda ən gizli məqamları
müəllim və şagird kollektivinin diqqətinə çatdırdılar.

Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində
”dünya Azərbaycanlılarının soyqırımı”na həsr olunmuş
tədbir.

“Aprel döyüşləri”nə həsr olunmuş tədbir. (13 aprel
2017-ci il). 13 aprel 2017-ci ildə bütün respublika
məktəblərində olduğu kimi S. Əliyev adına Haftoni
qəsəbə orta məktəbində “aprel döyüşləri”nə həsr olunmuş
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tədbirlər silsiləsi keçirildi. Bu tədbiri giriş sözü ilə açan
məktəb direktorui Sevər Ağayeva açaraq keçən il erməni
işğalçıları ilə gedən döyüşlərdə Azərbaycan əsgərlərinin
böyük şücaət göstərərək düşmənə layiqli cavab verməsindən, bir neçə yüksəklikırin və yaşayış məntəqələrinin
azad edilməsindən, düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsinin və hərbi texnikasının məhv edilməsindən danışdı. Sonra Şagirdlərin ifasında şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş
ədəbi bədii kompozisiyalar səsləndi. Sonra Aprel döyüşlərinə aid sənədli filmə baxıldı və tədbir sona çatdı.
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Şəkil. “Aprel döyüşləri”nə həsr olunmuş tədbir. (13
aprel 2017-ci il).

İstedadlı şagirdlər. (3mart 2018-ci il). S. Əliyev
adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində çoxlu istedadlı
şagirdlər var. Bu cür istedadlı şagirdlərin yetişməsində
Haftoni məktəbinin bütün müəllimlərinin zəhməti vardır.
Bu şagirdlər rayonda keçirilən müxtəlif fənlər üzrə
viktarinalarda iştirak edib ən yüksək nəticə göstərirlər.
Belə şagirdlərdən biri də, məktəbin IX sinif şagirdi
Kişizadə Şölə Elçin qızıdır. Belə ki, o, Lənkəran Dövlət
Universitetində 3 mart 2018-ci ildə keçirilmiş regional
olimpiadada S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta
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məktəbinin adını qaldırmışdır. Şölənin bu ərsəyə gəlməsində məktəbin fizika müəllimi Səlimov Cavid Mədət
oğlunun və məktəb direktoru Ağayeva Sevər Adil qızının
əvəzolunmaz zəhməti vardır. Kişizadə Şölə Elçin qızı
fərqlənmə attestatına layiq görüldü. Həm də, Kişizadə
Şölə DİM-in keçirdiyi qəbul imtahanlarının birinci
mərhələsində 625 bal toplayıb.
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Şəkil. Kişizadə Şölə Elçin qızı təltif olunur. 3 mart 2018ci il. Şəkil. Kişizadə Elçin attestata layiq görüldü. 17 iyul
2018-ci il.

19 yanvar 2017-ci il tarixində S. Əliyev adına
Haftoni qəsəbə orta məktəbində VI siniflər arasında
keçirilən “bilik yarışmasında” məktəbin VI- a sinif şagirdi
Ağayev Məmmədəli və VI b sinif şagirdi Əliyeva Mələk I
yerə çıxaraq məktəb rəhbərliyi tərəfindən “fəxri fərman”la
təltif olundular.
28 may “ Respublika günü” tədbiri. S. Əliyev adına
Haftoni qəsəbə tam orta məktəbində keçirilən tədbirlərdən
biri də, Azərbaycan xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə
həsr olunmuş “Cumhuriyyətin 100 illiyi “ tədbiridir. Tədbirlər planına əsasən məktəbin kitabxanasında tədbir
keçirildi. Tədbirdə kitabxana rəhbərliyi və işçiləri də fəal
iştirak edirdilər.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsdsəbə orta məktəbində
VI siniflər arasında keçirilən “bilik yarışmasında” məktəbin
146 VI- a sinif şagirdi Ağayev Məmmədəli və VI b sinif şagirdi
Əliyeva Mələk I yerə çıxaıblar.

Tədbirin gedişində məktəbin müxtəlif siniflərindən
olan şagirdlər cumhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş
şeirlər söylədilər. Sonra isə tədbir iştirakçılar növbə ilə öz
çıxışlarını etdib bildirdilər ki, cumhuriyyət şərqdə ilk
demokratik dövlət olmuş və bu günkü dövlətimiz onun
varisidir. Sonra isə tədbir başa çatdı.

Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni məktəbində keçirilmiş
Cumhuriyyətin “100 illiyi” nə həsr olunmuş tədbir.
25 may 2018.
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Haftoni məktəbində son zəng. Haftoni qəsəbə orta
məktəbinin keçirdiyi tədbirlərdən biri də “son zəng”
tədbiridir. belıə ki, bu tədbir bütün respublika
məktəblərində olduğu kimi Haftoni məktəbinin də dərs
ilinin sonunda kı son yekun tədbir sayılır. Tədbirə hələ bir
həftə qalmış məktəbin direktoru start verir. Tədbiri
məktəbin uşaq birliyi və tərbiyəvi təşkilatçısı hazırlayır.
Belə ki, onlar məktəbin müxtəlif sinifləri üzrə istedadlı
şagirdləri seçib tədbir üçün hazırlayır və onlarla repetisiya
edirlər. Tədbir səhər saatlarında başlayır və saat 1. 00-da
qurtarır. Təbiri məktəb direktoru öz təbrik sözü ilə açır.
Tədbirə qəsəbədən nümayəndələr dəvət olunur. Tədbirdə
məktəb şagirdləri öz istedadlarını göstərir. Burada on
birinci sinif şagirdləri birinciləri təbrik edir və sonra son 147
zəng çalınır. bu tədbir 14. 06. 2018-ci ildə keçirilmişdir.

Şəkil. Haftoni məktəbində “son zəng” tədbiri.
14. 06. 2018-ci il.

Haftoni qəsəbə Uşaq bağçası(körpələr evi). Haftoni
qəsəbəsi ərazisində ilk uşaq bağçası 1980-cı ildə tikilmişdir.
Bu uşaq bağçası ilə eyni ildə Lənkəran şəhərində mikrorayon
ərazisində iki, , fəhlə qəsəbəsində və “Az-rıba” adlandırılan
ərazilərdə, Aşağı Nüvədidi, ”Avrora” qəsəbələrində, İliç
(indiki Liman), ”Marso” sovxozlarında , Separadi, Şağlaser,
Xarxatan, Osakücə, Rvo, Kərgəlan, Xolmili, Siyavar,
Mamusta kəndlərində də, yaraşıqlı uşaq bağçaları istifadəyə
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verilmişdir(Bax. Etibar Əhədov. Dəyərli ömrün Lənkəran
səhifəsi. Bakı”Gənclik”-2010. səh 214. ). Bu uşaq bağçası
Haftoni qəsəbəsinin cənub hissəsində , Mizami Gəncəvi
küçəsində, sol tərəfdə yerləşir. bina iki mərtəbəlidir. (Bax:
Hacı Ertibar Əhədov . Dəyərli ömrün Lənkəran səhifəsi.
Bakı-Gənclik-2003. səh214. ). Lakin uşaq bağçasının öz
sənədlərinə görə bağçaya ilk direktor 1986-cı ildə Lənkəran
sakini Babayeva Nazilə Sabir qızı olmuşdur. O, 1993-cü ildə
Şağlaser bağçasına işə üzəlmişdir. Ondan sonra bağçanın
ikinci direktoru Məmmədova Yavər Yədulla qızı olmuşdur.
O, 1993-cü ildə bağçaya müdirə təyin edilmiş və 1994-cü il
28 dekabrda işdən azad edilmişdir. O biri bağça müdirəsi
işləmişdir. Ondan sonra bağçanın üçüncü direktoru Kişiyeva
148 Gülçöhrə Mirzağa qızı bağça direktoru olmuşdur. O, 28
dekabr 1994-cü ildə bağça müdirəsi təyin edilmiş və 9 aprel
2014-cü ildə işdən azad edimişdir. Ondan sonra bağçanın
dördüncü müdirəsi Kərgəlan kənd sakini Eyvazova Sevinc
Canəli qızı bağça müdirəsi təyin edilmişdir. O, 8 aprel 2014cü ildə bağça müdirəsi təyin edilmiş və 2018-ci ilin aprel
ayında işdən azad edilmişdir. Ondan sonra beşinci direktoru
Əhmədova Minaxanım Aydın qızı bağça direktoru işləyir.
O, 1 may 2017-ci ildə bağça müdirəsi işləyir.

Şəkil. Haftoni Qəsəbə Uşaq Bağçası(körpələr evi) .
Şəkil. haftoni Qəsəbə Uşaq Bağçasının “səhnə zalı”.
22. 032018
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.
Əhmədova Minaxanım Aydın qızı. Əhmədova
Minaxanım Aydın qızı 25 yanvar 1955-ci ildə Lənkəran
şəhərində dünyaya gəlmişdir. 1962-1973-cü illərdə Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 19731976-cı illərdə Lənkəran Pedoqoji Texnikumunun”bağça
müəlliməsi” fakültəsini bitirmişdir. 1 noyabr 1976-cı ildə
Lənkəran rayonu Cil kəndində Uşaq bağçasında müdirə
işləmiş. 1979-cu ildə Lənkəranda uşaq bağçalarının
birində müdirə işləmişdir. 1980-cı ildən 2007-ci ilə qədər
Lənkəran şəhər 17 saylı bağçada tərbiyəçi müəllimə
işləmişdir. 2007-2017-ci illər ərzində həmən bağçada
metodist işləmişdir və hal hazırda Haftoni qəsəbə uşaq
149
bağçasında müdirə işləyir.
Tərbiyəçilər:
Calaova Zəhra İshaq qızı. Calalova Zəhra İshaq
qızı 30 yanvar 1954-cü ildə haftoni qəsəbəsində anadan
olmuşdur. 1961-1972-ci illərdə Haftoni məktəbində orta
təhsilni almışdır. 1979-cu ildə Lənkəran Pedoqoji
Texnikumunun “bağça müəllimsi” fakültəsini bitirmişdir.
Calalova Zəhra İshaq qızı 40 ildir ki, bağça tərbiyəçisi
işləyir.
Bundan əlavə Kişiyeva Gülçöhrə Mirzağa qızı,
Babayeva Şəfa Musa qızı, Əliyeva Samiirə Cabir qızı
tərbiyəçi işləmişlər.
Əşrəfova Zeynəb Mehman qızı tibb bacıı işləyirlər.
Haftoni qəsəbə Uşaq bağçasında 20 uşaqqlı korta qrup və
15 uşaqlı kiçik qrup fəaliyyət göstərir. Bağçada gündə 3
dəfə yemək verilir. Bağça səhər saat 8-00-dan axşamüstü
saat 6-00-a qədər işləyir. Bağçada altı günlük iş rejimi var.
Haftoni qəsəbə Sənətkarlıq klubu. Haftoni
qəsəbəsində klub Haftoni sakini Calalov Fərəc İshaq
oğlunun evindən aşağı hissədə, olub və klub binası iki
məertəbədən ibarət edir. Sonra bu klubda yanğın çıxıb və
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ona görədə o birmərtəbəli olub. O, klubun ilk müdiri
Təhməz Zeynalov olmuşdur. Ondan sonra klub müdiri
Lənkəranlı Cəfər, sonra isə Əliyev Böyükağa Cahangir
oğlu, ondan sonra isə Əmirov Qismət olmuşdur. 1961-ci
ildə təşkil olunmuşdur. Yeni klub binası da 1961-ci ildə
istifadəyə verilmişdir.
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Şəkil. Haftoni qəsəbə sənətkarlıq klubu. 22. 04. 2018.

Əliyev Böyükağa Cahangir oğlu. Əliyev Böyükağa
Cahangir oğlu 1950-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsinin Ləj kəndində dəmirçi-miçi ailəsində anadan
olmuşdur. 1956-cı ildə ləj kəndində kamil kişinin
mülkündə yerləşən ibtidai məktəbin V sinifinə qədər
təhsilini almışdır. 1961-ci ildə isə Lənkəran şəhərindəki 34
saylı Texniki Peşə məktəbində oxumuşdur. 1961-ci ildən
sonra isə Haftoni qəsəbə məktəbində V sinifdən sonrakı
təhsilini davam etmişdir. 1970-ci ildə hərbi xidmətə
getmiş və 1972-ci ildə ordudan tərxis olunmuşdur. 19731976-cı illərdə Haftoni qəsəbə “gecə” məktəbində orta
təhsilini davam etmişdir. Əliyev Böyükağa cahangir oğlu
eyni zamanda Lənkəran çayçılıq sovxozunda “rəngsaz”
işləmişdir. 1973-1977-ci illərdə respublika Həmkarlar
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İttifaqı Mədəniyyət Evinin direktoru olmuşdur. 2015-ci il
noyabr ayında təqaüdə çıxmışdır. Əliyev Böyükağa
Cahangir oğlu məəniyyət sahəsində bu günə qədər olan
xidmətlərinə görə rayon rəhbərliyindən və Mədəniyyət
Nazirliyindən fəxri fərmanlar və təşəkkürnamələr almışdır.
Əliyev Böyükağa cahangir oğlu yaşadığı Haftoni qəsəbəsinə
həsr etdiyi və 1975-1980-cı illərə aid ilk”Ömrün bir anı” adlı
səssiz kinofilmin rejissorudur. Onun o vaxtlar çəkdiyi o
sənədli filim indi də sakinlər tərəfindən tarixi bir sənəd kimi
izlənilir. O, Haftoni qəsəbəsi tarixində ilk dəfə olaraq “bahar
bayramı”na həsr olan geniş musiqili tədbir, işlədiyi Haftoni
klubunda isə 1987-ci ildə “Mavi İşıq Gecəsi” adlı bayram
tədbirlərini hazırlamışdır. Hər iki tədbirdə biri-birindən
maraqlı bayram oyunları, lotoreya oyunu, güləş və attraksion 151
oyunlrı, futbol yarışları keçirilmişdir. O, 1970-ci ildən
bşlayaraq haftoni qəsəbəsinin ilk fotoqrafı olmuşdur. O,
1985-1991-ci illərdə Mirzağa Əliyev adına azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnistitutunun “Mədəni-maarif” fakültəsini
bitirmişdir. Ailəlidir. 8 övladı(üçü qız, 5-i oğlan) və 15
nəvəsi vardır. Nəvəsi Əliyev Cahangir Aqşin oğlu “karate
Qrapplinq “ üzrə dünya çempionudur. Əliyev Böyükağa
cahangir oğlu eyni zamanda müəllifin atasıdır. (Bax:Aqşin
Mistanlı(Əliyev)”. Bataqlıqdan başlayan Həyat və ya Ləj
kəndinin Tarixi. ”Elm və Təhsil”Bakı-2017. səh. 34)

Şəkil. Əliyev Böyükağa cahangir oğlu.
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Əmirov Qismət Nərçə oğlu. Əmirov Qismət Nərçə
oğlu 13noyabr 1961-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1969-1979-cu illdə Haftoni
qəsəbə məktəbində orta təhsilini almışdır. Əmirov Qismət
1980-1982-ci illərdə
sovet ordu sıralarında hərbi
xidmətdə olmuş və 1985-1987-ci illərdə Lənkləran kənd
təsərüfatı texnikumunu bitirmişdir. Əmiorov Qismət 1983cü ildən Haftoni qəsəbəsində olan Lənkəran çayçılıq
sovxozunda fəhlə, 1987-ci ildən 2002-ci ilə qədər
Lənkəran 5 saylı çzyçəkici fabrikində sex rəisi vəzifəsində çalışmışdır. Marksizm-Leninizm universitetində ali
siyasi partiya təhsili almışdır. 2009-cu ildən klub müdiri
Əliyev Böyükağa Cahangir oğlu tərəfindən önə çəkilərək
152 Haftoni sənətkarlıq klubunun “metodist” vəzifəsinə təyin
edilmişdir. 2010-cu ildə ixtisasartırma və təkmilləşdirmə
kursu keçmişdir. 2015-ci ildən klubun müdiri vəzifəsinə
təyin edilmişdir. Ailəlidir və 3 övladıə var.

Şəkil. Əmirov Qismət. Haftoni Sənətkarlıq klubunun
direktoru. Əmirov Qismət Nərçə oğluna təltif olunmuş “fəxri
fərman”. 29 dekabr 2017. Əmirov Qismət Lənkəran M. M-nin
direktoru tanınmış publisist hafiz Mirzə tərəfindən təltif
olunarkən. 29 dekabr 2017-ci il.
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Calalov Eynulla Xeyrulla oğlu . Calalov Eynuilla
Xeyrulla oğlu 10 fevral 1959-cu ildə Lənkəran rayonu
Haftoni qəsəbəsinbdə anadan olmuşdur. 1966-1974-cü
illərdə Haftoni qəsəbə səkizillik məktəbi bitirmiş və 19741976-cı illərdə Lənkəran şəhər 3 saylı orta məktəbdə XXI sinifləri bitirmişdir. 1977-1979-cu illərdə hərbi
xidmətdə olmuş və 1980-1983-cü illərdə Bakı Dövlət
Ticarət texnikumunun “Sənaye malları Əmtəəşünaslığı “
fakültəsini bitirmişdir. 1987-ci ildə haftoni qəsəbə dövlət
klubunun “mədəni təşkilatçısı “ vəzifəsinə qəbul
olunmuşdur. O, klub müdiri Böyükağa Əliyevin köməkliyi
ilə müxtəlif cür simli musiqi alətlərində ifa etməyi
öyrənmişdir. Evlidir və hal-hazırda üç övladı var. Calalov
Eynulla Xeyrulla oğlu hal-hazırda da, Haftoni ənətkarlıq 153
klubunda
bədii-rəhbər vəzifəsində çalışır. İşlədiyi
müddətdə qısa zamanda həm klub rəhbərliyinin, həm də
rayon rəhbərliyin dərin hörmətini və rəğbətini qazanmış və
yaxşı işinə görə dəfələrlə rayon rəhbərliyi tərəfindən fəxri
fərmanlarla təltif olunmuşdur. Calalov Eynulla Xeyrulla
oğlu eyni zamanda gözəl əl qabiliyyətinə malik gözəl
sənətkardır. Belə ki, o . bambukdan müxtəlif cür gözəl
məişət və ev əşyaları düzəldir və bu əşyalar dəfələrlə
rayon və respublika əl-işləri sərgisində nümayiş etdirilib
və layiqli yerləri tutub. Calalov Eynulla gözəl sənətkar
kimi dəfələrlə Azərbaycan televiziya verilişlişlərinə dəvət
olunub. Haftoni Sənətkarlıq klubunun keçirdiyi tədbirlər.
“Qəhrəmanlar unudulmur” tədbiri. (22 yanvar
2017-ci il. )Haftoni qəsəbə sənətkarlıq klubunun keçirdiyi
tədbirlərdən biri də qəhrəmanlarımıza həsr olunmuş
tədbirlər silsiləsidir. bu tədbirlərə İki mdəfə sovet ittifaqı
qəhrəmanı General Həzi Aslanov və Qarabağ muharibəsi
şəhidi, milli qəhrəman Mubariz İbrahimov daxildir.
Tədbirə klub müdiri start verir. Bu tədbirə kənd sakinləri
və məktəblilər dəvət olunur.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Şəkil. Calalov Eynulla Xeyrulla oğlu ATV kanalında.
18 noyabr 2017-ci il. Şəkil. Calaov Eynulla Xerulla oğlu
yaxşı işinə görə Lənkəran Mədəniyyət mərkəzinin direkrou
publuisist Hafiz Mirzə tərəfindən təltif olunur.
29 dekabr 2017-ci il.
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Tədbiri öz çıxışı ilə açan klub müdiri general Həzi
Aslanov və Mubariz İbrahimovun göstərdikləri qəhrəmanlıqlar və şücaətlər haqda tədbir iştirakçılarına geniş
məlumat verir. Tədbirdə hər iki qəhrəmana həsr olunmuş
şeir parçaları səsləndirilir. Tədbir 22 yanvar 2017-ci ildə
keçirilmişdir.

Şəkil. Haftoni Sənətkarlıq klubunda keçirilən
“Qəhrəmanlar unudulmur” tədbiri.
(22 yanvar 2017-ci il. )

Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq

“Cənnət anaların ayaqları altında”dır. (7 aprel
2017-ci il). Haftoni Sənətkarlıq klubunun keçirdiyi
tədbirlərdən biri də, ”cənnət anaların ayaqları altındadadır
“ adlı tədbiridir. Bu tədbiri haftoni Sənətkarlıq klubunun
direktoru Qismət Əmirov və klubun bədii rəhbəri Eynulla
Calalov hazərlamışdır. Onlar bu tədbir üçün klub
dərnəyinin istedadlı şagirlərindən əvvəlcədən seçib
hazırlayırlar. Sonra isə klubun bədii rəhəbri bu istedadlı
gənclərlə mütəmadi məqlər edir. Belə ki, burada gənclər
analara həsr olunmuş şeir parçaları oxuyur və onları vəsf
edirlər. Tədbirə Haftoni qəsəbəi anaları da dəvət olunur.
Belə tədbirlərdən biri də 7 aprel 2017-ci ildə keçirilmişdir.
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Şəkil. Haftoni qəsəbə Sənətkarlıq klubunun
keçirdiyi”cənnət anaların ayaqları altındadır” adlı tədbir.
7 aprel 2017-ci il. ”Vətənə əsgər gərək “ mövzusunda
keçirilmiş tədbir. 3 02. 2018.

“28 may Respublika günü”nə həsr olunmuş tədbir.
(29 may 2017-ci il). Haftoni Sənətkarlıq klubunun
keçirdiyi tədbirlərdən biri də, ”28 may respublika günü”
tədbiridir. Bu tədbirə bütün respublika da olduğu kimi
Haftoni klubu da, qoşulur. Belə Haftoni klub rəhbərliyi
klub dərnək üzüvləri və kənd sakinlərini tədbirə dəvət
edir. Tədbiri öz giriş sözü ilə klub müdiri açaraq bu tarixi
gün haqda hamıya məlumat verir. Sonra isə məktəb

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

şagirdləri növbə ilə bayram gününə həsr olunmuş şeir
parçaları səsləndirirlər. Sonda isə dövlət himni səsləndirilir. Tədbir 29 may 2017-ci ildə keçirilmişdir.
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Şəkil. Haftoni qəsəbə Sənətkarlıq klubunda keçirilən
“28 may Respublika günü”nə həsr olunmuş tədbir.
(29 may 2017-ci il).

“Böyük xalqın böyük oğlu” tədbiri. (6 iyul 2017-ci
il). Haftoni qəsəbə sənətkarlıq klubunda keçirilən
tədbirlərdən biri də, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
xatirəsinə həsr olunmuş “böyük xalqın böyük oğlu” adlı
tədbiridir. Təbiri klub müdiri Qismət Əmirov və klubun
bədii rəhbəri Eynulla Calalov hazırlayır. Bu tədbirə
Haftoni sakinləri və klub dərnəyinin üzüvləri dəvət olunur.
Burada tədbiri giriş sözü ilə klub müdiri açır və ulu
öndərimizn xalqımız üçün bir xilaskar kimi bəxş
olunmasından danışır. Sonra isə klubun bədii rəhbəri də,
H. Əliyev Azərbaycan tarixinbdəki rolu və xalqımız üçün
gördüyü əvəzsiz işlər barədə danışır. Tədbirdə məktəb
şagirdləri ulu öndərimiz Hedər Əliyevə həsr olunmuş şeir
parçaları ilə hamını heyran edirlər. Sonra isə ulu
öndərimizə həsr olunmuş sənədli filmə baxılır. Tədbir 6
iyun 2017-ci ildə keçirilib.

Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq

Şəkil. Haftoni Sənətkarlıq klubunun keçirdiyi
“Böyük xalqın böyük oğlu” tədbiri. (6 iyul 2017-ci il

“Bacarıqlı əllər sərgi”si. (27 iyun 2017-ci il).
Haftoni Sənətkarlıq klubu nəzdində “bacarıqlı əllər” 157
dərnəyi fəaliyyət göstərir. Bu dərnəyə müxtəlif yaşlada
Haftoni qəsəbə gəıncələri fəaliyyət göstəririlər. Bu üzdən
də, onlar öz bacardıqları sənəti genişləndirib taxtadan və
müxtəlif məmulatlardan müxtəlif cür bəzək əşyaları
hazırlayırlar. Belə zənginliyi və istedadlı uşaqları tanıtmaq
üçün haftoni sənətkarlıq klubu rayonda təşkil olunmuş
“bacarıqlı əllər “ adlı sərgidə iştirak edir. belə sərgilərdən
biri də, 27 iyun 2017-ci ildə keçirilmişdir. Tədbirə Haftoni
qəsəbə Sənərtkarlıq klubunu direktoru Qismət Əmirov və
bədii rəhbər Eynulla Calalov təmsil edir. Onlar haftoni
sənətkarlıq klubunun dərnəyinə üzv olan istedadlı
şagirdlərin əl işlərini rayon sərgisində nümayiş edirlər.
Lənkəran şəhər mədəniyyət evinin müdiri Vüsal müəllim
Haftoni sənətkarlıq klubunun əl işləini yüksək qiymətləndirir. “Meyxana gecəsi” tədbiri. (8 sentyabr 2017-ci il).
Haftoni sənətkarlıq klubunun keçirdiyi tədbirlərdən biri
də, ”meyxana gecəsi”dir. Bu tədbirə Haftoni sənətkarlıq
klubunun direktoru Əmirov Qismət start verir.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Şəkil. Haftoni Sənətkarlıq klubu Lənkəran meydanında
“bacarıqlı əllər” sərgisində. 27 iyun 2017-ci il. Şəkildə
Lənkəran Şəhər Mədəniyyət şöbəsinin müdiri Vüsal müəllim,
Haftoni klubunun ilk müdirlərindən biri Cəfər müəllim,
Haftoni klubunun bədii rəhbəri Eynulla Calalov və Haftoni
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klub müdiri Qismət Əmirov.

Tədbiri klubun bədii rəhbəri Eynulla Calalov hazırlayır. Bu tədbirə klub dərnək üzüvlərindən meyxanaya həvəsi olan kənd gəncləri dəvət olunur. Onalar ilk öncə birinci
turda hamılıqla yarışışır, sonra isə 2 turda cütlüklə yarışırlr. Qalib gələnlər isə finalda təkə-tək yarışır. Qalib çıxan
meyxanaçıya klub rəhbərliyi tərəfindən fəxri fərman verilir. Tədbir , 8 sentyabr 2017-ci ildə keçirilmişdir.

Şəkil. Haftoni Sənətkarlıq klubunda keçirilmiş
“Meyxana gecəsi” tədbiri. (8 sentyabr 2017-ci il).
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“Yurdum-Yuvam Məskənimsən” (15 sentyabr
2017-ci il). Haftoni qəsəbə sənətkarlıq klubunun keçirdiyi
tədbirlərdən biri də, ”Yurdum-yuvam məskənimsən
Azərbaycanım adlı musiqili tədbirdir. Bu tədbiri haftoni
qəsəbə sənətkarlıq klubunun direktoru Əmirov Qismət və
klubun bədii rəhbəri Calalov Eynulla hazırlamışlar. Bu
tədbir Haftoni qəsəbə icra nümayəndəliyi qarşısında
keçirilir. Hər il olduğu kimi Haftoni sənətkarlıq klubu öz
ənənələrinə sadiq qalaraq gözəl musiqili tədbirlər silsiləsi
hazırlayır. Tədbirə qəsəbə sakinləri dəvət olunur. Tədbiri
haftoni qəsəbə sənətkarlıq klubunun direktoru Qismət
Əmirov açaraq tədbir iştirakçılarını salamlayır və öz ürək
sözlərini deyir. Sonra isə söz musiqiyə verilir. Tədbirdə
qəsəbə məktəbinin və klub dərnəyinin istedadlı şagirdləri 159
öz məharətlərini rəqs və mahnı oxuyaraq camaatı feyziyab
edirlər. Tədbiri musiqiçilərdən sintezatorda Calalov Emil
Eynulla oğlu, gitarada Əliyev Nail Böyükağa oğlu,
qarmonda Məmiyev Elman Hərif oğlu müşaiət edirlər.
Belə tədbir, 15 sentyabr 2017-ci ildə keçirilmişdir.

Şəkil. Haftoni qəsəbə Sənətkarlıq klubunun keçirdiyi
“Yurdum-yuvam məskənimsən” adlı tədbiri.
15. sentyabr 2017-ci il.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

“Müstəqillik günü”nə həsr olunmuş tədbir. (20
oktyabr 2017-ci il). Haftoni snətkarlıq klubunda keçirilən
bayram tədbirlərindən biri də, ”müstəqillik günü”nə həsr
olunmuş tədbirdir. Tədbirə klub direltoru Əmirov Qismət
start verir və tədbiri isə klubun bədii rəhbəri Eynulla
Calaov hazırlayır. Tədbirə klubun dərnək üzüvləri, qəsəbə
sakinləri və şagirdlər dəvət olunur. Bu tədbiri öz giriş
sözü ilə klub direktoru Qismət Əmirov açaraq hamını bu
bayram münasibəti ilə təbrik edir və hmını bu bayraq
altında birləşməyə dəvət edir. Sonra isə klubun bədii
rəhbəri Eybulla Calalov müstəqillik günü və onun tarixi
mahiyyəti haqda tədbir iştirakçılarına məlumat verir.
Tədbirdə S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbin
160 istedadlı şagirdləri iştirak edərək bayram gününə həsr
olunmuş şeirlər söyləyirlər. Tədbir 20 oktyabr 2017-ci ildə
keçirilmişdir.

Şəkil. Haftoni Snətkarlıq klubunda keçirilən
“Müstəqillik günü”nə həsr olunmuş tədbir.
(20 oktyabr 2017-ci il).

Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq

“Din azadlıq, etiqadımız” tədbiri. (28 oktyabr
2017-ci il). Haftoni sənətkarlıq klubunun keçirdiyi
tədbirlərdən biri də, ”din, azadlıq etiqadımız”dır adlı
tədbiridir. Bu tədbirə bütün respublikada olduğu kimi
Haftoni klubu da, qoşulmuşdur. Tədbirə Haftoni klubunun
müdiri Qismət Əmirov start verir. Tədbirə Haftoni
gəncləri və Haftoni məscidinin Aaxundu hacı Rza da,
dəvət olunmuşdur. Tədbiri klub müdiri qismət Əmirov
açaraq cənab prezidentimiz İlham Əliyevin din azadlığı ilə
bağlı verdiyi”multikulturalizm” proqramıyla bağlı məlumat verir. Sonra isə kənd axundu hacı Rza tədbir
iştirqkçılarına dini dəyərlərimiz haqda məlumat verir. Belə
tədbirlərdən biri də,
28 oktyabr 2017 –ci ildə
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keçirilmişdir.

Şəkil. Haftoni qəsəbə Sənətkarlıq klubunun keçirdiyi
“Din azadlıq, etiqadımız” tədbiri. (28 oktyabr 2017-ci il).
Şəkil. Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru hafiz Mirzə
haftoni Sənətkarlıq klubunun müdiri Əmirov Qismət Nərçə
oğlunu təltif edir. 29 dekabr 2017-ci il.

Haftoni qəsəbə Feldşer məntəqəsi. Hafoni ərazisində ilk tibb məntəqəsi S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta
məktəbinin sağ tərəfindəki Füzuli Nəsirov küçəsində,
yuxarı sol tərədə 1960-cı ildə yerləşmişdir. Burada üç
otaqlı tibb məntəqəsi, bərbərxana, yeməkxana və sairə də
yerləşirdi.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Şəkil. . Lənkəran Şəhər M. Ş-nin müdiri Vüsal müəllim,
Lənkəran MM-nin müdiri hafiz Mirzə, Haftoni sənətkarlıq
klubunun rəhbər işçiləri Əmirov Qismət və Calalov Eynulla
və Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri. 19. 05. 2018.
Şəkil. Haftoni Sənətkarlıq klubunun rəhbər işçiləri və AYBnin Lənkəran şöbə işçisi Ağamir Cavad. 03. 02. 2018-ci il.
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İlk Tibb məntəqəsinin sədri Qılman Dadaşov idi.
1964-cü ildə Haftoni qəsəbəsində tikilən üş ikimərtəbəli
sovxoz binasının birində 25 çarpayılıq xəstəxana fəaliyyət
göstərmişdir. 1967-ci ildə naməlum səbəblərdən bu
xəstəxana bağlanmış və yenidən feldşer mama məntəqəsi
olmuşdur. Həmən xəstəxananın müdiri Kərgəlan kənd sakini Hüseyn Quliyev idi. Bir neçə ildən sonra məntəqə
ləğv olunmuş, həkim ambulatoriyası yaradılmışdır. Bu
həkim ambulatoriyasının müdiri Mikayılov Abid olmuşdur. Bu ambulatoriyanın yerində hal-hazırda tibb
mənətəqəsi yerləşir və müdiri Elçindir.
Haftoni kiçik tibb məntəqəsi. Haftoni-Lənkəran ana
şose yolunun sağ tərəfində Füzuli Nəsirov küçəsinin ana
şose yola birləşdiyi yerə köçmüşdür. Orada Minəvvər xanım feldşer işləyirdi. Bir neçə ildən sonra məntəqə ləğv
olunmuş, həkim ambulatoriyası yaradılmışdır. Bu həkim
ambulatoriyasının. Lakin sovet höküməti dağıldıqdan
sonra 1991-ci ildə yenidən sovxozun binasına köçürüldü.
İndi həmən yer fərdi yaşayış evi kimi istifadə olunur.
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Şəkil. Haftoni ilk tibb məntəqəsi. 22. 04. 2018-ci il.
Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzinin Haftoni Sənətkarlıq
klubunun işçilərinin Haftoni həkim məntəqəsi ilə birgə
səhiyyə işçilərinin peşə bayramı munasibəti ilə keçirdiyi masa
görüşü. 22. 06. 2018-ci il

Lənkəran çay , sitruds və çəltik bayramı.

Şəkil. Haftoni qəsəbə Sənətkarlıq klubu Lənkərannda çay,
sitrus və çəltik bayramında. Solda Lənkəran Şəhər İcra
hakimiyyəti başçısı Taleh Qaraşov, millət vəkili Hadı Rəcəbli
və Lənkəran mədəniyyət mərkəzinin direktoru Hafiz Mirzə. 28
dekabr 2017-cui il.

Haftoni qəsəbə yeni tibb məntəqəsi. . Haftoni tibb
məntəqəsi Haftoni-Lənkəran ana şose yolunun sağında,
sovxoz binasının alt mərtəbəsində yerləşir. Bu tibb
məntəqəsinin baş həkimi Elçin Kişiyevdir. Doktor Haftoni
qəsəbəsində vətəndaşlara çox yüksək tibbi yardım göstərir,
ağır xəstələri isə rayonun və respublikanın tanınmış ali
tibb müəsisələrinə yönləndirir. Doktor həkim işlədiyi qısa
müddət ərzində Haftoni camaatının dərin hörmətini
qazanmışdır.
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Şəkil. Haftoni qəsəbə yeni tibb məntəqəsi. 23. 04. 2018-ci il.
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Haftoni Narkoloji Dispanseri. Bu dispanser 1994-cü
ildə tikilmişdir. Dispanserin yerləşdiyi bina haftoni qəsəbəsinin talışlı kəndi ərazisində, Talışlı qəbiristanlığının
yanmındakı küçə ilə içəridə, arıçı Atakişinin evinin yaxınlığında yerləşir. Bu dispanserin müdiri Lənkəran sakini
Əliyev Vüqar olmuşdur. Bu bina əvvələr hərbi hissənin
poleqonu kimi istifadə olunmuş və 1960-cı ildən müvəqqəti olaraq xalq təsərüfatına verilib. Hal-hazırda işləmir
və onun şəxsi heyəti və idarə heyəti Lənkəran şəhərinə
köçürülüb.
Doktor Elçin. Kişiyev Elçin Balağa oğlu 25 yanvar
1967-ci ildə Lerik rayonunu Nürəvüd kəndində anadan
olmuşdur. 1973-1984-cü illərdə Lerik rayon Nürəvüd kənd
orta məktəbini bitirmişdir. 1984-cü ildə ali məktəbə
sənəd vermiş və balı az olduğundan konkursda qalmışdır.
1985-1987-ci illərdə
sovet ordu sıralarında hərbi
xidmətdə olmuiş və 1985-1986-ci illəırdə Monqolustan
ərazisində, 1986-cı ilin may ayından 1987-ci ilin iyun
ayına qədər Qazaxstan SSR-nın Leninsk-8(Baykonur
kosmiok ərazisi) xidmət müddəti keçirmişdir. Kişiyev
Elçin orduda olanda
komandanlıq tərəfindən yaxşı
xidmətinə görə “baykonur zərbəçisi” döş nişanı təltif
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olunmuşdur. Kişiyev Elçin 1987-ci ildə yenidənn
sənədlərini ali məktəbə vermiş və Azərbaycan Tibb
inistitutuna qəbul olunmuşdur. 1987-1993-cü illərdə. Ali
təhsil almış və öz razılığı ilə 1993-cü ilin avqust
ayında doğma kəndinə təyinat almış və 2009-cu ilə qədər
orada işləmişdir. 1993-2003-cü illərdə Nürəvüd kənd
məntəqəsində baş həkim işləmişdir. Kişiyev Elçin 2009-cu
ildən Haftoni qəsəbəsində feldşer məntəqəsinin müdürüdür. Doktor Elçin öz işini sevən, vətəpərvər, xəstələrə hər
zaman, hər saatda lazımi tibbi yardım göstərən həkimdir.
O Haftoni qəsəbə məntəqəsində işlədiyi vaxtdan qısa
müddət ərzində bütün qəsəbə xalqının dərin hörmətini və
rəğbətini qazanmışdır.

Şəkil. Doktor Elçin Kişiyev Haftoni sakinlərinə
tibbi xidmət göstərir.

Doktor Abid. Abid Mikayılov. Abid Quliyev Lerik
rayonunun Orand ərazisində dünyaya gəlmiş və Lerik
qəsəbə Orta məktəbini bitirmişdir. O, Haftoni qəsəbəsində
tanınmış həkimlərdən biridir. Belə ki, o, Lerik, Yardımlı
və Cəlilabad rayonlarında hələ sovet dövründə açılmış
tibb ocaqlarında uzun illər çalışmış və xəstələrinə can
yandıraraq hər cür tibbi yardım göstərmişdir. Hal-hazırda
təqaüddədir.
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Doktor Şahverdi. Qurbanov Şahverdi Ağamməd
oğlu 1951-cı ildə Tüədo kəndində anadan olmuşdur. O,
1963-1972-cü illərdə Haftoni qəsəbnə səkkizillik natamam
orta məktəbində oxumuş və 1973-74 –cü illərdə Kərgəlan
tam orta məktəbində X-XI sinifləri oxmuşdur. sonradan
Haftoni qəsəbəsinin Karpoviç ərazisinə köçmüşdür. 19741976-cı illərdə sovet ordu sıralarında hərbi xidmətdə
olmuşdur. Lənkəran Tibb texnikumunu bitirmişdir. Doktor Şahverdi Qurbanov işlədiyi müddətdə vətəndaşlara
lazımi tibbi xidmətlər göstərmişdir. O, gecənin və günün
hər vaxtında xəstələlər baş çəkmiş və onlara ilk tibbi yardım göstərmişdir.
Doktor Şahverdi(diş həkimi). Novruzov Şahverdi
166 Güləmirzə oğlu oğlu 16 noyabr 1952-ci ildə Lənkəran
rayonu Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1959-1966cı illərdə Haftoni kənd səkizillik natamam orta məktəbində təhsil almışdır. Sonradan öz təhsilini davam
etdirmək üçün 1966-1969-cı illərdə Lənkəran şəhər 3
saylı orta məktəbdə orta təhsil almışdır. 1971-1975-ci
illərdə Bakı 8 saylı tibb məktəbin mualicə “feldşerlik”
fakültəsini bitirmişdir. 1971-1073-cü illərdə sovet ordu
sıralarında Almaniya demokratk respublikasında öz
beynəlmiləl borcunu yerinə yetirmişdir. 1975-ci ildən
Lənkəran qornizonunun qospitalında 2015-ci ilə qədər
işləmişdir. 1979-cu ildə Hərbi İnternatura “rentgenologiya” ixtisası üzrə kursunu bitirmiş və 1980-1982-ci
illərdə Marksizm-Leninizm universitetinin ali-siyai işçi
fakültəsini bitirmişdir. Novruzov Şahverdi Güləmirzə
oğlu yaxşı işinə görə dəfələrlə fəxri fərmanlarla təltif
olunmuşdur. Hospitalın ictimai işlərində və Həmkarlar
təşkilatının fəal üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Novruzov Şahverdi istənilən zaman xəstələrinin
imdadına yetişir və əlindən gələni əsirgəmir. O, eyni zamanda savadlı həkim, yaxşı qonşu, gözəl ata və alicənab
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ziyalıdır. Şahverdi Novruzov həmişə deyirdi: Mən uzun
zaman, çox çərçivəsində, çox çətinliklə tibb sahəsində
oxuyub təhsil almışam. Bu sahədə vətəndaşlara lazımı
tibbi qayğını həmişə göstərmişəm. Öz peşəmi həmişə
dərindən öyrənməyə çalışıb, onu sevmişəm və bununla da
həmişə fəxr etmişəm. Tibb sahəsində işlədiyim müddətdə
ən böyük arzum o idi ki, övladlarım və nəvələrim bu
sahəyə yiyələnsin və mənim yolumu davam etsin. Vaxt
gəldi və zaman yetişdi, övladlarımın hər biri öz sevdikləri
peşələri seçib ona yiyələndilər. Buna sevinsəm də,
ürəyimin dərinliklərimdə həmişə götür-qoy edirdim və
buna görə dərin narahatçılıq hissi keçirirdim. Mən
gündüzlər çalışdığım zamanlar da, düşünürdüm ki,
deyəsən arzum qəlbimdə qalacaq, çünki mənim 167
törəmələrimdən heç biri mənim sənətimə yiyələnmədi və
bu sənəti davam etdirən olmadı. Bütün ömrüm boyu
çəkdiyim zəhmət bada gedəcəkdi. Ümidimi yenə də
kəsməmişdim və gözlərimi nəvəm Elçinə zilləmişdim, ona
ümid bağlamağa çalışrıdım. Düşünürdüm ki, “bax budur,
deyəsən Elçin balam məktəbi bitirən kimi tibb sahəsinə
sənəd verəcək və yolmu davam etdirəcək. Lakin uzun
zaman gözlədiyim halda bu dəfə də, yanlmışdım, çün ki,
nəvəm Elçin də, öz sevdiyi peşəyə yiyələndi. Artıq ümidi
kəsməyə başladım. Düşünürdüm ki, artıq gözləməyə
dəyməz, deyəsən mənim sənətimi yaşadan və davam
etdirən olmayacaq. Elə buna görə də, artıq bu ümidlərdən
əl çəkməyə başladım. Lakin , gözləmədiyim bir zamanda
allahım mənim qəlbimin səsini eşitdi və mənə şad xəbəri
verdilər. Sevincimdən yerə-göyə sığmırdım, gözlərim
yaşla doldu. Çünki, nəvəm Gülçin Lənkəran Tibb
məktəbinin “mualicə” fakültəsinə sənəd vermiş və müvəffəqiyyətlə o məktəbə daxil olmuşdu. Bu artıq çübhəsiz ki,
allahın mənə olan lütfü idi. İllər boyu çəkdiyim zəhmət
boşa çıxmadı və nəvəm Gülçin mənim sənətimi
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yaşadacaq. Buna görə hər gün əllərimi göyə qaldırıb
allahıma şükr edirəm. ”
Şəkil. Doktor Şahverdi Novruzov,
tələbəlik illəri. Şəkil. Şahverdi
Novruzov və onun yolunu davam
etdirən nəvəsi İbrahimova Gülçin
Ərəstun qızı, Lənkəran Tibb məktəbi.
16. 09. 2018.

Doktor Müqəddəs. Rzayev Müqəddəs Feyruz oğlu 5
may 1980-cı ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində
168 anadan olmuşdur. 1987-1998-ci illərdə Haftoni qəsəbə
orta məktəbini bitirmiş və 1998-2000-ci illərdə hərbi
xidmətdə olmuşdur. 2001-2004-cü illərdə Lənkəran Tibb
məktəbinin “mualicə tüxnikası” fakültəsini bitirmişdir.
Rayev Müqddəs Feruz oğlu 2005-cü ildən Səhiyyə
Nazirliyinin Məhkəmə Psixiartik Ekspertiza Mərkəzində
“baş feldşer” vəzifəsində çalışmışdır. 2011-20016-cı
illərdə Ləj kənd feldşer məntəqəsinin müdiri işləmişdir.
Doktor müqəddəs günün və gecənin hər vaxtında
xəstələrinə can yandıraraq hər cür tibbi yardım göstərir.
O, öz işini çox dəqiqliklə görür və öz sənətini sevə-sevə
davam etdirir. Hal-hazırda Lənkəran Mərkəzi xəstəxanasında işləyir. Bu gün də əvvəllər işlədiyi Ləj kəndinin camaatı tərəfindən sevilir və hörmət edilir, bu kənd də işləmədiyinə baxmayaraq bu gündə ilk tibbi yardım üçün ona
muraciət olunur.
Doktor Nail. (diş həkimi). . Əliyev Nail Ələkbər
oğlu 1 iyun 1981-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni qədəbəsində anadan olmuşdur. 1988-1999-ci illərdə S. Əliyev
adına haftoni qəsəbə orta məktəbində təhsil almış və 19992001-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 2001-2004-cü
illər ərzində Lənkəran ORTPED Stomotoloq fakültəsini
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bitirib. Əliyev Nail Ələkbər oğlu hal-hazırda Lənkəran
Gigiyena və epidemologiya mərkəzində işləyir. Əliyev
Nail Haftoni qəsəbəsində “diş həkimlərindən” biridir. O,
öz təcrübəsi ilə Haftoni vətəndaşlarına xidmət göstərir.
Əliyev Nail Ələkbər oğlu qısa müddətdə həm qəsəbə, həm
də, qonşu kənd camaatının diqqətini və dərin ehtiramını
qazanmışdır.
Doktor Elşad. . Qurbanov Elşad Ağamməd oğlu Ləj
kənd Tibb məntəqəsi fasiləsiz olaraq kənd xəstələrinə
xidmət göstərərək onları tədavi edir. Ləj kənd Tibb məntəqəsinin kollektivi kəndin hər cür mədəni tədbirlərində
yaxından iştirak edir.
Hal-hazırda Ləj kənd Tibb
məntəqəsinin feldşeri Qurbanov Elşad Ağamməd oğludur.
O, 1962-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində 169
doğulmuşdur. O, 1969-1975-ci ildə Lerik rayonu Vizəzəmin kənd orta məktəbində oxuyub. Qurbanov Elşad
Ağamməd oğlu 1978-1980-cı illərdə Lənkəran rayonu
Haftoni qəsəbəsində təhsilini davam etmişdir. Orta məktəbi bitirən kimi o, 1980-1985-ci illərdə 2-nömrəli ”Bakı
Tibb Məktəbinə” daxil olmuş və oranı müvəffəqiyyətlə
bitirmişdir. Tibb məktəbini bitirdikdən sonra 1985-2016cı illərdə Lənkəran Hərbi qospitalında ”Cərrahiyyə şöbəsində” işləmiş, sonra isə Kərgəlan kənd xəstəxanasında 6
il işləmişdir. 2016-cı ilin fevral ayından Ləj kənd Tibb
Məntəqəsində işləyir. Qurbanov Elşad Ağamməd oğlu Ləj
kəndində Feldşer işlədiyi müddətdən Ləj camaatına lazımi
tibbi xidmət göstərir.
Kitabxana. İlk kitabxana 1965-ci ildə Haftoni indiki
məktəbin yanında kı küçədə qarşı tərəfdə üç ağ ev var
onlardan biri kitabxana, sonrakı tibb məntəqəsi olub. Bu
kitabxanada Lənkəranın Şilavar kənd sakini Xanım adlı
qadın işləmişdir. Sonradan bu kitabxana ikimərtəbəli
haftoni klubuna köçmüş və sonradan 1979-cu ildə Haftoni
icra nümayəndəliyinin indiki binasına köçmüşdür və hal-
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hazırda bu binada fəaliyyət göstərir. Kitabxanada çoxlu
sayda müxtəlif kitablar oxuculara təqdim olunur.

Şəkil. Qurbanov Elşad
Ağamməd oğlu. 05.
06. 2017-ci il.
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Kitabxanaın müdürlərindən biri də Əsgərəli kiişi
olmuşdur. O, uzun müddət haftoni kitabxanasının müdiri
vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda Haftoni kitabxanasının müdirəsi Ləj kənd sakini Şərifova Xatirə Səfər
qızıdır.
Qəmbərov Əsgər Vəliağa oğlu. Qənbərov Əsgər
Vəliağa oğlu 10 mart 1941-ci ildə Lənkəran rayonu
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1947-1955-ci
illərdə Haftoni qəsəbəsində gecə məktəbində səkkizillik
natamam təhsil almış və 1964-1968-ci illərdə Bakı mədəni-maarif texnikumunun kitabxanaçılıq fakültəsini bitirmişdir. Elə 1970-ci ildən Haftoni qəsəbə kitabxana müdiri
işləmiş və 2011-ci ildə təqaüdə çıxmışdır. Əsgərəli Haftoni kitabxanasında ən çox üşləyən kitabxana müdiridir.
Belə ki, o işlədiyi müddətdə Haftoni sakinlıərinə yaxından
xidmət göstərmiş və gənc nəsli kitab oxumağa dəvət
etmişdir.
Şərifova Xatirə Səfər qızı. Şərifova Xatirə Səfər qızı
1 iyul 1968-ci ildə Lənkəran rayon Avrora qəsəbəsində
anmadan olmuşdur. 1974-1985-ci illərdə
Avrora
məktəbini bitirmişdir. Şərifova Xatirə Səfər qızı 1991-ci
ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin “klub
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işi və rejjisorluq” fakültəsinə daxil olmuş və 1996-cı ildə
oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 2004-cü ildən haftoni
kitabxanasında kütləvi işçi və 2011-ci ildən isə kitabxana
müdiri işləyir. Şərifova Xatirə istər kütləvi işçi, istərsə də
müdür işlədiyi vaxtlarda öz işinin öhdəsindən ustalıqla
gəlir və öz işini sevə-sevə davam etdirir. Xatirə xanım
rayon rəhbərliyi tərəfindən verilən tapşırıqları vaxtıvaxtında yerinə yetirir və rayonuin bütün mədəni-ictimai
tədbirlərində iştirak edir. Ailəlidir.
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Şəkil. Haftoni ilk kitabxana binası. 28. 04. 2018-ci il.

Haftoni Tibb bacısı kursu. Bu kurs 1990-cı ildə
Haftoni klubu nəzdində yaradılmışdı. Bu kursun direktoru
Əliyev Böyükağa Cahangir oğlu idi. Bu tibb kursunda baş
həkim Haftoni qəsəbə Talışlı kənd sakini Abid Mikayılov
və həkimlər isə Haftonin qəsəbə sakini Novruzov Şahverdi
və Qurbanov Şahverdi olmuşlar. Bu kursda qonşu Lerik,
Masallı və Astara rayonlarından da tələbələr axışıb gəlirdilər. Bu tibb bacısı kursunun məzunları hal-hazırda da
rayonun müxtəlif tibb ocaqlarında vətəndaşlara ilk tibbi
yardım göstərirlər. Bu kurs 1994-cü ildə fəaliyyətini
dayandırmışdır.
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III HİSSƏ
MUALİCƏ OCAQLARI, OBYEKTLƏR,
TARİXİ ABİDƏLƏR, RƏVAYƏTLƏR
1. İbadi mualicə bulaqları. İbadi mineral bulaqları
Lənkəran rayonunun 12 km qərbində Talış dağlarının
sumağ meşəsində yerləşir. Adı ilk dəfə buraya mualicəyə
gəlmiş İbadulla kişinin adı ilə bağlıdır. İlk dəfə buraya ağır
dəri xəstəliyini mualicə etçək üçün gəlmiş İbadulla adlı
şəxs ilk məskən salmış və adını buradan almışdır.
172
Təbii şəraitdə və sonralar ətrafı meşə materialları
ilə çəpərlənmiş, palçıqlı sular kimi istifadə edilmişdir.
İbadi adına ilk dəfə tarixçi Mirzə Əhməd bəy Xudaverdi
oğlu 1882-83-ci ildə yazdığı “Əxbarnamə” adlı kitabında
rast gəlinir. Mirzə Əhməd bəy öz əsərində İbadi meşələrinin belə tərif edir:
“Bir nеçə gündən sоnra Mir Abbas bəyin dоstlarından əvvəllər Lənkəran naçalniki, indi isə Qarabağ rəisi
оlan Akinsоv317(Akinоv (və yaхud Akinsоv?). Bu adı da
düzgün охuya bilmədik. ) Qarabağdan ailəsi ilə Mir Abbas
bəyin еvinə gəlmiş, оndan хahiş еtmişdi ki, о da ailəsini
götürüb Lənkəranın isti suyuna gеtsin. Mir Abbas bəy də
ailəsini götürüb оnunla birlikdə Ibadi Isti suyuna318(Ibadi
isti suyu. Lənkəran şəhəri yaхınlığındadır) gеtdi. Mirzə
Əli Həsən həkimlə biz gеtmədik. Mir Abbas bəy də bizə
təklif еtmədi. Sahə müvəkkilindən şübhəli оlduğum üçün
gеtməyə hеç mеylim yох idi. Aradan iki gün kеçdi. Mir
Abbas bəyin nökərlərindən biri gəlib mənə dеdi:
«Sərkarbəy Sizi Mirzə Əli Həsənlə birlikdə hüzuruna
çağırır!». Buna görə mən Mirzə Əli Həsənlə birlikdə
atımızı minib Isti suya Mir Abbas bəyin hüzuruna gеtdik.
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Tərifi mümkün оlmayan bir məclis qurulduğunu gördük.
Mir Abbas bəyin bеlə bir хasiyyəti vardı. Bir yеrə
gеtdikdə çох tədarük görərdi. Bir günlük nahar əvəzinə
yüz günün yеməyini aparardı. Mənə lazımi hörmət və
nəvaziş göstərdi. [Sоnra] dеdi: «Mən sizi оna görə
çağırmışam ki, хilafət mərkəzi Pеtеrburqa bacım Böyük
хanıma bir məktub yazım!». Ərz еlədim: «Qurbanın
оlum, baş üstə!». Günbatana bir saat qalmışdı. Həkim
Mirzə Əli Həsənə buyurdu: «Siz gеdin еvə, Mirzə Əhməd
qalsın!». Mirzə Əli Həsən gеtdi. Mən qaldım. Sərkarın
хidmətçiləri özləri üçün bir mənzil hazırlamışdılar.
Хidmətçi Cabbara dеdi: (78, b) «Mirzə Əhmədi о
mənzildə yеrləşdirin. Özünüz də оnun хidmətində оlun!».
Mən sərkarın əmrinə görə gеdib о mənzildə yеrləşdim. 173
Şam namazından sоnra Mir Abbas bəy məni çağırıb
[dеdi]: «Qələmdanını götür gəl!». Mən də qələmdanımı
götürüb оnun mənzilinə gеtdim. Оrada bahalı хalılardan,
Хоrasan kеçələrindən bir taхt döşəndiyini gördüm.
Bеhiştə bənzər bir məclis idi. [Abbas bəy] buyurdu: «Gəl
оtur!». Müхtəsər, mən оturdum. Pеtеrburqa yazılacaq
mətləbi mənə söylədi. Mən məktubu yazmaqla məşğul
оldum. Mir Abbas bəy хiftən namazı(Хiftən namazı.
Buna yatsu namazı da dеyilir. Müsəlmanlara gündə bеş
dəfə namaz qılmaq vacibdir: sübh namazı, günоrta
namazı, ikindi (yəni gün batan) namazı, şam namazı və
nəhayət yatsu namazı) qılmaq üçün qalхdı. Хanım Ağa
320 (Хanım Ağa. Mir Abbas bəynn arvadı idi. )mənimlə
mеhribanlıqla danışmağa başlayıb dеdi: «Mirzə Əhməd,
sənin atan kim idi, kimə хidmət еdirdi? Kimin sayəsində
о nüfuz qazanmışdır?». Ərz еtdim: «Rəhmətlik Mustafa
хanın!». [О] dеdi: «Indi kimə хidmət еdirsiniz? Nə üçün
ruslara qulluq еdirsiniz?». Ərz еtdim: «Əlacım yохdur!».
Buyurdu: «Məgər bu Mir Abbas bəyin hörməti оnun
[rusun] hörmətindən əskikdir?”. Ərz еtdim: «Vallah
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yох!». [О] dеdi: «Siz müsəlmanların ağasına хidmət
еtmirsiniz? О,
rusdan pisdir və ya rütbəsi оndan
aşağıdır?». Mən оnun cavabında dеdim: «Хanım, Mir
Abbas bəyə rusdan pisdir dеməyə mənim iхtiyarım
yохdur.
Mənim atam bu astanada bəslənib qulluq
еtmişdir. Оnların dövləti sayəsində ad qazanmışdır. Indi
оn iki ildir ki, mən ruslara хidmət еdirəm. Astara
mahalındakı bütün işləri mənim bоynuma qоymuşlar. Bu
işi filankəs [yəni Mirzə Əhməd] ruslara хəbər vеrmişdir.
Məni Mir Abbas bəyin хidmətində günahkar qələmə
vеrmişlər. Оna görə də bəzilərinin qəlbində mənə qarşı
ədavət mеydana gəlmişdir. Оna [Abbas bəyə] qulluq
еtməkdən о səbəbə imtina еdirəm ki, о, ədavəti хatirinə
174 gətirib mənə pislik еdər!». Biz Хanım Ağa ilə bu
söhbətdə оlarkən, Mir Abbas bəy də namazını bitirdi,
əlini möhrün üzərinə qоyub dеdi: «Bu türbətə and оlsun
ki, indiyə qədər hər nə еtmişsənsə, bağışlayıram. Bundan
sоnra da əlindən nə хata çıхsa, оnu da bağışlayağacam.
Sən ürəyini təmiz saхla. Mənə sədaqətlə хidmət еtsən,
mən də sənə tam məhəbbət göstərəcəyəm!». Aramızda
əhdü-pеyman bağlandı. Səkkiz gün оrada qaldım. Mənə
еlə gəldi ki, mən оrada bir gün qalmışam. Sabah оldu.
Bahar kimi hər tərəfdə bənövşə bitmişdi, aləmi ətir
bürümüşdü. Bura bеhiştə охşayırdı. Hər biri bеhişt
hurisinə bənzər qızlar,
хanımlar nazlana-nazlana
gəzişirdilər. Ağlım başımdan çıхdı. Dünyanı unudub еyşişrətlə (79, a) məşğul оldum. Səkkiz gün оrada qalandan
sоnra Hacı Mir Abbas bəy bütün köçü ilə birgə Lənkərana
gəldik. Bu hadisədən iki-üç il kеçdi. Mənə dərin hörmət
göstərilirdi. Bеlə ki, ruslara tərəf mеyl göstərməyəcəyim
yəqin оlmuşdu. “(Bax: Teymur bəy Bayraməlibəyov.
Əxbarnamə. Lənkəran -1855. səh. 102-104). Belə ki,
Mirzə Əhməd Mirzə Хudavеrdi оğlu bu kitabı 1882-1883cü illərdə yazsada hadisələr ehtimal ki, 1850-ci ildə
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əvvəlki dövrlərə aiddir. Burada tarixçi İbadi mineral
suyunun məhz o dövürlərdə də mövcud olmasını rəsmən
bildirir. Bundan əlavə o, İbadi meşəsinin gözəlliyinə
heyran olaraq bu meşədən ağız dolusu danışaraq onu vəsf
edir. İbadi mineral bulağı haqda ikinci məlumat isəhələ
XIX əsərdə , 1836-cı ilə aiddir. Belə ki, bu dövürdə
Rusiya imperiyasının qafqazdakı hərbi komandanlığının
hərbi sənədlərində və hərbi raportlarında İbadi mineral
bulağının adı çəkilir. Orada bildirirlir ki, Qafqazı işğal
edəndən sonra rusiya Lənkəranda öz hərbi qarnizonunu
saxlayır . Lakin Lənkərandakı rütubətli iqlimə uyuşa
bilməyən rusların çoxxu revmatizm, astraxandroz və digər
xəstəlikıə\rə tutulurlar. Bunun qarşısını almaq üçün də, rus
höküməti Lənkəranın dağ ətəyində yerləşən mineral 175
mualicəvi bulaqlarına üz tututr.
Digər bir mənbə isə 1836—1880-cı illərə aiddir.
Belə ki, 1836-1880-cı illər ərzində, indiki Haftoni
qəsəbəsinin yuxarı hissəsində, İbadi meşəsində rus kazak
dəstələri İbadi mineral suyunda yuyunub mualicə olunmaq
üçün taxtadan ikimərtəbəli
katejlər tikmişlər. Bu
katejlərdə Rus ordusunun Lənkərandakı zabit və əsgərləri
rütubət şəraitinə uyğunlaşmayaraq kütləvi xəstələnmişlər.
Elə bu səbəbdən də bu əsgərlərdə sətəlcəm olma, bağırsaq,
böyrək və digər orqanların soyuqlanması baş vermişdir.
bunları mualicə etmək üçün Lənkəran ərazisinin dağ yamacı boyu
hissəsində yerləşən mineral mualicəvi
ərazilərində yerləşən mualicəvi ocaqlar muraciət etmələrinə səbəb olmuşdur. Bununla bağlı Rus imperiyasının
Lənkərandakı hərbi komendantlığının Tiflisdəki Qafqaz
hərbi dairəsinə göndərdiyi raportunda deyilirdi – “
Lənkəranda rütubətdən və sətəlcəm olub ölənlərin sayı
1828-ci ildən -15 mart 1831-ci ilə qədər 600 əsgər təşkil
edir”(Bax:Обозрение Российских
владении за
кавказом. Часть III, С. Петербург-1836). Bu faktlar
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göstərir ki, həqiqətən də rus əsgərləri 1836-cı ildə
Lənkəranda özlərinə dayaq yaradarkən buranın rütubətli
iqlim şəraitinə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkmiş və bir
qismi də xəstələnib ölmüşlər. Buradakıə çətin və rütubətli
iqlim şəraiti rusların kütləvi xəsətlənməsinə gətirinb
çıxarmışdır. Çünki quru hava şəraitinə öyrəşən ruslar
burada müxtəlif epidemiya və digər yoluxucu
xəıstəliklərə yoluxmuşlar. Rusların hələ 1836-və 1880-cı
illərdə Haftoni ibadi meşəsindəıki İbadi mineral mualicə
ocağında taxtadan tikdikləri ikimərtəbəli katejlər 1915-ci
ildə qaçaqlar tərəfindən yandırılmışdır. Kərgəlan kənd
sakini Mir Qulam ağa atası Mir Həsn ağadan eşitdiklərini
belə rəvayət edir: “O zaman qaçaqlar dağdan Lənkəran
176 endilər. O dövürdə Lənkərandan Züvanda gedən köhnə at
arabası yolunun indiki Darquba kəndi avto dayanacağı
yanındakı dəmir vışkanın dibində karaulda duran rus
əsgərini öldürdülər və onun ölü bədəni ilə kobud hərəkət
etdilər. Sonra isə İbadiyə çəkildilər. İbadidə İndiki İbadiyə
giriş yolu nun maşın dayancağı butklasının yanında iki
mərtəbəli taxta katejlər var idi və bu katejlərdə ruslar
istrirahət edirdilər. Qaçaqlar buradakı taxta katejləri
gülləbaran etdilər . Bu zaman içəridə bir ryus qızı sağ
qalmışdı. Qaçaqlar onun çıxmadığını görüb katejləri
yandırdılar və rus qızı alovlar arasında yanıb can verdi”.
Buna cavab olaraq qaçaqlar çəkildikdən sonra rus əsgərləri
əks hücuma keçdilrə. Lənkərandan Bəlləbur qalasına
qədər çayqırağı yolla sıraya düzülən əsgərlər rast gələ atəş
açaraq hər kəsi öldürdülər”. . Lakin 1920-ci ildən sonra
burada ağac və taxtadan və kənarları çəpərlənmiş köşklər
tikmişlər. Lakin 1923-cü ildə yenidən alovlanıb yanmışdır.
Təbii şəraitdə və sonralar ətrafı meşə materialları ilə
çəpərlənmiş, palçıqlı sular kimi istifadə edilmişdir. 1924cü ildə Lənkəranda olan Nəriman Nərimanov Haftoni
kəndinə gəlmiş və İbadi menral bulaqlarına getmişdir.
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Orada o . İbadi suyunda çimdikdən sonra onu bəyənmiş və
İbadi suyu haqda mərkəzə məlumat vermişdir. 1930-cu
ildə burada kurort xarakterli binalar inşa edilmişdir. Lakin
1933-cü ildə meşədə baş verən yanğın nəticəsində binalar
sıradan çıxmışdır. 1962-1970-ci illərdə İbadi suyunun
tərkibi , gündəlik su debeti və temperaturu öyrənilmişdir.
Gündəlik su debeti və temperaturu 1123 m3, temperaturu
42`S, kimyəvi tərkibi Kurlov düsturu üzrə öyrənilmişdir.
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Şəkil. İbadi mineral bulaqlarında yeməkxana.
28. 04. 2018-ci il.
İbadi suyunun öyrənilməsi. İbadi suyunun
öyrənilməsi 1900-cü ildən başlayaraq Lənkəran zonasının
isti sularının öyrənilməsinin elmi istiqaməti başlanmışdı.
Zonanın kgeotermik tədqiqatı mütəxəsislərin diqqət
mərkəzində olmuşdur. Belə ki, 1907-ci ildə A. Fştal,
1915-ci ildə F. F. Osfald , 1916-cı ildə V. B. Boqaçev ,
1928-ci ildə A. Z. Vəzirzadə və başqaları bu sahə ilə
maraqlanmışlar. 1930-cu ildən başlayaraq Lənkəranda
hidrogeologiya
üzrə tədqiqatlar
sistematik şəkil
daşımışdır. 1971-xi ildə “Lənkəran əyalətinin geotermik
şəraiti və termal suları “ mövzusunda namizədlik
mudafiə edən Geologiyamineralogiya elmləri namizədi
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İ. Tağıyevin dediklərinə görə 1964-cü ildən başlayaraq
Lənkəran zonasında bir neçə buruq quyu qazılmış və isti
suların mənbəyi müəyyən edilmişdir. Belə quyulardan 13 nömrəli Meşəsuda, 8 nömrəli Havzavada , 14-15 nömrəli
Səpinəkəranda , 15 nömrəli Şağlakücədəki quyuları
göstərmək olar. 300-1013 metrə qədər dərinliyi olan bu
quyulardan şıxan suyun temperaturu 31-39 `S olmuş,
Kurlov düsturuna görə tərkibləri Havzava və Meşəsudan
demək olar ki, fərqlənmir. Lənkəranın digər mineral
bulaqları kimi İbadi mineral bulaqlarını araşdıran
Azərbaycan Mineral Suların Geoloji Kaptaj Respublika
ekspedisiyası idarəsinin rəisi, İskəndər Bağırovun verdiyi
verdiyi son məlumatlara görə, Lənkəran rayonundakə
178 təbii isti suların və quyulardan alınan isti suların debeti
və istilik ehtiyatları olduqca zəngindir. Lənkərandakı
İbadi suyunun, xüsusən Meşə suyun isti bulaqları, fizikikimyəvi tərkibi , yüksək göstəriciləri və mualicə təsirinə
görə bütün dünyada məşhur olan Soçi-Matsesta kurortunun suyundan geri qalmır. Həmin suların mualicə məqsədilə istifadəsindən əlavə bunlar kənd təsərüfatı və
məişət üçün lazımlıdır. Təəsüf ki, Lənkəran rayonunda
geniş isti su yataqlarının aşkar edilməsinə baxmayaraq
indiyə kimi bu yataqların səmərəli istifadəsi olmamışdır.
(Bax:Mirhaşım Talışlı . Lənkəran. Bakı-1990. səh. 249250). hal-hazırda İbadi mineral bulaqları ekologiya və
təbii sərvətlər Nazirliyinin balansındadır. Burada kiçik
katejlər mövcuddur. Hər il dünyanın hər yerindən buraya
turist axını var.
İbadi haqda Rəvayətlər.
Birinci rəvayət. Bu haqda Haftoni qədsəbə sakini
Novruzov Şahverdi Həsən oğlu belə rəvayət edir:
“Rəvayətə görə Haftoni ərazisində İbadulla adlı bir
gənc olmuşdur. Bir gün bu gənc öz dostlaıı ilə öz arasında
şərtləşirlər ki, kim gecə vaxtı gedib dağdakı qaynar
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mineral bulağın suyundan bir kasa doldurub gətirsə . onda
onu kəndəki ən qoçaq cavan hesab edəcəklər. Lakin heç
kim bu işə cürət etmir. Cavanların arasından İbadulla adılı
gən önə çıxıb deyir ki, mən gedərəm və onda gənclər də
razılaşırlar. Gecə vaxtı İbadulla öz atı ilə dağdakı həmən
bulağa doğru çapır və gedib o sudan bir bardq doldurub
evə doğru qayıtmağa başlayır. Lakin yolda öz anası ilə
rastlaşır və təəccüblə soruşur:
--Sən burada neynirsən gecənin bu vaxtı, anası cavab
verir ki düyəmiz meşədən qayıtmayıb və onun arxasınca
gəlmişəm, atan da məndən bir az aralıdadır. Oğlan anasını
atının tərkinə mindirir atasına doğru getsin , lakin yolda
arxadan anasının onu cırmaqladığını hiss edir. Arxaya
çönüb baxanda arxasında anası yox , vəhşi bir varlığın 179
olduğunu görü və var gücü ilə dirsəklə vurub onu atdan
salır və kəndə doğru atını çapır. Kəndə çatan kimi onu
gözləyən gənclərin yanına gəlib suyu onalra verir. Bunu
görən digər gənclər onu qoçaq elan edirlər. Lakin e lə
həmən gecə gənc İbadulla vəfat edir. Elə o vaxtdan bu
bulağı onun adı ilə İbadi qamo(İbadın isti suyu) adlandırırlar. ”
İkinci rəvayərt. Bu haqda Haftoni qəsəbə sakini
Əliyev Mirzəməd Heybət oğlu belə rəvayət edir:
Rəvayətə görə bir zamanlar Haftonidə İbadullah adlı
şəxs bir molla ilə öz aralarında mubahisə edib belə
şərtləşirlər. Şərtə görə İbadullah gecə ilə meşədəki qaynar
mineral bulaqdan bir bardaq
gətirməli, molla isə
qəbirsanlıqda halva çalıb yeməli və yerə də bir mıx
vurmalıdır. Belə ki, hər ikisi şərtlərinə uyğun hərəkət
edirlər. Beləliklə İbadulla şərti qəbul edərək həmən
qaynar bulaqlara doğru gedir. Gecə vaxtı ora gəlib çatan
İbadulla oradan bir bardaq mineral su doldurur və evə
qayıdır. Molla da, öz növbəsində qəbirsanlığa gedir və
orada jhalva çalııb yeyir. Sonra isə yerə özü ilə götürdüyü
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uzun bir mismarı çəkiçlə döyməyə başlayır. Lakin bilmədən mismarla öz ətəyini də yerdəki palıd ağacı kötüyünə
mismarlayır. Qalxıb evə gəlmək istəyəndə ətəyinin yerə
mismarlandığından xəbərsiz olduğundan kiminsə onun
ətəyində tutub aşağı dartdığını hiss edir. Bundan əlavə
cavanların sözü də, onun yadına düşən kimi hövüllənib
sürətlə oradan ətəyini cırıb qaçan Molla kəndə çatan kimi
vəfat edir. İbadullah da, qaynar bulaqlardan kəndə qayıdan
zaman qorxur və qaçaraq kəndə tərəf gəlir. İbadullah da,
kəndə çatan kimi vəfat edir və o vaxtdan bu mineral
bulağı “İbadi qamo”(İbadın istisuyu) adlandırılar.
Üçüncü rəvayət. Bu haqda Haftoni qəsəbə Türkoba
məhəlləsi sakini Tağıyev Paşa belə rəvayət edir:
180
Rəvayətə görə Səfəvi padşahlarından birinin oğlu
ağır oynaq və bel oynaq xəstəliyinə düçar olur. O,
dövürdə tibb elmi inkişaf etmədiyindən bu xəstəliklərin
şəfasını tapa bilmirlər. Lakin bir şəxs gəlib şaha Şirvana
dəfələrlə karvanla getdiyi barədə və yolda Lənkəran
mahalının Haftoni adlı bir məntəqəsi yaxınlığındakı dağda
qaynar şəfalı bir bulağın olması haqda məlumat verir. Şah
dərhal öz oğlunu oraya bir heyətlə göndərir. Haftoni
ərazisinə gələn Səfəvi şahının oğlu İbadi ərazisindəki
qaynar şəfalı suların yerləşdiyi Haftoni dağlarında bir
müddət qalıb istirahət edir və sağalır. Elə o vaxtdan o yer
“Abəd-ul-Lah “(Allahın abad etdiyi yer) və ya qısaca
olaraq “Abədi”, ”Avadi” , ”ova di” (su kəndi”) adı ilə
məşhur olur və zaman-zaman sonra bu söz Ibadullah
formasına , ondan sonrada İbadi şəklinə düşmüşdür.
Məllo qamo. (Molla isti suyu). Molla isti suyu
Haftoni qəsdəbəsinin isti su sanatoriyası binasının qarşı
tərəfində, çay saghəsində yerləşirdi. yerli camaat bu suda
mualicə oluirdu. Burada taxtadan iki birmərtəbəli saray
tikilmişdi. biri qadınların. o biri isə kişilərin. Böyük saray
qadınların idi. Deyilənlərə görə Ağamirzə adlı şəxs olub
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və ləqəbi də, Molla olub və o ilk dəfə bu suya sahiblik
edib. Bu bulaq 1930-40-cı illərə aiddir. Lakin 1991-ci
ildən sonra sökülmüşdür.
İsti su pansionatı. Lənkəran təkcə kənd təsərüfatı
rayonu kimi yox, həm də sənaye şəhəri kimi republikada
tanınmağa başlanmışdı. Lənkəranda çay, sitrus və tərəvəz
sahələrindən başqa burada İsti su mineral bulaqları da var
idi ki, burada turizm sahəsini genişləndirməyə imkan
verirdi. ”İsti su” kurortunun yaradılması və nəhəng
xanbulançay dəryaçası kompleksinin tikintisi haqqında
danışmaq sadəcə olaraq ədalətsizlik olaradı. Füsunkar
Talış dağlarının ətəyində, Haftoni qəsəbəsində “İsti su
deyilən mualicəvi əhəmiyyətə malik isti su bulaqları.
Yerıli əhali “İsti su”yun mualicəvi əhəmiyyətini bilirdi 181
və bu sudan primitiv istifadə edirdi. Su öz axını ilə
yerdən çıxırdı. Təbiətin möcüzəsi olan nadir ağaclar
əraziyə xüsusi xüsusi gözəllik veriordi. Bu cənnətə bənzər
güşəni daha da gözəlləşdirmək, ”İsti su” dan sivil qaydada
istifadə etmək , bunu ümumi xalq malı etmək vəzifəsini
İsa Məmmədov Lənkəran aktivinin əsas vəzifələrindən biri
elan etdi və vəzifənin öhdəsindən gəlmək üçün rayonun
bütün idarə , müəssisə və təşkilatlarını , respublika
Kurortlar İdarəsini işə cəlb etdi. Gərgin , lakin şərəfli bir
işə başlanıldı. İki ilin içərisində “İsti su” kuriortu tam
şəkildə mualicə korpusu , yeməkxana . vanna otaqları,
yataq korpusları, idman meydançaları ilə bir yerdə
istifadəyə verildi. ”İsti su “ kurortuna respublikanın hər
yerindən, hətta keçmiş İttifaqın şəhər və rayonlarından
mualicə olunmağa , istirahətə gəlirdilər. Lənkəranlılar indi
də, ”İsti su” mualicə kurortunu, mualicəxanasını İsa
Məmmədovun adı ilə bağlayırlar.
“İsti su” pansionatı Ümumittifaq kurort zonası elan
ediləndə hələ burada çox işlər öz yürində deyildi. isti su
bulaqlarının mualicəvi əhəmiyyəti insanlara çoxdan məlm
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idi. Min bir dərdin dərmanı olan bu şəfa qaynaqları illər
boyu hədər yerə axıb getmişdir. Nəriman Nərimanov
1921-ci ildə iyul ayının 25-də Lənkəranda olarakən rayon
mərkəzindən 12 km qərbədə, Talış dağlarının ətəyində ,
Haftoni qəsəbəsində yerləşən isti su bulaqlarına da
baxmış və bu bulaqlarıda yuyunmuş və bu yerlərdə kurortmualicə tibb müəssisəsinin
yaradılmasını tövsiyə
etmişdir. Bu, ondan ürək, qan-damar, ətraf sınır, oynaq
hərəkət, qadın xəstəlikləri, dəri xəstəlikləri və sair olanlar
kortəbii şəkildə istifadə edirdilər. Xəstələrin müalicəsi və
istirahət etmələri üçün lazımi şərait yaradılmamışdı. İşləri
yoluna qoymaq üçün vəsait çatmırdı. Bu barədə söhbət
düşəndə həmən illərdə Lənkəran rayon XDS İcrayə
182 Komitəsinin sədri işləmiş Sərhad Məmmədov belə deyirdi:
-Şəhər partiya komitəsinin birinci katibi İsa
Məmmədov İsti sudakı işləri yoluna qoymaq üçün
mütəxəsislərdən ibarət operativ müşavirə çağırdı. Raykom
katibi bundan əvvəl respublika kurortlar idarəsi ilə əlaqə
saxlamış, lakin lazımi kömək ala bilməmişdi. Hətta rəhbər
işçilərdən biri kurort kompleksinin Lənkəranda lazımi
səmərə verməyəcəyini bildirmiş və isa Məmmədovu bu
işdən çəkindirməyə çalışmışdı. Bior çox təşəbbüslərin
yaradıcısı və müəllifi olan İsa Məmmədov bu dəfə də
tutduğu yoldan çəkinmədi. Səhərisi rayonun baş memarı
ilə bir yerdə İsti su ərazisinə gəldik. İsa Məmmədov
üzünü üzünü mənə tərəf tutdu:
-Məmmədov , - dedi, - günümüz 24 saatdırsa , bir o
qədər də vaxt tapmalıyıq ki, buranı qaydaya salaq.
Tezliklə rayonun bütün təşkilatları işə cəlb olundu.
Çox keçmədi ki, bura xalq tikintisinə çevrildi. Xüsusi
qrafik tərtib edildi. Təşkilatlar nöbə ilə işləyirdilər. İsa
Məmmədov həmən ərazisə yerləşən Haftonini qəsəbə
Sovetinin büdcəsinə xeyli vəsaitin köçürülməsinə nail
oldu. Sonralar həmin vəsait pansionatın abadlıq, tikinti
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işlərinə sərf edildi. 1971-ci ilin mayın 5-dən başlanan
tikinti təqribən ay yarım sonra başa çatdırıldı. Bu
müddətdə vanna otaqları , iki –üç nəfərlik neçə-neçə
istirahət otaqları yenidən təmir edildi, mualicə otaqları
qaydaya salındı. Haftoni qəsəbə ərazisindən pansionata
yol çəkdirildi. 400 yerlik kino-tetr, 300 yerlik yeməkxana
tikildi. yaraşıqlı, yerli memarlıq üslubunda mağaza,
köşklər, çarhovuz, istirahət güşələri salındı, dağların
ətəyindən istirahət otaqlarına bulaq suyu çəkdirildi.
Sonralar buraya o qədər axın oldu ki, yeni yaşayış
korpusunun yaradılmasımna ehtiyac duyuldu. Həmin
günlərdə yenidən Azərbaycan həmkarlar Şurası sədri
Züleyxa Hüseynova tikintinin aparılması üçün əlavə
vəsitin ayrılmasına göstəriş verdi. Çox keçmədi ki, 183
ikimərtəbəli yaşayış korpusu xəstələrin xidmətinə verildi.
Qısa müddətdə təkcə respublikamız deyil, ümumiyyətlə
bütün ittifaq ərazisindən də buraya axınlar oldu. lakin
1991-ci ildə SSRİ dağıldıqdan sonra istisu sanatoriyası
əldən ələ keçərək öz funksiyasını itirməyə başladı. Və
1996-cı ildə tam yararsız hala düşərəlk
fəaliyyəti
dayandırıldı. 1996-cı ildə 2016-cıl ilə qədər bu ərazi
istifadəsiz olaraq qalır və allahın neməti olan mineral su
mənasız şəkildə axıb hədər gedirdi. Lakin 2016-cı ildə
cənab preziden İlahm Əliyevin Azərbaycanda qeyri neft
sektoru sahələrinin yaradılması ilə bağlı imzaladığı
sərəncama əsasən İsti su sanatoriyasında yeni dünya
standartlarına uyğun sanatoriyanın tikintisinə başlandı.
. (Bax:Hacı Ertibar Əhədov . Dəyərli ömrün Lənkəran səhifəsi. Bakı-Gənclik-2003. səh. 97-98-148-149. . )
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Şəkil. İstisu pansionatında mualicə hovuzları.
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Şəkil. İsti su sanatoriyası binası. 16. 03. 2016-cı il
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Şəkil. İsti su pansionatı. 16. 03. 2016-cı il. .
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Şəkil. İstisu pansionatı 1975-ci illəördə.
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Şəkil. İsti su pansionatı. 16. 06. 2016. -cı il.

İsti su pansionatında çalışanlar: Isti su pansionatı
tikilib qurtardıqqdan sonar orada çoxlu insanlar müxtəlif
vəzifələrdə çalışmışlar ki, onlar aşağıdakılardır.
Zeynalov Ağamirzə - Hovuzlar üstündə qaravulçu.
Abdullayev Mehdi –Təsərüfat müdiri, Mirzağa Əliyev və
Xəlil Muradov – anbar müdiri, Ataxan Qəhrəmanov –
Vannalarda talon satan, Mirzəməd Əliyev – Tibb işçisi
vəzifəsində çalışmışlar.
Həkimlər: Bundan əlavə Şıxəliyev Ə. -baş həkim,
Abid Mikayılov , Hikmət Əbilov, Nadir Ağayev– trapevd,
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Tibb işçiləri: Əliyev Mirzəmd, Novruzov Şahverdi,
Qurbanov Şahverdi, Əzimov Əbdüləzim və s.
Masajçılar:Malik, Rəfiqə, Məleykə v başq.
Fizikotrapevd:Lazım Mirzəyev. Bxşiyev Bəhlul –
Təşkilt müdiri, Xəlil muradov-anbardar olmuşdur. Şükufə
Əliyeva –təsərüfat başçısı, Telman Qəhrəmanov –
xəzinədar işləmişlər.
PAŞA inşaat (holding). PAŞA inşaat 2006-cı ildə
fəaliyyətə başlamış inşaat-tikinti(developer) şirkətidir.
Uğurlu biznes konsepsiyasının tədbiqi nəticəsində böyük
artım əldə etmişdir. PAŞA inşaatın tamamlanmış
layihələri - “Abşeron JW Marriott Hotel and Residences”,
“Baku Business Centre” , “Port Baku Towers”, Üfour 187
Seassons hotel”, Bentley Baku, ”Nizami Residence”,
Bilgah estates. Restoran və Ticarət Mərkəzləri - “28
Mall” Center, Shuvelan Shopping Center, ”Sahil”,
”Dragon”, ”Cinar”, The Club resturants, ”Amburan Bech
Resort və sair. PAŞA holding bütün bu işləri ilə bir çox
şirkətləri geridə qoymuşdur. PAŞA holdinqin Lənkəran
rayonunda imza atdığı ən böyük layihələrdən biri də
Haftoni qəsəbəsindəki İsti su sanatoriyasıdır. Bu
sanatoriya PAŞA holding tərəfnindən sökülərək yenidən
tikilməyə başlanmışdır. Qısa bir müddət ərzində burada
dünya standartlarına uyğun və hər cür tələblərə cavab
verən böyük dev bir layihə üzrə Qafqazda analoqu
olmayan bir sanatoriyası tikilmək üzrədir. Bu tikinti
fasiləsiz olaraq ən yüksək iş keyfiyyətləri ilə tikilir. Bu
tikinti gələcəkdə əvvəlkinə nisbətən daha çox istirahət
etmək üçün gələn insanları qəbul etmək imkanılna malik
olacaqdır. Beləki Haftoni qəsəbəsindəki bu yeni tikili
PAŞA holdinqin imza atdığı ən böyük layihələrdəndir.
(PAŞA Holding. http//www. pasha-holding. az)

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

188

Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq

189

Şəkil. PAŞA inşaat şirkəti tərəfindən tikilməkdə olan
yeni Haftoni İsti su sanatoriya binasının layihəsi. 28. 06.
2018.
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Şəkil. Dünya standartlarına uyğun yeni İsti su
sanatoriyasının tikintisi. 28. 2018. 06.

Haftoni qəsəbə yolunun təmiri. (21. 08. 2018). İtisu
yeni tipli dünya standartlarına uyğun sanatoriyanının
tikintisi getdiyi bir zamanda Haftoni qəsəbə ana yolunun
da təmiri məsaələsi ortaya çıxmışdı. Belə ki, uzun zaman
öncə təmir olunmuş yol ipək yolu çəkilən zaman ağır
tonajlı”Şaqman “ tipli maşınların hərəkəti nəticəsində
yararsız hala düşmüşdü. Vaxt az idi və cənab
prezidentimiz İlham Əliyevin sanatoriyanın açılışına
gəlməsi gözlənirdi. Bununla əlaqədar yolun yenidən
təmirə ehtiyacı var idi. Bunu nəzərə alaraq Lənkəran Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov cənabları bütün
rayon zəhmətkeşlərini bu işə cəlb etdi. İlk olaraq Haftoni
qəsəbə İcra nümayəndəsi Habil Əliyev, Haftoni
bələdiyyəsi sədri Rövşən Zeynalov, Haftoni qəsəbə İcra
nümayəndəsi katibi Mehman Qurbanov və digər yerli
rəhbər və məsul işçilər bir nəfər kimi qollarını sıvayıb işə
başladılar. Köməyə qonşu Ləj kənd İcra nümayəndəsi
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Bayram Cəfərov, Ləj kənd İcra nümayəndəsi katibi Şirxan
Əhədov və digər işçi Ramal Baxşiyev də, gəldilər. İlk
növbədə Haftoni yolunun sağ və sol hissələri təmir işləri
üçün təmizləndi. Lənkəran Şəhər İcra başçısı Taleh
Qaraşovun yüksək səyi nəticəsində qısa zamanda bu ərazi
böyük bir tikinti obyektinə çevrildi. Qızğın iş gedirdi.
Cənab Taleh Qaraşovun başçılığı ilə bütün Lənkəran
zəhmətkeşləri, idarə və müəssisə rəhbərləri işə cəlb
olunmuşdu. Bu sadəcə adi bir qəsəbə yolunun çəkilişi
deyil ümumxalq işi idi. Çünki, bu yol vasitəsi ilə cənab
prezidentimiz İlham Əliyev və respublikanın digər rəhbər
və məsul işçiləri keçəcəkdi. Bu hadisə mənə hələ İsa
Məmmədovun dövründə , 1971-ci ilin may ayının 5-də
İsti su sanatoriyasının tikintisini xatırlatdı. Lakin qeyd 191
etməliyəm ki, bu tikinti daha əzəmətli və daha gözəl və
yüksək keyfiyyətli idi. Avqust ayının 1-də başlayan təmir
işləri sürətlə davam edirdi. Belə ki, qısa bir zamanda
rayonun bütün ağır texnikası işə cəlb olundu. Belə ki,
əlavə iyirmi nəfərə yaxın işçi qrupu Haftoni yolunun sağ
və sol hissəsindəki qaldırımları söküb onları yenidən
qurma işləri ilə məğlul idilər. İlk olaraq köhnə yol ağır
dozerlərlə qaşındı və sonra isə “3kamaz” markalı
maşınlıarla “qrabil” tipli qum tökdülər. Sonra isə bu
töküntülər orta tipli kompaktorlarla trambovka edildi.
Yolun qaşınmasına 4 ədəd dozer yolun sivrilməsinə iki
ədəd “kon” tipli Buldozer və qrabillərin daşınması üçün
altı ədəd “kamaz “ tipli maşınblardan istifadə olunurdu.
Sonra 15 nəfər yaxın fəhlə qrabil töküləndən sonbra
trambovka olunmuş yolun ölçüsünü təyion edir və digər
bir qrup isə həmən yolun sağ və siol tərəflərində ağac
materiallarından
hazırlanmış xüsusi dosklarla beton
tökülməsi üçün qəlib qururdular. Qəliblərin ümumi
uzunluğu 2 kilometr idi. İki günə qəlibləri qurub qurtaran
işçi qurpru həmən boş qəliblərin içərisini betonla
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doldurmağa başladılar. Beton iki günə qurudu və sonra isə
digər bir işçi qurupu isə həmən beton qəliblərin üzərinə
xüsusi yerüstü yatay bardiyorlar düzməyə başladılar.
Tikinti getdiyi zaman qəsəbə yolu ilə hərəkət edən
maşınları gedişinə mane olmamaq üçün xüsusi alternativ
yol xətti çızılmışdı. Təmir işləri getdiyi zaman haftoni
qəsəbə İcra nümayəndəliyi və Haftoni qəsəbə
Bələdiyyəsinin xüsusi işçi qurupu Haftoni yol boyu sağ
və sol tərəflərdə yerləşən evlərin köhnə hasarları söküb
yenidən tikir, yıxılmış hasarlar yenidən təmir edir, suvağı
olmayan hasarlara suvaq vururdu. Sonra isə qəsəbə yerli
işçi qurupu təmir olunmuş hasarlara
üz boyaları
vurulmağa başlandı.

Şəkil. Haftoni qəsəbə ana yolunun təmiri.
21. 08. 2018-ci il.

Şəkil. Haftoni qəsəbə ana yolu asfalt töküləndən sonra.
26. 08. 2018
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Lənkəran Şəhər İcra başçısının Haftoni qəsəbə
sakinləri ilə səyyar qəbul görüşü. (24. 08. 2018). Avqust
ayının 24-də Lənkəran rayonunun İcra Başçısı Taleh
Qaraşov cənabları , Republika prezidenti Cənab İlham
Əliyevin Haftoni qəsəbəsində istifadəyə veriləıcək yeni
tikilmiş dünya standartlarına uyğun istirahət mərkəzinin
açılışı ilə bağlı səfəri öncəsi qəsəbədə aparılan təmir və
tikinti işləri ilə bağlı vətəndaşlarla səyyar qəbul görüşü
keçirilib. İcra aparatının məsul
işçilərinin, hüquqmuhafizə orqanlarının, muəssisə və təşkilatların, xidmət
odarələrinin rəhbərlərinin iştirak etdiyi qəbulda sakinlər
ölkə başçısının xalqın rifahının yaxşılaşdırılması , mövcud
sosial problemlərin həlli istiqamətində davamlı olaraq
həyata keçirdiyi
tədbirləri ürəkdən bəyəndiklərini 193
bildirərək qəsəbənin sosial-iqtisadi inkişafına göstərilən
qayğıdan razılıqlarını ifadə etdilər. Sonra çıxış edən S.
Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbinin direktoru
Sevər Ağayeva ilk nöbədə Lənkəran şəhər İcra
Hakimiyyəti başıçısını salamladı və sonra da səyyar
qəbula görə öz təşəkkürünü bildirdi. Söhbətinə davam
edən Sevər Ağayeva ümummilli lider Heydər Əliyevin
davamçısı olan cənab İlham Əliyevin siyasi kursunu inamla dəstəklədiyini və bu yolda Taleh Qaraşov cənablarının
rəhbərliyi altında daha da irəli addımlayacaqlarını bildirdi. Sakinlər öz çıxışlarında Lənkəran İstisu və Sağlamlıq
Mərkəzinin dünya standartları səviyyəsində yenidən
tikilməsinin, tikintidə yüzlərlə yerli sakinin işlə təmin
edilməsinin, inzibati ərazi dairəsinə daxil olan yaşayış
məntəqələrinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizatının ,
kütləvi qazlaşdırılmasının, qəsəbənin mərkəzi yolunun
əsaslı təmirinin, aqrar sahədə uğurlu nəticələrin əldə
olunmasının bu davamlı qayğının bəhrəsi olduğunu
diqqətə çatdırdılar. Qəbul zamanı Lənkəran Şəhər İcra
başçısı Taleh Qaraşov cənabları Haftoni qəsəbə sakini və
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S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbinin müəllimi
Calalov Baladdin İshaq oğlu tərəfindən qəsəbədə yeni
məktəbin tikintisi , xanlıqlı yaşayış məntəqəsinə çəkilmiş
qaz xəttinə
mavi yanacağın
verilməsinin
sürətləndirilməsinin diqqətdə saxlanılması və imkan
yarandığı vaxtda həlli ilə bağlı aidiyyəti məsul şəxslərə
muvafiq tapşırıqlar verdi. (Bax:lenkeran-ih. qov. az saytı
24. 08. 2018), (Bax:yashilchay. az saytı. 24. 08. 2018).
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Şəkil. Lənkəran Şəhər İcra hakimiyyəti başçısı Taleh
Qaraşov cənablarının Haftoni qəsəbə sakinləri ilə keçirdiyi
səyyar qəbul.

Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbinin
direktoru Sevər Ağayeva və Haftoni qəsəbə məscidinin
axundu Rza Rzayev çıxış zamanı.
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Haftoni qəsəbəsində yeni təbbi qazın verilməsi. (11.
09. 2018)Sovet dövləti dağıldıqdan sonra bütün yerlərdə
olduğu kimi Haftoni qəsəbəsində də, mavi yanacağın
verilməsi dayandırıldı. Belə ki, hakimiyyətdə yaranan
böhran, digər yandan da, xalqımıza qarşı elan olunmamış
Qarabağ muharibəsi bu probleçmlərin aradan qaldırılmasına əngəl törədirdi. Lakin Azəerbaycan mütəqillik
qazanandan sonbra da, bu məsələ öz həllini tapa bilmirdi.
Elə bu səbəbdən də, qəsəbə sakinlərin ətraf kəndlərin
sakinləri kimi qışın sərt şaxtalarında evlərini isitmək
üçün səyyari qaydada meşələrə üz tuturdular, nəticədə isə
nadir meşələrimiz məhv olurdfu. Lakin ümummilli lider
H. Əliyevin azərbaycanda iqtidara gəlməsi ilə respublikanın ucqare rayonları qazlaşdırılmağa başlandı. Nəticədə 195
əhali bu problemdən qismən qurtuldu. Lakin H. Əliyevin
davamçısı olan cənab prezident İlham Əliyevin sərancamı
ilə
yerdə qalan rayonların da, qazlaşdırılmasına start
verildi və nəticədə respublikamızın bütün kəndləri qazlaşdırıldı. Lakin haftoni qəsəbəsində dünya standartlarımna
uyğun istirahət mərkəzinin tikintisi ilə bağlı qazın
verilməsi müvəqqəti ləngimişdi. Nəhayət ki, 11 sentyabr
2018-ci ildə haftoni qəsəbəsinə 28 ildən sonra təbii qazın
verilməsi başlandı və açılış oldu. Hafoni sakinləri illərdən
bəri qarşılarında durmuş bu problemində həllinə şahid
oldular. Belə ki, İB tərəfindən respublika ərazisində qaz
təchizatı sisteminin yenidən qurulması, uzun müddət təbii
qaz almayan yaşayış məntəqələrinin yenidən “mavi
yanacaq”la təmin edilməsi, həmçinin kənd və qəsəbələrin
qazlaşdırılması istiqamətində görülən məqsədyönlü
tədbirlərin davamı olaraq sentyabrın 11-də Lənkəran rayonunun Haftoni qəsəbəsinə təbii qazın verilməsi sakinlərin
böyük sevincinə səbəb olub. Bu məqsədlə keçirilən
tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin və “Azəriqaz”
İstehsalat Birliyinin təmsilçiləri, ictimaiyyət nümayən-
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dələri iştirak edib. Bildirilib ki, 612 abonenti olan
qəsəbənin qazlaşdırılması üçün birpilləli sistem əsasında
ümumi uzunluğu 6 min 883 metr müxtəlif diametrli
polietilen və ümumi uzunluğu 27 min 424 metr müxtəlif
diametrli metal borularla daşıyıcı, paylayıcı və məhəllədaxili qaz xətləri çəkilib, mənzillərə sayğac və fərdi
tənzimləyici quraşdırılıb.
Yeni qazlaşdırılan yaşayış
sahələrində qaz şəbəkəsinin qurulmasında “bir pilləli”
tənzimləmə sistemi tətbiq edilib ki, bu da hər bir
abonentin fərdi qaz tənzimləyicidən istifadə etməsinə və
istehlakçılara ötürülən qazın sabit rejimdə saxlanılmasına
zəmin yaradır. Hazırda rayonun Mollakənd və Şovu
kəndlərində tikinti quraşdırma işləri davam etdirilir.
196 Tezliklə tikintisi başa çatmış yaşayış məntəqələrinə də
ardıcıllıqla təbii qazın verilişi təmin ediləcək. Sakinlər
qəsəbəyə təbii qazın verilməsinə görə Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Şəkil. Haftoni qəsəbəsində 28 ildən sonar yenidən təbii
qazın verilməsinin açılış mərasimi. 11. 09. 2018.
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Prezident və xanımı İstisu və Sağlamlıq Mərkəzinin
açılışında - 15. 10. 2018, 11:52
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Şəkil. Haftoni Sağlamlıq Mərkəzi. 15. oktyabr. 2018.
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Oktyabrın 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin Lənkərana səfəri çərçivəsində İstisu və Sağlamlıq
Mərkəzinin təqdimatı olub. Belə ki, son illər bölgələrdə
müasir mehmanxana və sağlamlıq komplekslərinin
istifadəyə verilməsi Azərbaycanın iqtisadi potensialını
nümayiş etdirməklə yanaşı, ölkəyə gələn turistlərin
sayının artmasına da böyük təkan verir. Lənkəranın
Haftoni qəsəbəsində inşası yenicə başa çatan Lənkəran
İstisu və Sağlamlıq Mərkəzi də bu istiqamətdə həyata
keçirilən əsaslı addımlardan biridir. Bu kompleksin inşası
regionun turizm imkanlarının artırılması baxımından
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Təxminən 11 hektar sahəsi
olan kompleksdə otel, tibb mərkəzi və müxtəlif termal
hamamlar fəaliyyət göstərəcək.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva mərkəzdə görülən işlərlə tanış oldular. Layihə
rəhbəri Nəriman Topçubaşov məlumat verdi ki, Lənkəran
İstisu Sanatoriyası ilk dəfə 1958-ci ildə istifadəyə verilib.
1974-cu ildə ərazidə dördmərtəbəli sanatoriya binası inşa
edilib. Bildirildi ki,
Lənkəran İstisu və Sağlamlıq
Mərkəzinin inşasına 2016-cı ilin noyabrında başlanılıb.
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Mərkəzin 182 nömrəlik otel binası ən yüksək standartlar
səviyyəsində inşa olunub. Kompleksə daxil olan digər
xidmət sahələrinin inşası davam etdirilir. Otel binasının
interyerinin tərtibatında orijinal mebel və aksessuarlardan
istifadə olunub. Otelin doqquzmərtəbəli binasında istər
uzunmüddətli müalicəvi istirahət,
istərsə də həftə
sonlarında asudə vaxt keçirmək üçün hər cür şərait
yaradılıb. Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki,
oteldə xidmət göstərəcək heyət yüksək hazırlıq kursu
keçəcək və onların əksəriyyətini yerli kadrlar təşkil
edəcək. Bu əməkdaşlar otelin istənilən xidmət sahəsində
qonaqlara yüksək səviyyəli qulluq göstərilməsi ilə bağlı
xüsusi təlim kurslarına cəlb olunacaqlar. Kompleksdə
müasir restoranlar fəaliyyət göstərir.
Restoranlarda 199
turistlərə Azərbaycan və dünya mətbəxinin nümunələri
təqdim olunacaq. Dövlətimizin başçısı və xanımı oteldəki
nömrələrdə yaradılan şəraitlə tanış oldular. Məlumat
verildi ki, müxtəlif kateqoriyalı bu nömrələr ən müasir
tələblər səviyyəsindədir və yüksək dizaynı ilə seçilir.
Lənkəran İstisu və Sağlamlıq Mərkəzində yerləşən ikimərtəbəli tibb mərkəzi də müasir avadanlıqla təchiz edilib.
Müasir laboratoriya, rentgen və ultrasəs müayinələri üçün
lazımi şəraitin yaradıldığı mərkəzdə elektroterapiya,
fizioterapiya, jet masaj, maqnitoterapiya, hidroterapiya,
hidrokolonterapiya, palçıq müalicəsi, mexanoterapiya
otaqları var. Burada müalicə alanlar masaj və palçıq
applikasiya otaqlarından istifadə edə bilərlər. Tibbi
mərkəzdə aptek də fəaliyyət göstərəcək. Prezident İlham
Əliyev istisu vannaları ilə tanış oldu. Hazırda Lənkəran
İstisu və Sağlamlıq Mərkəzində 12 aktiv su mənbəyi, o
cümlədən 7 quyu və 5 bulaq mövcuddur. Mənbələr istilik
dərəcəsinə əsasən izotermal, termal və hipertermal sular
olaraq quruplaşdırılıb. Termal su yatağı üzrə xloridlinatriumlu-kalsiumlu sular üstünlük təşkil edərək karbon və
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azot qazlı sular qrupuna daxildir. Bundan əlavə, termal
suyun tərkibində sulfat aniomları, kalium və kükürd var.
Bu tip sular müalicəvi-mineral sular və mineral sular
qrupuna aid edilir. Bildirildi ki, Lənkəran İstisu və
Sağlamlıq Mərkəzində qan dövranı, sinir, sümük-əzələ
sistemləri, birləşdirici toxumanın, tənəffüs orqanlarının,
həzm sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və
qidalanma pozuntuları, dəri və dərialtı toxumanın və
sidik-cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin müalicəsi nəzərdə
tutulub. Mərkəzin fəaliyyətə başlaması əksəriyyəti yerli
işçilər olmaqla təqribən 250 nəfər üçün iş yerinin
yaranmasına səbəb olacaq. Burada 46 avtomobil yerlik
qapalı, 80 avtomobil yerlik açıq avtodayanacaq da
200 yaradılıb.
Ölkə vətəndaşlarının və xarici qonaqların
xidmətinə verilən bu müasir kompleks respublikamızın
turizm infrastrukturuna, xüsusilə də müalicəvi turizmin
inkişafına mühüm töhfə verəcək. Beləliklə, Lənkəran
İstisu və Sağlamlıq Mərkəzi ölkəmizin turizm və
müalicəvi turizm sektorunda özünəməxsus yer tutacaq.
Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlət proqramları çərçivəsində görülən
kompleks işlər nəticəsində ölkənin iqtisadi qüdrəti
yüksəlib, işgüzar fəallıq artıb, bölgələrdə sahibkarlıq
fəaliyyəti daha da genişlənib. Prezident İlham Əliyevin
tövsiyələrinə uyğun olaraq, son illər ölkəmizin turizm
potensialının inkişaf etdirilməsi, müasir turizm
infrastrukturunun yaradılması, mövcud turizm potensialının beynəlxalq aləmdə tanıdılması, turizmin müxtəlif
növlərinin inkişaf etdirilməsi istiqamətlərində çoxsaylı
tədbirlər davam etdirilir və daha da genişləndirilir.
Komplekslə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri və müəssisənin kollektivi ilə görüşdülər.
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Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi. Sakinlər
göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya görə Prezident İlham
Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya
minnətdarlıqlarını bildirdilər. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
(Bax:Modern. az saytı. 15. 10. 2018, 11:52)
Haftoni kurqanları. Qafqaz üzrə tarixi abidələrin
sayına və qədimliyinə görə doğma Azərbaycanımız birinci
yerdə durur. Əcdadlarımızın tarixi bilinməyən əsrlərdən
bu ərazidə yaşaması bu ərazilərin əsla yerli sakinləri
olamsını göstərir. Qonşu Gürcüstan, İran və Rusiya
federasiyasının torpaqlarımıza bitişik olan ərazilərində də,
aparılmış arxeoloji qazıntılarda xalqımızın mədəni tarixini
əks etdirən abidələr də aşkarlanmışıdr. Ermənistana
gəldikdə isə orada aparılmış bütün arxeoloji qazıntılarda 201
yalnız əcdadlarımızın tarxini əks çoxsaylı tarixi-memarlıq
abidələri aşkarlanmış və bu abidələr saxtalaşdırılaraq
erməniləşdirilmişdir. Lakin onlar bu yolla onlar əcdadlarımızın o torpaqlardakı izlərini yox edə bilməyəcəklər.
Çünki, o torpaqlarda əcdadlarımızın yaşamasını sübut
edən yüzlərlə, minlərlə belə abidələr vardır. Azərbaycanın
hər bölgəsi belə abidələrlə zəngindir. Belə bölgələrdən biri
də, Lənkərandır. Qeyd etmək istəyirəm ki, sovet illərində
cənub bölgəsində az sayda arxeoloji qazıntılar aparılmış
və az miqdarda tarixi abidə tədqiq edilmişdir və belə
abidələrdən biri də, Haftoni kurqanlarıdır. Haftoni
kurqanları Lənkəran rayonunu 12 km qərbində Talış
dağlarının Sumağ silsiləsinin ətəyində, Haftoni qəsəbəsi
əraazisində, cənubdan-şimala düz xətt boyunca yerləşir.
Bu kurqanlar təkcə Haftoni ərazisində deyil, ümumiyyətlə
cənub bölgəsində bir çox yerlərdə rast gəlinir. belə ki, bu
tip kurqanlar Astara rayonundan başlayaraq qonşu
Cəlilabad rayonuna qədər olan ərazidə mövcuddurlar. Bu
kurqanlar bütünlüklə eyni xarakter daşımaqla eyni tarixi
dövrə aiddir və yerləşdiyi məntəqəyə uyğun adlandırıl-
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mışdır. Haftoni kurqanlarının elmi ədəbiyyatda “yeddi
qardaş” kurqanı adlandırırlar. (Bax-Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi saytı. ). Lakin bu kurqanların sayı yeddidən
çoxdur. Bu kurqanların biri-biri ilə arasındakı məsafə 1
km-dən 500 metrə, bəziləri siə 200-100 metr arası dəyişir.
Bu kurqanlar iki sıra ilə düz xətt boyunca yerləşirlər. Bu
kurqanların bir qismi, yəni üç dənəsi qonşu Ləj kəndi
ərazisində yerləşirdi. Lakin 1989-cu ildə çay
plantasiyalarında aparılmış təsərüfat işləri ilə bağlı məhv
edilib yoxa çıxarılmışdır. Kurqanlardan üçü isə Haftoni
qəsəbəsinin qonşu Ləj kəndi ilə sərhəddə, İipək
yolununundan sonra Ləj kəndi istiqamətində, Ləkərü
(Ləkər çay) çayının sağ (Haftoni sahilində) tərəfində
202 yerləşir, digər biri Haftoni qəsəbəsininTalışlı ərazisində,
qonşu Şağlakücə kəndi ilə sərhəddə yerləşir. (hal -hazırda
Şağıakücə ərazisi hesab edildiyindən bu kəndin camatı bu
kurqana “imamzadə” deyərək məhərrəm aylarında buraya
ziyarət edirlər. (Bax: Aqşin Mistanlı (Əliyev) . Şağlakücə
imamzadə türbəsi. DJB saytı. 16. 09. 2017. ). Digər bir bi
kurqan da , Haftoni qəsəbəsinin Talışlı kəndinin ipək yolu
ilə kəsişdiyi yerdə(hal-hazırda talışlı camaatı buranı
qəbirsanlıq kimi istifadə edirlər) yerləşir. Kurqanların
bəziləri isə Nağıl kafesi bərabərliyində yerləşir ki bu
kurqan da ipək yolu çəkilişi ilə bağlı qismən dağıdılmışdır.
Digə bir kurqan Haftoni qəsəbəsinin Sultan Əliyev küçəsinə dönən yerdə, sağ tərəfdə yerləşirdi(hal-hazırda o
kurqan şəxsi həyətyanı sahədə yerləşdiyindən dağıdılmışdır). Digər bir kurqan Haftoni qəsəbə qəbirsanlığı
ərazisində yerləşir və digər ikisi isə haftoni qəsəbəsinin
Xanlqlı kəndi istiqamətində yerləşirdi. Bu kurqanlardan
biri sovet dövründə çay plantasdiyalarında aparılmış
təsərüfat işləri ilə bağlı 1989-cu ildə traktorla dağıdılmış
və bu kurqanın içərisindən tunc dövrünə aid müxtəli
qədim silahlar, ox ucluqları, nizə ucluqları və qoç fiquru
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tapılmışıdr və hal-hazırda bu qoç fiquru Latviyanın Riqa
şəhərindəki tarix müzeylərin birində saxlanılır. Bu kurqanlarda tapılmış maddi-mədəniyyət abidələri tunc dövrünə aiddir. Qədim zamanlarda əcdadlarımız bu təpələrdən
ziyarətgahjlar kimi istifadə etmişlər. Əcdadlarımızın
islamaqədərki dini inacları bu təpələrin yaranmasına
gətirib çıxarmışdır Haftoni kənd sakini və Haftoni
məktəbinin müəllimi Calalov Baladdin İshaq oğlunun
dediklərinə görə təsərüfat işləri zamanı bilmədən bu kurqanlar traktorlar yeri şumlayan zaman dağıdılmış və bu
kurqanlardan müəyyən maddi-mədəniyyət abidələri meydana çıxmışdır. Biz də bu abidələrinin məhv olmasının
qarşısını almaq üçün kənddə elan vurduq və bu maddimədəniyyət nümunələrindən kimdə varsa gətirib təhvil 203
versin bizə. Qısa bir zamanda xeyli miqdarda maddimədəniyyət nümunələri yığıldı. Mən öz həmkarım və
məktəbin tarix müəllimi İlqar Rəhimovla birgə məktəbimizdə bir tarix müzeyi yaratdıq və həmən bu abidələri
burada günümüzə qədər qoruyub saxlamışıq. ”.
(Bax:Aqşin Mistanlı(Əliyev) Haftoni kurqanları. DJB
saytı. 19. 09. 2017-ci il). Haftoni kurqanları ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidədir. Haftoni kurqanlarının nömrəsi
№1524, sistem kodu AJA001546 – dır. (Bax. Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi
saytı. )
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Şəkil. Haftoni məktəbinin müəllimi Calalov Baladdin
İshaq oğlu ilə musahibəm. 28. 04. 2018-ci il.

Şəkil. Solda ARB aparıcı Aygün Əliyeva və Aqşin
Mistanlı(Əliyev) Şağlakücədəki Haftoni kurqanlarından
biriində araşdırma apararkən. Şəkil. Haftoni qəsəbəsindəki
ipək yolu körpüsü yanındakı hhaftoni kurqanlarından biri. Bu
kurqan ipək yolu tikilərkən qismən dağıdılmışdır. 28. 04. 2018.
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Şəkil. Haftoni kurqanlarında tapılmış tunc dövrünə aid
silahlar, nizə və ox ucluqları. 28. 04. 2017-ci il.

Əli lınqə riz. (Əli ayaq izi). Azərbaycanın hər qarış
torpağı qədim tarixi abidələrlə zəngindir. Bu abidələr
xalqımızın keçmişini özündə əks edir. Belə abidələr
siyahısına qalalr, ibadətgahlar, ocaqlar, pirlər, qədim
qəbiristanlıqlar və qədim yaşayış məskənləri daxildir.
Hələ VII əsrdə, yəni , 642-ci ildə Nəhavənd və Həmədan
döyüşlərindən sonra ərəblər taqətdən düşmüş İran
ordusunu məğlub edərək üç min il mövcud olan İran
dövlətçiliyinə son qoydular. Onlar İran dövləti ilıə bərabər
onun ərazisində hakim din sayılan atəşpərəstlik dinini
aradan götürdülər. Əsrlər boyu Bizansal və Xəzərlərlə
uzun-uzadı muharibələr aparan Sasanilər imperiyası
zəifləyib taqətdən düşdüyündən ərəblərə lazımi muqavimət göstərə bilmədi və tarix səhnəsindən silindi. Ərəblə
642-ci ildə Ərddəbil və Savalan vuruşmasında İran
ordusunun qalıqlarına və yerli əhalidən ibarət partizan
dəstələrinə qalib gəldilər. Belə ki, ilk ərəb ordusu
Azərbaycan ərazisinə 642-ci ildə Bukeyr İbn Abdulla və
Abdullah ibn Ükbənin başçılığı ilə gəlmişdir. Ərəb ordusu
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Talış ərazisniə daxil olanda sasanilərin Muğan mərzbanı
İsfəndiyar və onun qardaşı Bəhramla sülh müqaviləsi
bağlamışlar. Bu yürüşlərd raşidi(ərəbcə -dördlük)
xəlifələri dövründə baş vermişdir. Bu səbəbdən də onların
gətirdikləri dini ideologiya islamın ilk yaranma
dövründəki təbliğat idi. Ərəblər bu əraziləri işğal etdikdən
sonra bu ərazilərdə özlərinə etnik dayaq yaratmaq məqsədi
ilə buraya xilafətin müxtəlif ərazilərindən müsəlman-ərəb
ailələrini köçürüb yerləşdirirdilər. Hələ 656-cı ildə xəlifə
Əlinin dövründə xilafətin Bəsrə və Kufə şəhərlərindən
Azərbaycanın müxəlif ərazilərinə ərəb aiolələri
köçürülmüşdür. Onlar bu ərazilərə gələn kimi öz dini
əqidələrini yaymışlar. Belə ərazilərdən biri də
206 Azərbaycanın cənub bölgəsidir. Belə ki, cənub rayonlarımız daha yaxın və gözəl təbiətə malik olduğu üçün buraya
axın daha çox olmuşdur. Belə ki, Lənkəran , Astara və
Lerik rayonları ərazilərində islam peyqəmbərinin
nəslindən olan syidlərin və imam övladlarının bir
qisminin qəbirlərinin burada olması bunu sübut edir.
Bunun əsas səbəblərindən biri də, islam peyqəmbərinin
vəfatından və raşidi xəlifələrinin hakimiyyətindən sonra
iqtidara gəlmiş Əməvi və Abbasi xəlifələrinin dövüründə
peyqəmbər övladları hakimiyyətdən uizaqlaşdırılmış və
müxtəlif tarixi dövürlərdən məhv edilmiş bir qismi də
təqib edilmişdir. Təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün bu
müqəddəs şəxslər Talış mahalının keçilməz yerlərində
məskən salmışlar. Büu tipdə abidəlrədə Lənkəran, Lerik
və Astara rayonlarında çoxlu yerdə rast gəlmək olar. Belə
yerlərdən Bobigildəki Nizaməddin Kəsgərli, Şeyxəkəran
kəndindəki(Lənkəran) Şeyx Zahid), Şağlakücə kəndindəki
(Lənkəran(Seyidəpir), Bobo Rəhmon(Lənkəran), Bobo
Sultan(Astara), Ağkəşə Möhsün Əsəd(Lerik –orand
kəndi), Cildəki Seyid xəlifə(Lənkəran) və sair. Rast
gəlmək olar. İlk öncə bu yerlər gizli qalsa da zaman-
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zaman bu ərazilər yerli əhali tərəfindən ocaqlara
çevrilmişdir. belə ocaqlardan biri də, Lənkəran rayonunun
Haftoni qəsəbə ərazisinbdəki İbadi meşəsində yerləşən “əli
lınqə riz”(əli ayaq izi) adlı ziyarətgahdır. Bu ocaq
Lənkəran rayon mərkəzindən 12 km qərbdə, Haftoni
meşəsində yerləşir. Bu ocaqa dağdakı bir dərədə , qurumuş
dağ çayının yanındadır. Belə ki, bu ocaqda sivri qaval
daşına bənzər daşın üzərində insan, at ayaq izləri və
müxtəlif öölçüdə məişət əşyalarının, avtava və sairə tipdə
qabların alt hissəsinin daşlaşmış formaları mövcuddur.
Bundan başqa bu yerdə bir nil ağacı var və insanlar öz
niyyətlərini tutub bu ağaca müxtəlif rəngdə parçalar
bağlayırlar. Əvvələr buraya yerli sakinlərin axını olmuş
və onlar bu yeri ziyarətgaha çevirmişlər. Lakin 207
günümüzdə burya demək olar ki, kimsə gəlmir. Ehtimal
ki, yerli əhali əcdadlarının islamaqədərki dini inanclarını
burada püxtələşdirmişlər. Qeyd etməliyəm ki bu cür ağac
Lənkəran rayonunun Şağlakücə kəndindəki “Seyidəpir”
ocağında da var və yerli əhali məhərrəm aylarında buraya
gələrək ağaclara müxtəlif rəngdə parçaları bağlayıb öz
niyyətlərini tuturlar. Ehtimal ki, bu cür ibadət forması
islamaqdərki inamla bağlıdır və sonrakı islam elementləri
ilə qarşımışdır. (Bax:Aqşin Mistanlı(əliyev). Şağlakücə
Seyidəpir ocağı. DJB saytlı. ). Lakin yerli əhali daşlamış
bu insan ayağını şiə imamı hz. Əlinin ayaq izlərinin
olmasını deyir və elə bu səbəsdən də bu yeri əli ayaq izi
adlandırır. Lakin qeyd etməliyəm ki, dördüncü xəlifə və
ilk şiə imamı hz. Əli hakimiyyətdə olduğu illərdə islam
aləmində çaxnaşmanın, vətənbdaş muharibəsinin, qardaş
qanının axıdılması. Daxili çəkişmələr dövrü olduğundan
onun Haftoni ərazisinə gəlməsi həqiqətdən uzaqdır və o
heç bir zaman bu ərazilərə gəlməmişdir. Belə ki,
dördüncü xəlifə hz. Əli heç bir ömrünün sonuna qədər
İraqın Kufə şəhərində yaşamış və elə ordaca qətl
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olunmuşdur. Hz. Əlinin adı ilə bağlı bu tipdə ocaqlar
bütün şərq ölkələrində mövcuddur. Beləki , Əfqanıstan
respublikasının Məzari Şərif şəhərində hz. Əlinin qəbirinin
olduğiunu iddia edirlər. Lakin hz. Əli heç bir zaman
Əfqanıstanda olmamışdır. Bundan başqa Lerikin şinaband
kəndində və digər məntəqələr də də Əli ayaq izi deyilən
ocaqlar var ki günümüzdə də yerli sakinlər buraya ziyarət
edirlər. (Bax:Aqşin Mistanlı. Əli lınqə riz(əli ayaq izi.
DJB. saytı. 24. 09. 2017-ci il). Lakin Geoloqların
dediklərinə görə həmən daşların üzərindəki ayaq izləri
qəsəbə sakinlərinə məxsusdur və oradakı at ayaq izi və
qabların alt hissəsinin daşlaşmış forması da həmən
insanlara aiddir. Sual olunur bəs bu ayaq insan və at ayaq
208 izi və qabların alt hissəısi necə daşlamşışdır. Doktorun
dediklərinə görə Haftoni ərazisində müxtəlif palçıq
vulkanlar və qeyzerlər mövcuddur ki. Onların vaxtı ilə
püskürməsindən də İbadi qaynar mineral bulaqları və İsti
su mineral bulaqları yaranmışdır. O dövürlərdə həmən
palçıq vulknları püskürmüş və lavalar dağ boyu dərədə çay
şəklində aşağıya doğru axmağa başlanmışdır. Orada maye
şəklində qaynar obsidian olmuşdur. Bu zaman dağda
meşədə odun doğramağa və ya Lerikdən buraya köçlə
gəlmiş insanlar bu aşağı temperatura düşmüş və qismən
soyumuş lavanın üzərinə öz avtava və kasalarını qoyub
yemək bişirib və ya çay dəmləmişlər, bu səbədən də
onlaırn ayaq izləri oarada qalmış, və bir qisim insan da bu
soyumuş palçıq vulkanın yanından atı ilə keçmiş və atın
ayaq izi hələ tam sönməmiş və soyumuş vulkan lavasının
üstündə iz buraxmışdır. Bir zaman keçdikdən sonra bu
lava tamamilə syuyub sönmüş və onun üzərindəki ayaq və
at izləri daşlaşmışdır.
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Şəkil. Əli lınqə riz(Əli ayaq izi. Haftoni İbadi meşəsi. 22. 03.
2018-ci il. Şəkil. Sağda Lerikin Şinəband kəndində Əli lınqə
riz(Əli ayaq izi). 20. 04. 2017-ci il).

Mağazalar. Dükanlar. Haftoni qəsəbəsi ərazisində
ilk mağaza 1955-ci ildə Ağayev Muxtar Zülfüəli oğlunun 209
həyətində olmuşdur. Bu mağaza Haftoni qəsəbəsi Türkoba
sakini Tağıyev Kərim Əşrəf oğluna məxus olmuşdur.
Sonralar bu dükan 1960-cı ildə İsti su ərazisinə köçüb və
bu dükanın müdiri Şağlakücə kənd sakini Asəf kişi
olmuşdur. sonra isə bu dükan Haftoni qəsəbəsində şase
Elman adlı kişinin həyətinə köçüb və sonda isə 1964-cü
ildə Ləj kəndinə dönən yolun solunda tikilib və oraya
köçüb. Ordakı maqazanın ilk müdiri Lənkəran şəhər sakini
olmuş, ondan sonra Haftoni sakini Yaqub kişi, ondan
sonra Haftoni sakini Rüstəmov Qurban(ibiş) olmuşdur.
Talışlı market. Bu dükan Haftoni-Lənkəran ana şose
yolunun Talışlı kəndi ərazisində, Ləkər körpüsündən
sonra, sağ tərəfə imamzadə türbəsinə gedən yolun solunda
yerləşir. 200-ci ildən fəaliyət göstərir və hal-hazırda
işləmir.
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Şəkil. Talışlı market. 28. 04. 2018-ci il.

Natiqi dükon. Bu dükan Haftoni-Lənbkəran ana şose
yolunun Talışlı kəndi ərazisində, 4 saylı çay fabrikindən
sonrakı sağ tərəfə dönən küçənin sol tərəfində, ana şose
210 yolunun solunda yerləşir. Bu dükanın sakini Haftoni
qəsəbə Talışlı kənd sakini Natiqdir və elə bu səbəbdən də
el arasında bu dükana Natiqi dükon(Natiqin dükanı)
deyilir və hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Dükan 2015-cı
ildən fəaliyyət göstərir.

Şəkil. Natiqi dükon(natiqin dükanı)28. 04. 2018-ci il.

İltifati dükon. (İltifatın dükanı. )Bu dükan haftoni
qəsəbəsi ərazisində, mərkəzdə, Haftoni qəsəbə sakini
İltifat Əzimova məxsusdur və elə bu səbəbdən də el
arasında “İltifati dükon” (İltifatın dükanı deyilir. Dükan
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Haftoni-Lənkəran ana şose yolunun sağ tərəfində yerləşir
və hal-hazırda fəaliyyət göstərmir.
Raqifi dükon. (Raqifin dükanı). Bu dükan Haftoni
qəsəbəsinin mərkəzində, Haftoni kənd soveti binasının
arxasında yerləşir. Dükan 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir .
Dükanın sahibi Haftoni qəsəbə sakini Baxşiyev Yavər
olmuşdur və o bu dükana öz nəvəsi Raqifin(Ali)
qoyduğundan el arasında Raqifi dükon(Raqifin dükanı
adlanır). Sonralar bu dükan kompyuter kursuna və daha
sonralar Baxşiyev Yavərin oğlu, Baxşiyev Mubariz Yavər
oğlu tərəfindən “videostudiya” kimi istifadə edilmişdir və
sonralar bu videostudiyanı Baxşiyev Mubariz Yavər
oğlunun oğlu Başiyev Anar Mubariz oğlu işlətmiş və hal211
hazırda işləmir.

Şəkil. Raqifi dükon(Raqif dükanı). 28. 04. 2018-ci il.

Elçini dükon. (Elçinin dükanı). Bu dükan Haftoni
qəsəbəsinin mərkəzində, S. Əliyev adına HaftoniLənkəran ana şose yolunun sol tərəfində, Ləj kəndinə
dönən yolun yaxınlığında yerləşir. Bu dükanın sahibi
Haftoni qəsəbə sakini Elçindir və elə bu səbədən də el
arasında “Elçini dükon” (Elçinin dükanı) deyilir. Dükan
1996-cı ildən fəaliyyət göstərir və sahəsi 30 kvadrat
metrdir. Hal-hazırda işləyir.
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Şəkil. Elçini dükon(Elçinin dükanı). 28. 04. 2018-ci il.

Farizi dükon. (Farizin dükanı). Bu dükan Haftoni-

212 Lənkəran ana şose yolunun mərkəzində , S. Əliyev adına

məktəbinin qarşı tərəfində Haftoni qəsəbə sakini Fariz
Əliyevə məxsusudru və elə bu səbəbdən də ela arasında bu
dükana “Farizi dükon”(Farizin dükanı) deyilir və dükan
hal-hazırda işləyir.

Şəkil. farizi dükon(Farizin dükanı). 28. 04. 2018-ci il.

Mirzəbba dükon(Mirzababa dükanı). Bu dükan
Haftoni-Lənkəran ana şose yolunun sağındaNəriman
Nəriman ov küçəsinə dönən yerdə, bərbərxana ilə üz-üzə
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Günay adlı Haftoni sakininə məxsusdur və elə bu
səbəbdən el arasında “Mirzəpba dükon” (Mirzababanın
dükanı) adlanır. Dükan 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir və
hal-hazırda işləyir.
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Şəkil. Mirzəppa dükon(Mirzababa dükanı).
28. 04. 2018-ci il.

Xanlığa gedən yolda dükan. Bu dükan Haftoni_Lənkəran ana şose yolunun solunda, qonşu Xanlıqlı
kəndinə gedən yolun döngəsində yerləşir və 1996-cı
ilıdən fəaliyyət göstərir. hal-hazırda işləyir. Bu dükanın
sakini Əzimova Sərvər Məmmədağa qızıdır.

Şəkil. Sərvəri dükon(Sərvərin dükanı). 28. 04. 2018-ci il.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Əhmədi dükon. (Əhmədin dükanı). Bu dükan
Haftoni Lənkəran ana şose yolunun sağında, İbadi
mualicəvi bulaqlarına dönən yolun üstündə yerləşir. . Bu
dükan Haftoni qəsəbə sakini Əhməd Muradova məxsus
olduğuna görə el arasında “Əhmədi dükon”(Əhmədin dükanı) adlanır. Dükan 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir və
hal-hazırda işləyir.
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Şəkil. Əhmədi dükon(Əhmədin dükanı). 28. 04. 2018-ci il.

Əjdəri dükon. (Əjdərin dükanı). Bu dükan HaftoniLənkəran ana şose yolunu isti su sanatoriyası qapısı
yaxınlığında, sol tərəfdə, Haftoni avtobus dayanacağından
sonra yerləşir. Bu dükan 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir və
hal-hazırda işləyir. Bu dükan Haftoni qəsəbə sakini Əjdər
kişiyə(Təhməz)məxsus olduğundan el arasında “Əjdəri
dükon” deyilir.

Əjdəri dükon. (Əjdərin dükan). 16. 03. 2014-cü il.
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Rabiyə nənənin pələməsi. Bu pələmə Haftoni
qəsəbəsinin isti su sanatoriyasının önündə , dükanların
qarşısında yerləşir. Rabiyə nənə uzun illərdir ki, burada öz
pələməsində müxtəlif cür tərəvəz satır. Bu pələmə
günümüzə qədər işləyir. Belə ki, Rabiyə nənəni ilin hər
fəslində(qış fəsli xaric) burada görmək olur. O, öz
bağından yığdığı təzə-tər məhsulu alıcalara təqdim edir.
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Şəkil. Rabiyə nənənin pələməsi. 28. 04. 2018-ci il.

Kişi və qadın salonları.
Rövşənin kişi salonu. Bu salon Haftoni-Lənkəran
ana şose yolunun solunda, Nəriman-Nərimanov küçəsinə
dönən yolun qarşı tərəfində yerləşir. Bu bərbərxananın
sakini Haftoni qəsəbə Talışlı kənd sakini Yaqubov Rövşən
Cümşüd oğludur. Yaqubov Rövşən Cümşüd oğlu 18 fevral
1979-cu ildə Haftoni qəsəbə Talışlı ərazisində anadan
olmuşdur. 1986-1996-cı illərdə Kərgəlan məktəbində orta
təhsil almışdır. 1999-2001-ci illərdə hərbi xidmətdə(Az.
Resp. Hərbi Dəniz qüvvələri)olmuş və 1993-cü ildən
bərbərlik edir. Yaqubov Rövşənin bərbərxanası ilk öncə
qəsəbənin İsti su sanatoriyası yaxınlığında olub və
sonradan buraya köçüb. yaqubov Rövşən gözəl saç
ustasıdır və o öz ustalığı ilə nəinki qəsəbədsə eləcə də
bütün rayonda tanınır. Belə ki, Yaqibov Rövşənin
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bərbərxanasında, uşaq saçı, böyük saçı, yuma-qurutma, üz
qırxma və fenləmə kimi yüksək xidmətlər göstərilir.
Rövşən kişi salonunda müştərilər üçün ən rahat komfort
yaradılıb. Yaqubov Rövşən nəinki qəsəbədə eləcə də
bütün rayonda tanınmış saç ustasıdır. O, müştərilərin
saçlarını ən muasir üslubda qrxır. Bu sahədə Rövşən
xüsusi təhsil almışdır. Yaqubov Rövşən ailəlidir və üç
övladı var.
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Şəkil. Rövşən kişi salonu. Usta Rövşən iş başında. 28.
04. 2018-ci il.

Usta Elnur kişi salonu. . Bəylərov Elnur Bəylər
oğlu. . Bu kişi salonu Haftoni qəsəbəsinin HaftoniLənkəran ana şose yolunun sağ tərəfində yerləçşir. Bu bərbərxana sahibi Haftoni qəsəbə sakini Bəylərov Elnurdur.
Bəylərov Elnur gözəl saç ustasıdır. Bu bərbərxanada
müştərilərə yüksək səviyyədə xidmətlər göstərili. Salon
hal-hazırda işlək vəziyyətdədir.

Şəkil. Usta Elnur kişi salonu. 28. 04. 2018-ci il.
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Qəhvəyi kişi salonu. Bu bərbərxana HaftoniLənkəran ana şose yolunun istisu yaxınlığında, sağ tərəfdə
yerləşir. Bu bərbərxananın sahibi Haftoni qəsəbə sakini
Ağacanov Elsevər Xudayar oğludur. O Haftoni
qəsəbəsində ən gözəl saç ustalarından biridir. Belə ki,
Elsevərin gözəl saç düzümləri təkcə qəsəbədsə deyil bütün
rayonda bəyənilir. Burada müştərilərə ən gözəl xidmətlər
göstərilir.
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Şəkil. Usta Elsevərin kişi salonu. 28. 04. 2018-ci il.

Əhmədi bərbərxonə. (Əhmədin bərbərxanası). Bu
bərbərxana Haftoni qəsəbəsi isti su sanatoriyası qapısı
yaxınlığında yerləşir. Bu bərbərxana 1996-cı ildən
fəaliyyət göstərir. Bu bərbərxana Haftoni qəsəbə sakini
Zeynalov Əmrah Azad oğluna məxsusdur.

Şəkil. Əjdəri bərbərxana(Əjdərin bərbərxanası).
28. 04. 2018-ci il.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Zeynəb qadın gözəllik salonu. Bu gözəllik salonu
Haftoni-Lənkəran ana şose yolunun isti su istiqamətində, ,
ibadiyə dönən yoldan sonra sağ tərəfə yerləşir. Bu gözəllik
salonunda qadın saç düzümü və qadın toy libasları kirayə
verilir. hal-hazırda işləyir və bu salonun sahibi Əfqan
Əzimovdur.
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Şəkil. Zeynəb qadın gözəllik salonu. 28. 04. 2018-ci il.

Çayxanar, yeməkxanalar və kafelər. Haftoni
ərazisində ilk çayxana Haftoni məktəbinin yanındakı
küçədə olub. Buradakı çyxana ilə bərabər yemkxana və
bərbərxana da olub. Bu çayxanada Mirzəyev Cankişi
işləyib. O çayxanaın yanında dərzixana da olub və orada
Əliyev Cankişi işləyib. Hal hazırda Haftoni ərazisində bir
neçə çayxana var. Günümüzdə Haftoni camaatı istisu
dayanacağı yaxınlığında yerləşən və vaxtıl ilə maqaza olan
çayxanada çay içib domino və nərd oynayırlar. Burada
vətəndaşlara pürrəngi çay verilir. Bu çayxananın çayı çox
gözəl ətirə malikdir və çayxana hal-hazırda da fəaliyyət
göstərir.
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Şəkil. Haftoni çayxanası. 28. 04. 2018-ci il.

İltifati çayxonə(İltifatın çayxanası). Bu çayxana
Hafttoni qəsəbəsinin mərkəzində, Haftoni icra nümayəndəliyinin yanında yerləşir. Bu çayxanaın sakini Haftoni 219
qəsəbə sakini İltifat Əzimovdur. Bu çayxanada məşhur
pürrəngi çaylar müştərilərə təqdim olunur. Bu çayxana
1996-cı ildən fəaliyyət göstərir və hal-hazırda işləyir.

Şəkil. İltifati çayxonə(İltifatın çayxanası).
28. 04. 2018-ci il.

Meşəsu kafesi. 1976-cı ildə tikilmişdir və burada
Lənkəran sakini işləyib. Meşəsu kafesi Haftoni qəsəbəsinin mərkəzində, Haftoni qəsəbə kənd soveti binasının arxa
tərəfində yerləşirdi. Burada Lənkəran mətbəxinin ən ləziz
yeməkləri müştərilərə təqdim olunurdu. 1991-ci ildə SSRİ
dağıldıqdan sonra bu kafe də öz fəaliyyətini dayandırdı.
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Şəkil. Meşəsu kafesi. 16. 05. 1989-cu il.

Bulaq kafesi. Bulaq kafesi Haftoni-Lənkəran ana

220 şose yolunun ipək yolu körpüsünün sağ tərəfində yerləışir.

Bu kafe 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir. Burada sərin
içməli suyu olna bulaq olduğundan yerli camaat buranı
belə adlandırır. Bulaq kafesinin sahibi haftoni qəsəbə
sakini Calalov Fərəc İshaq oğludur. Bu kafedə Talış
mətbəxinin ən ləziz yeməkləri müştərilərə təqdim olunur.
Bu kafenin işlədicisi ləj kənd sakkini Baxşiyev İsabala
Qardaş oğludur. O, çox gözəl kabab ustasıdır. Belə ki,
İsabala Baxşiyev Lənkəran rayonunda ən gözəl kabab və
qızarma bişirmə ustalarından biridir. Onun bişirdikləri
yeməklər təkcə qəsəbədə deyil , eləcədə bütün rayonda
bəyənilir.

Şəkil. Bulaq kafesi. 28. 04. 2018-ci il.
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Nağıl kafesi. Nağıl kafesi Haftoni qəsəbəsinin Haftoni-Lənkəran ana şose yolunun Talışlı kəndi yaxınlığında,
Haftoni ipək yolu körpüsü ilə ipək yolu arasında
yerləşirdi. Beləki 1980-cı ildə memar Nəzarət Ağayevin
layihəsi əsasında “Avrora” qəsəbəsində “hirkan” xidmət
kombinatı, haftoni qəsəbəsində “Nağıl” ana-uşaq kafesi,
Digah kəndində “Azərbaycan çörəkləri” sexi, Sütəmurdov
kəndindən “Meşəçi evi” , ”Qonaq evi”, Mamusta,
Havzava, Veravul, ”Marso” və port iliçdəki “Xatirə”
bulaqları, Şürük və Kərgəlanda kitab evləri, ”ceyranbulaq”
restoranı, Lənkərançayın üzərində “Bəşərü” yeməkxanası,
Eldar Əhmədovun layihəsi əsasında Mərkəzi univermağın
əsas divarına həkk olunmuş “yaşa, yaşa, Aazərbaycan!”
pano-lövəsi” və “Çay evi “ tikilmişdir. (Bax:Mirhaşım 221
Talışlı . Lənkəran. Bakı-1990. səh. 287).

Şəkil. Nağıl kafesi. 29. 05. 2018-ci il.
Rəfaili kafe. (Rəfailin kafesi). Bu kafe Haftoni
qəsəbəsinin isti su sanatoriyası yaxınmlığında , yolun sağ
tərəfində yerləşir. Bu kafenin sahibi i Haftoni qəsəbə
sakini Əliyev Rəfail Tərbiz oğludur. Elə buna görə də bu
kafeni el arasında “Rəfaili kafe”(Rəfailin kafesi)
adlandırılar. Bu kafe 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir.
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Şəkil. Rəfaili kafe(Rəfailin kafesi). 28. 04. 2018-ci il.

Zaidi kafe. (Zaidin kafesi). Bu kafe Haftoni
qəsəbəsinin İstisu sanatoriya qapısı yaxınlığında , sağ
222 tərəfdə yerləşir. Bu kafenin sahibi Haftoni qəsəbə sakini
Əzimov Zahid Məmmədağa oğludur. Elə bu səbəbdən də ,
el arasında bu kafeyə “Zaidi kafe”(Zaidin kafesi) deyilir.
Bu kafedə Haftoni mətbəxinin ən ləziz və dadlı yeməkləri
müştərilərə təqdim olunur və kafe hal-hazırda işləyir.

Şəkil. Zaidi kafe(Zaidin kafesi). 28. 04. 2018-ci il

Təndirlər.
Elmirə nənənin təndiri. Bu təndir Haftoni-Lənkəran
ana şose yolunu sağ tərəfində qəhvəyi rəngli bərbərxanadan sonra yerləşir. Bu təndirdə Haftoni mətbəxinin ən
ləziz ləvəngi qızarma cücələri bişirilir. Bundan əlavə
burada yerli xoş ətirli və ləzzətli təndir çörəkləri bişirilir.
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Şəkil. Elmirə nənənin təndiri. 28. 04. 2018-ci il.

Xanımgülə nənə tənü(Xanımgül nənənin təndiri).
Bu təndir Haftoni-Lənkrəan ana şosse yolunun sol 223
tərəfində, Elmirə nənənin təndiri ilə üz-üzə yerləşir.
Burada da, təndirdə Haftoni mətbəxinin ən ləziz ləvəngi
qızarma cücələri bişirilir. Bundan əlavə burada yerli xoş
ətirli və ləzzətli təndir çörəkləri bişirilir.

Şəkil. Xanımgülk nənənin təndiri. 28. 04. 2018-ci il.
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IV HİSSƏ
DİNİMİZ MƏNƏVİYYATIMIZDIR,
ANTROPOLOGİYA, ETNOQRAFİYA, ADƏTƏNƏNƏ, BAYRAMLAR
Haftoni Qəsəbə məscidi. Haftoni qəsəbə məscidi
Haftoni-Lənkəran ana şose yolunun Haftoni qəbirsanlığı
bərabərliyində , sol tərəfdə yerləşir. Haftoni məscidinin
tikilməsi Əmirov Mərdiəlinin adı ilə bağlıdır. Çünki Haftoni
qəsəbəsində məscidin tikilməsinə səbəbkar odur. İstər
224 materialların tədarük olunmasında , istərsə də binanın
tikilməsində Mərdiəli kişinin əməyi və zəhməti böyükdür.
Məscid binasının tikilməsində Haftoni sakinlərindən
Baxşiyev Əlixan, Baxşiyev Xeybər, Rzayev Seyfulla.
Niyazov xankişi, Rzayev Məhərrıəm, Şirvan kişi və başqaları
olmuşlar. məscid tikilib qurtardıqdan sonra Mərdiəli kişi
dünyasını dəyişmişdir. Bundan əlavə məsciddə Heybət
kişinin əməyi də böyükdür. Belə ki, o məscidin
ağardılmasında iştirak etmiş , məscid üçün 3 ədəd çilçıraq və
200 ədəd boşqab, 52 ədəd piyalə , elektrik avadanlığı və sair
almışdır. Məscidin ətrafında olan daş və dəmir hasarın
tikilməsi də Heybət kişinin adı ilə bağlıdır. Məscidin çöl
hissəsindəki pilləkənin düzəldilməsində Mənsimov Mais,
Əliyev Əlirzanın əməyi danlmazdır. Hftoni məscidi qırmızı
bişmiş kəroiclərdən tkilmişdir. Məscidin hər iki yan
tərəflərində iki ədəd, toplum dörd ədəd üç xanalı hündür
pəncərə yerləşir və pəncərələrin hündürlüyü 2, 5, eni isə 1,
60 sm dir. Məscidin qarşı üzündə isə dörd üçlaylı pəncərə var
və bu pəncərələrin də ölcüsü yan tərəfdəki pəncərələr
kimidir. Ümumiyyətlə Haftoni məscidinin bütün pəncərələri
nin üst hissəsi orta əsr müsəlman məscidlərində olduğu kimi
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yarımdairəvi aypara şəklindədəir. Məscidin qabaq tərəfində,
sağ və sol künc hissələrən iki eyni ölçüdə giriş qapıları var və
bu giriş qapılarının ətrafı qırmızı bi şmiş kərpiclərdən
hörülmüşdür. Pilləkənlərin damı isə dəmir materialından
yarımgünbəz formasındadır və bu yarımgünbəzləriin qabaq
hissəsində günəşi xatırladan yarımgünəş təsfirləri vardır.
Bundan əlavə Haftoni məscidinin iki enli daş pilləkənləri
vardır ki. bu da möminlərin məscidə rahjat girişini təmin
edir. Ətrafı kərpiclə hörülmüş pilləkənlərin hər ikisinin sağ
və sol hissələrində 50X40 ölçüsündə iki pəncərə , toplum
dörd pəncərə yerləşir. Məscidin qırmızı kərpiclərinin arası
kənd ustaları tərəfindən qalın bətkəşlə hörülmüş və bu da
məscidə xüsusi gözəllik verir. Məscid pəncərələrinin yuxarı
hissəsində , qarşı tərəfdə ağ kərpiclərdən 1990-cı il 225
yazılmışdır ki, bu da məscidin tikilmə tarixidir. Sonra isə
şərq memarlıq üslubunda ağ kərpiclərdən xüsusi naxışlar
salınmışdır. Məscidin ön hissəsində , hər iki pilləkənin
arasında abdəst yeri vardır. Məscidin damı kirəmitdəndir.
Haftoni məscidinin hal –hazırkı axundu molla Rza
Rzayevdir.
Rzayev Rza Haftoni qəsəbəsində doğlmçuşdur. O.
Haftoni məktəbini bitirmiş və sonra da dinlə məşğul
olmuşdur. Hacı Rza DQDK-sinin Lənkəran şöbəsio tərəfində
Haftoni məscidinə axund təyin edilmişdir.

Şəkil. haftoni qəsəbə məscidi. 24. 03. 2018-ci il. Şəkil.
Haftoni qəsəbə məscidinin axundu hacı Rza Rzayev.
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Haftoni qəsəbə qəbirsanlığı. Haftoni qəbirsanlığı
Haftoni-Lənkəran ana şose yolunun sağ tərəfində, Haftoni
qəsəbə məscidi ilə üz-üzə yerləşir. Bu qəbirsanlıq köhnə
qəbirsanlq adlanır. Haftoni qəsəbəsində təzə qəbirsanlıq
isə köhnə qəbirsanlıqla üz-üzə, yolun qarşı tərəfində
yerləşir. . Əlirza Əliyev köhnə qəbirsanlığın daş hasarını
tikmişdir.

226
Şəkil. Haftoni qəsəbə köhnə qəbirsanlığı. Şəkil. Haftoni
qəsəbə təzə qəbirsanlığı.

Haftoni qəsəbəsinin
dəfnetmə adəti. Haftoni
qəsəbəsinin “dəfnetmə“ adəti ümummüsəlman dəfnetmə
adəti ilə eynilik təşkil edir. Lakin Haftoninin gil ərazidə
olmasını nəzərə alaraq dəfnetmədə bəzi fərqlənmələr var.
Bu fərqlənmdə qəbirin dağılmamaası üçü görülən ehtiyat
tədbirindən irəli gəlir. Belə ki, Haftonidə bir şəxs dünyayadan köçən zaman dərhal kənd mollasına bu barədə
məlumat verilir. Sonra isə məscid rəhbərliyi tərəfindən
camaata xəbər salmaq üçün azan verilir. Azanı eşidən
kənd camaatı dərhal üzür yerinə axışırlar. Sonra isə üzür
sahibinə köməklik göstərməyə başlayırlar. Hərə bir işin
ucundan yapışır. Ölmüş şəxsi yumaq üçün həyətdə balaca
yer düzəldilir və ölü orada yuyulur.
Sonra isə
qəbirstanlığa aparılır. Qəbirstanlığa aparmazdan əvvəl
qəbir qazmaq üçün adam göndərilir. O, adam da qəbiri
qazıb bitirir. Lakin haftonidə yaşayan bəzi şəxslər öz
ölülərinin qəbirlərinin içini kubik daşı ilə hörürlər. Ölünü
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ora qoyandan sonra isə üstünə plitka tipli daşlar qoyur,
sonra isə üstünü torpaqla örtürlər. Ama əksəriyyəti isə adi
qaydada dəfn edir. Ölü qəbirstanlığın həyətinə gətirilir və
qəbirstanlığın həyətində üzü qibləyə qoyulur. Sonra isə
“ölü namazı” qılınandan sonra dəfn edilir. Haftoni
qəsəbəsində ölülər üçün üzür mərasimi əvvəllər üç, yeddi
və 40 gecə mərasimi qeyd olunur və hər bir gün üçün çadır
qurulur və ellik vədə alınırdı. . Lakin indi isə vəziyyəti
nəzərə alaraq yalnız 3 mərasimi verilir. Ama yeddi və
qırxda və ildə isə yalnız qohumlardan vədə almaq şərti ilə
ev şəraitində keçirilir.
Təkiyələr. Haftoni ərazisində məhərrəm ylarında
təkyələr mövcud olmuşdur. Belə ki, təkyələrin tarixinə
baxdsaq onlar kərbəla hadisəsindən sonra yaranmağa 227
başlamışlar. Belə ki, kərbəla hadisəsindən sonra imam
Hüseynin tərəfdarları olan şiyələr əməvi və Abbasi
xəlifələri tərəfindən təqib olunmuşlar. Onlara hər cür dini
təbliğat qadağan olunmuşdur. Bu səbəbdən də şiyələr
xüsusi evlərdə gizli şəkildə yığışmış və öz dini təbliğatına
başlamışlar. Onlar təbliğat apararkən alçaq tavanlı kiçik
evlərdə özlərini dirsəklə təkyə edib uandıqlarından bu
tipdə yığıncaq yerləri təkyələr adlanmağa başlanmışdır.
Bütün lənkəranda olduğu kimi Haftoni ərazisində də
təkyələr olmuş bunlar aşağıdakılardır:Qəzənfər Əliyevin
evindəki təkyə, Calaov İshaq İsbat oğlunun evindəki
təkyə, Nuriyev Şirvanın evindəki təkyə. və s.
Milli-mənəvi dəyərlərimiz. S. Əliyev adına Haftoni
qəsəbə orta məktəbində keçirilən tədbirlərdən biri də
“İslam həmrəylik dinidir” mövzusunda olan tədbirdir. Bu
tədbirdə Ləj kənd məscidinin axundu Samid Quliyev, Ləj
məsciinin dini icma sədri Əziz Şərifov, DQDK-nin
Lənkəran şöbə əməkdaşı Emin müəllim və S. Əliyev adına
Haftoni
qəsəbə orta məktəbin direktoru Sevər ağayeva iştirak
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etmişlər. Tədbiri öz çıxışı ilə açan məktəb direktoru Sevər
Ağayev “dinimiz mənəviyyatımız”dır mövzusunda tədbir
iştirakçılarına məluimat verdi. Sonra DQDK-nin
əıməkdaşı Emin müəllim də öz növbəsində “mili-mənəvi
dəyərlərimiz haqda tədbir iştirakçılarına söhbət açır.
Sonra isə çıxış edən ləj məscidinin axundu Samid Quliyev
də öz növbəsində “dini tolerantlıq haqda tədbir
iştirakçılarına geniş məlumat verdi. Sonda çıxış edən Ləj
məscidinin dini icma sədri Əziz Şərifov cənab prezident
İlham Əliyevin elan etdiyi “Mültikulturalizm” xəttinin
təqdirəlayiq olduğunu və Azərbaycanda yaşayan dini
azlıqlar üçün bir fürsət olduğunu qeyd etdi. Sözünə davam
edən Əziz Şərifov bildirdi ki, ümummilli lider Heydər
228 Əliyevin əsasını qoyduğu yeni Azərbaycan onun
ərazisində yaşayan ayrı dinlərdən olanlar üçün azad bir
evdir və onlar burada sərbəst şəkildə öz mənəviyyatlarının
ardınca gedə bilərlər. Heydər Əliyevin varisi və davamçısı
olan İlham Əliyev isə qısa bir zamanda Azərbaycanı
regionun istər hərbi və istərsə də iqtisadi cəhətdən güclü
bir dövlətə çevirdiyini vurğuladı. Sonra isə tədbir
iştirakçılarına dini mövzuda sənədli film izlənildi və sonra
isə tədbir başa çatdı.

Şəkil. S. Əliyev adına Haftoni məktəbində və Ləj
kəndində “İslam həmrəylik dinidir “ mövzusunda keçirilən
tədbir. 15 oktyabr 2017-ci il.
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Dindarlar, məşhədilər və hacılar. Bütün yerlərdə
olduğu kimi Haftoni ərazisində də dindarlar, hacılar,
kərbəlayilər, məşhədilər və seyidlər var. Haftoni sakinləri
içərisində hələ ata-babdan dindar oaln şəcərə ruhanilər
vardır ki, onlar öz dövründə nəinki qəsəbənin eləcə də
bütn bölgənin tanınmış ruhanilərindən olmuşlar. Bu
ruhanilər
hələ durğunluq dövründə qurandan vaz
keçməmiş və bu kitaba məhəbbət və sədaqətlə bağlı
olmuşlar. Belə şəxslər indinin özündə də barmaqla
sayılıdır. Belə şəxslərdən biri də Mehdiyev Məşhədi
Əmənulla Şərif oğludur.
Mehdiyev Məşhədi Əmənulla Şərif oğlu. Mehdiyev
Məşhədi Əmənulla Şərif oğlu 1900-cu il mart ayının 16-da
Züvand (indiki Lerik rayonu) mahalının Mistan kəndində 229
tanınmış ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Məşhədi
Əmənulla kişinin atası Məşhədi Şərif kişi öz dövrünün ən
tanınmış ruhanilərindən biri olmuşdur. Belə ki, Məşhədi
Şərif kişi evində daima quran oxumuş və ətraf kəndlərdə
də quran oxuyan və güclü bir dindar kimi tanınınmışdır.
Elə bu səbəbdən də bu işi öz oğlu Əmənullaya
öyrətmişdir. Məşhədi Əmənulla kişi quran oxumağı və
dinin sirlərinə agah olmağı öz atasından əxz etmmişdir.
Əmənulla kişi 1940-cı illərdə ailəsi ilə birlikdə Lənkəran
rayonunun haftoni qəsəbəsi ərazisinə köç etmişdir.
Ailəsini dolandırmaq üçün Məşhədi əmənulla kişi o
zamanlar Haftonidə mövcud olman “Jdanov” kolxozunda
işləmiş və öz halal zəhməti ilə ailəsini saxlamışdır.
Məşhədi Əmənulla kişi işdən sonra da, elin-obanın
mənəvi işlərində yaxından köməklik göstərmiş və Haftoni
qəsəbəsi və özünün yaşadığı Ləj kəndinin bütün yas
mərasimlərində quran oxumuş və xeyir-şəri yola
vermişdir. Məşhədi Əmənulla kişini tanıyanlar onun çox
hörmətli, müdrik, savadlı, dindar, sakit və alicənab bir el
ağsaqqalı olduğunu deyirlər. Məşhədi Əmənullanın 4
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övladı var Novruz . Əhməd, Talıb, Səməd. Məşhədi
Əmənullanın sənətini onun oğlu Novruz Şərifov, sonra isə
nəvəsi –Ləj kənd məscidinin xuddamı Əziz Şərifov davam
etdirir. Məşhədi Əmənulla dindarlıqdan əlavə məşhur və
tanınmış dərzi idi. Onun tikdiyi libaslar öz dövründə də
bəyənilmişdir. Mehdiyev Əmənulla Şərif oğlu 1980-cı ildə
Haftoni qəsəbəsi Ləj kəndində vəfat etmişdir.
Şərifov Novruz Əmənulla oğlu. Şərifov Novruz
Əmənulla oğlu 1938-ci ildə Lerik rayonunun Mistan
kəndində məşhur və tanınmış ruhani ailəsində dünyaya
gəlmişdir. Noveuz kişi hələ uşaq ikən 1940-cı illərdə atası
ilə bərabər Lənkəran rayonunun haftoni qəsəbəsinin Ləj
ərazisinə köçüb məskən salmışdır. Noveuz kişi ruhani
230 ailəsində dünyaya gəldiyi üçün atasından bu sənəti əxz
etmiş və onu qismən də olsun davam etdirmişdir. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, Novruz kişi yaxşı quran oxuyan
olsada o bu sahədən çox dərziçilik peşəsinə üstünlük
vermişdir. Şərifov Novruz uşaqlıqdan atasının yanında
işləmiş və ondan bu hər iki sənəti öyrənmişdir. Novruz
kişi yaşadığı Ləj kəndində bütün Ləj camaatının xeyir və
şərində yaxından iştirak etmiş, gənc nəsilə töhvələr vermiş
və bütün məhəlli məsələlərdə öz məsləhətlərini vermişdir.
Məşhədi Novruz kişi öz dövrünün ən tanınmış
ağsaqqallarından olmuşdur. 2011-ci ildə vəfat etmişdir.
Seyidlər.
Əhmədov Mirtofiq Mirkərim oğlu.
Əhmədov MirTofiq Mirkərim oğlu. 1958-ci ildə Lerik
rayonunun Həzovi kəndində seyyid ailəsində dünyaya
gəlmişdir. 1964-1975-ci illərdə həzovi orta məktəbində
oxumuşdur. Müxtəlif peşə sahələrində çalışmış, dülgər,
tokar, bənna və qaynaqçı olmuşdur. 1988-1998-ci illərdə
Lənkəran 5 saylı çay fabrikində tara sexinin rəisi
olmuşdur. Məşhəd ziyarətində olmuş və dör uşaq atasıdır.
MirTofiiq kişi seyyid nəslindən olduğu üçün dinə marağı
yüksək idi. belə ki, o quran oxumağı və digər dini qayda
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qanunları da gözəl bilir. Hal-hazırda Haftoni qəsəbəsinin
Talışlı ərazisində yaşayır.
Əhmədova Mirəsli Polad qızı. Əhmədova Mirəsli
Polad qızı seyyid nəslindəndir. O, 1955-ci ildə Lənkəran
rayonunun Haftoni qəsəbəsinin Ləj kəndində seyyid
ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1973-1976-cı illərdə bakı
Şəhəri Mədəni maarif Kollecində peşə təhsili almış . 1977ci ildən indiyə qədər Ləj kənd Sənətkarlıq klubunun
müdirəsi vəzifəsində çalışır.
Əhmədov Mirhəsən Mirtofiq oğlu. Əhmədov
Mirhəsən Mirtofiq oğlu 1987-ci ildə Məşhədi Mirtofiq
ağanın seyyid ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1993-2004-cü
illərdə Haftoni qəsəbə orta məktəbdə oxumuş və 2004231
2006-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.
2010-cu ildən mebel sahəsində çalışır. 2010-2017-ci
illərdə Bakı şəhərində işləmiş və 2017-ci ildən isə
Lənkəıranda mebel sexində “mühəndis-qaynaqçı” çalışır.
Adət-ənənə. Bayramlar.
Qurban bayramı. Azərbaycanın digər bölgləri kimi
Haftoni qəsəbəsində də hər cür bayram tədbirləri keçirilir. Bu bayram tədbirləri ümumilikdə Haftoni qəsəbəsinin mədəni etaplarını özündə cəmləşdirir. Haftoni qəsəbəsində qurban bayramı, Novruz bayramı şənliyi və digər
tiplərdən olan xırdalı-böyüklü müxtəlif təbirlər keçrilir.
Belə tədbirlərdən biridə “Qurban bayramı” mərasmidir.
Qurban bayramı mərasimi Haftoni qəsəbəsində ümummüsəlman qayda-qanunu əsasında keçirilir. Bu qaydaların
kökü hələ çox-çox əvvələ gedib çıxır. Haftoni qəsəbəsindəki qurbankəsmə mərasimi adətinin yaxın talış kəndlərindən fərqlənməsinin əsas səbəblərindən biridə bu kənd
sakinlərinin dağdan köçüb gəlməsidir.
Buna təkan verən ikinci səbəb isə köçüb gələnlərin
ayrı-ayrı kökdən olmalarıdır ki, bu da məsələni bir az
çətinləşdir. Çünki köklərin ayrı olması müxtəlif cür adət-
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lərə işarədir. Lakin yenə də köçüb gələnlər Lənkəranda
ümumi qaydalara riayət edirlər.
Haftoni qəsəbəsdindəki qurbankəsmə mərasimləri,
qonşu Ləj kəndində olduğu kimi qurbanların sayı və
qurbangahların yeri əvvəlcədən təyin olur. Qurbanlar
əsasən evlərin həyətlərində kəsilir. Bununla bağlı qurban
kəsilən evin sahibi xüsusi siyahı tərtib edərək əvvəlcədən
onun evində siyahıda olan insanlara bildirir. Bundan əlavə
onların neçə pay alacaqları əvvəlcədən soruşulur.
Bütün bunlar həll olunduqdan sonra qurban kəsiləcək inəyi kəsəcək qəssab təyin olunur və onunla
əvvəlcədən danışılıb, razılaşılır. İnəyin qiyməti isə ümumi qaydada təyin olunur. Bu məsələ də qaydasına qoyul232 duqdan sonra Qafaz Müsəlmanları İdraəsinin təqviminə
əsasən qurban günü təyin olunur və hamıya bu haqda xəbər verilir. Qurbankəsmə mərasimi səhər saatlarında, yəni 6:00-da başlayır verir. İlk əvvəl qurbanı kəsəcək şəxslər qurban kəsilən yerə gedib qurban kəsləcək inəyi tövlədən cıxarıb, ayaq və əllərini bağlayırlar. İnəyi üzü qibləgaha doğru uzadaraq “Qurban duası” oxuduqdan sonra
kəsilir.
Qurban kəsiləndən sonra onun bədəninin lazımsız
yerləri atılır və yerdə qalan təmiz ət doğranılır və
qurbanın sahibi ilə razılaşdırılır. İnəyin sümüklərindən
müəyyən çəkidə çıxılır və qiymətindən də azaldılır. Ət
doğranılan zaman həmən evdəki qurban siyahısında olan
insanların adı və soyadı xüsusi dəftərə yazılır və sonra
həmən adlar ayrı-ayrı kəsilir. Bu qurbanla bərabər kənddə
eyni vaxtda çoxlu qurbanlar kəsilir. Ətin doğranılması
üçün xüsusi təmiz yer seçilir və oraya təmiz bir bez
(salafan) sərilir, siyahıda olan insanların sayı qədər kiçik
ət tikələrindən ibarət həmən bez üzərində işarə qoyulur,
tərəzi gətirilir və o tərəzi çəki dərəcəsi yoxlandıqdan sonra
əti çəkmək üçün hazır saxlanılır. Sonra orada olan
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insanları cüt-cüt bölərək hərəsinə xüsusi ölçüdə ət tikələri
doğramaq tapşırılır. Elə bu səbəbdən də hər cütlük əlinə
bir bıçaq və bir təmiz qab alıb onlara tapşırılımış əti
tapşırılmış ölçüdə doğrayır.
Bütün bunlar yerinə
yetirildiyi zaman orada olanlardan biri təmiz ayaqla
həmən bezin üzərinə çıxır, doğranmış hazır əti tərəzi ilə
çəkir və həmən işarələrin üstünə boşaldır. Bütün ət çəkilib
ayrı-seçkilik etmədən işarələrin üzərinə qoyulur və ucadan
oxunur. Sonra siyahıda olan pay sahibləri hərə öz qurban
payını götürərək ətin pulunu verib evlərinə dağılırlar. Evə
gələn hər ailə qurban qoxusu salmaq üçün qurban payından cuzi miqdarda kabab vurur. Belə ki, ümumi qaydaya
uyğun olaraq vurulan kabablar ev əhlinin sayına uyğun
olur. Məsələn, əgər evdə səkkiz nəfər adam yaşayırsa 233
onda səkkiz lülə və səkkiz tikə kababı vurulur. Sonra isə
insanlar biri-birinin evlərinə gedərək qurban payı aparırlar.
Haftoni qəsəbəsinin adətinə görə əgər qurban bayramı zamanı kənddə nişanlı qız varsa onda oğlan sahibi
qız evinə ya doğranmış şəkildə qurban payı, ya da canlı
qoyun aparırlar. Qoyunun da boynuna qırmızı lent bağlayırlar.

Şəkil. Haftoni qəsəbə sakinləri növbəti qurban
mərasimini icra edirlər. 22. 08. 2018
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Haftoni qəsəbəsində Novruz bayramı mərasimi.
Çərşənbə bayramı . Haftoni qəsəbəsində Novruz
bayramı xüsusi olaraq özünəməxsus qaydada keçirilir.
Belə ki, Haftonidə əvvəlcə baharın gəlişini bildirmək
üçün səməni qoyulur. Sonra isə çərşənbəyə hazırlıq
görülür. Belə ki, çərşənbə gecəsi üçün hamı evlərini
təmizləyir, bütün köhnə əşyalar təzələnir və bəziləri də
evlərini boyayır.
Sonra isə hamı çərşənbə üçün bazarlq edir. Bazarlıq
olunan məmulat içərisində, şam, süfrənin ortasında qoyulmaq üçün “Ziyad” balığı, alma, düyü, yumurta,
234 konfet, şokalad, yağ, un, göyərti, üzərlik, qırmızı su
bardaqları və sair.
Bütün bunlar alındıqdan sonra evlərdə çərşənbə süfrəsi nemətlərinin hazırlanması başlanılır.
Belə ki,
çərşənbə süfrəsi üçün balığ ləvəngisi edilir, toyuq qızardılır
(ləvəngi), plov dəmlənilir, kükü bişirilir, mer-meyvə
qoyulur, müxtəlif cür turşu növlər və salatlar düzəldilir.
Axşam düşən kimi hamı öz həyətində süfrəyə
oturmazdan əvvəl ailəsinin sayı qədər yerdə tonqal qalayır
və onun üzərindən atlayır. Tonqal üzərindən atlayan
zaman bu sözləri deyir: “ha kuli-kuli çərşənbə”. Bu sözlər
ailənin bütün üzüvləri təkrar edir ki, dərd bəlamız oda
tökülüb yansın və od bizi pak etsin sözlərini deyirlər.
Sonra isə hamı süfrə başına yığışır və ilk əvvəl
üzərlik yandırılır. Üzərlik bütün ailə üzvlərinin burunlarına qoxladılır. Bu gözdəymə və nəfəsə qarşı istifadə
olunur.
Bundan sonra süfrəyə ailə üzüvlərinin sayı qədər
müxtəlif rəngdə şam yandırılır. Hər kəs özünə bir şam
yandıraraq niyyət tutur. Məsələn niyyət belədir: - “qoy
mənim işim bu il düz gəlsin” və s. Kül şənbənin səhərisi
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gün isə hamı bir-birini çərşənbə bayramı münasibəti ilə
təbrik edir.
Novruz bayramına hazırlıq. Haftoni
camaatı
Novruz bayramına özünəməxsus şəkildə hazırlaşır. Belə
ki, çərşənbəni yola verdikdən sonra bütün evlərdə bayram
axşamına hazırlıq görülür. İlkin olaraq hər evdə bayram
sovqatları olan şəkərbura, paxlava, şorçörəyi, qutab və
sairə növdə bayram şirniyyatları hazırlanır. Sonra isə
bayram axşamı üçün bazarlıq edilir. Bazarlıq edilən
məhsullar aşağıdakılardır.
Un, yağ, düyü, qənd, çay, qoz ləpəsi, fındıq, badam, püstə, kişmiş, fısdıq, iydə, şokalad, konfet, balıq
(Ziyad), mandarin, portağal, alma, heyva, şam, yu235
murta, və sair.
İlk olaraq bayram süfrəsinin yeməkləri hazırlanır,
plov bişirilir, cücə ləvəngi və balığ ləvəngi qızardılır, kükü qızardılır, kişmiş qızardılır. Bayram stolu isə müxtəlif
cür şəkərbura, şiriniyyat və meyvə ilə bəzədilir. Bayram
stoluna ayrı-ayrı qablarda fısdıq, semeçka, kişmiş, alma,
banan, ananas, konfet, şokalad, fındıq, şabalıd, iydə,
qaynadılmış rəngli yumurta və müxtəlif cür şirniyyat
qoyulur. Bayram axşamı bayram süfrəsi bəzədilir və
ailənin sayı qədər şam yandırılır və hamı niyyət tutur.
Sonra isə birlikdə yemək yeyilir. Ailənin uşaqları isə
“quşaqatdıya” gedirlər. Azərbaycanın digər regionunda
buna “papaqatdı” deyirlər, amma Ləj kəndi isə buna “qurşaqatdı” deyirlər. Demək olar ki, kəndin bütün xırdalı böyüklü uşaqları qurşaq atmağa gedirlər.
Bayram günü hamı qonaq gedir və ya qonaq gözləyir. Haftoni camaatı həm qonaq gedəndə pay aparır, həm
də qonaq gələndə gətirilən payın əvəzinə başqa pay verirlər. Hamı qırmızı geyir və səhər saatlarından başlayaraq
bütün kəndi dolaşaraq biri-birini bayram münasibəti ilə
təbrik edirlər. Kiçik uşaqlar isə biri-biri ilə yumurta
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döyüşdürürlər. Novruz bayramı münasibəti ilə kəndin
mərkəzində Novruz şənliyi keçirilir. Sonra kosa-kosa
şənliyi başlayır, Novruz bayramı gecəsi Kosa ilə Keçəl öz
dəstəsi ilə ev-ev dolaşaraq pul və ya bayram payını alıır.
Toy-düyün, adət və ənənələr
Elçilik. Haftoni qəsəbəsinin toy-düyün adətlərindən
danışdıqda ilk növbədə “elçilik” yada düşür. Çünkü toyun
əvvəli elçilikdən başlayır. Haftonidə qonşu Ləj, Lüvəsər,
Kərgəlan və Şağlakücə kəndlərində olduğu kimi elçiliyin
xüsusi forması var. İlk növbədə bu iki yolla baş verir:
birincisi oğlan qızı özü bəyənəndə, ikincisi də valideyn
236 bəyənədə və ya “beşikkəsdi” olanda. Adətə görə oğlan
öncə qızı bəyənir və evlərində ya bacısına ya da anasına
bildirir. Elçi getməzdən əvvəl oğlan adamlarından bir
qadın, qız adamlarından tanıdığı bir qadına bunu bildirir
və cavab gözləyir. Bu məqamda xəbəri alan qız sahibi öz
qohum-əqrabasını yığaraq bu barədə məsləhətləşir və qızın
da fikrini biləndən sonra cavab hazırlayır. Əgər qızı
vermək istəməyəndə “qızım hələ uşaqdır” deyir, ama
başqasına vermək istəyəndə isə “qızım hələ oxuyur” cavabını verir ki, buda “yox” mənasına gəlir. Razı olanda isə
onları evinə dəvət edir. Oğlan sahibi də bu “hə” xəbərini
alan kimi öz qohum-əqrabasını yığır, məsləhətləşir, elçi
gedəcək adamların siyahısını və elçiliyə gedilən günü təyin edir. Bu hadisəyə Haftonidə “bıdəhəm” yəni “sözləşmə” deyirlir.
Sonra bu xəbəri qız tərəfinə bildirir və qız tərəfi də bu
barədə hazırlıq görür. Bir neçə gün sonra oğlan adamı qız
evinə gedir. Uzun söhbətlərdən sonra oğlan adamlarından
ağsaqqal biri qız tərəfinə deyir: “Allahın rızası və
peyğəmbərin istəyi ilə qızınızı oğlumuza istəyirik”. Razılıq
alan kimi nişan günü təyin olunur.
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Nişan. Haftoni qəsəbəsinin toy-düyün adətlərinin
bir hissəsi də “nişan” mərasmidir. Nişan gününü oğlan
sahibi təyin edir və bunu qız adamına bildirir. Qız adamı
da hazırlıq görür.
Məlum bir gündə oğlan adamı
qohumlarına və yaxınlarına xəbər verir. Təyin olunmuş
gün əsasən qadınlardan ibarət heyət qız evinə gedir.
Orada oğlan evindən gələn hər bir kəs “xonça” tutur. Bu
xonça – yəni hədiyə adlandırdığımız bağlamada il ərzində
gəlinə qızıl əşyaları, pal-paltar və gəlinə lazım olan digər
şeylər gətirilir. Buna el arasında “hırda bo” və ya “hırdə
vo” deyirlər (talışca “kiçik çehiz”). Nişanda oğlan tərəfi
qız üçün gətirdiyi xonçaları hamının gözü önündə bir-bir
açır. Xonçaları açandan sonra oğlan tərəfdən bir qadın bu
xonçalardakı zinət əşyaları və ya hədiyyələri bir-bir açıb 237
göstərərək onların adını və kim tərəfindən gətirildiyini
deyir. Bu arada gəlin çağırılır, ortada stul üzərində əyləşir
və başına qırmızı duvaq örtülür. Bütün bu mərasim onun
gözü qarşısında baş verir. Sonra isə hamı “Allah xeyir
versin” deyir və nişan şirniyyatı paylanılır. El adətinə
görə subay qızlar həmən şirniyyatlardan götürüb özüylə
evə aparır və yatarkən başının altında qoyur. Deyilənlərə
görə həmən qızlar gecə yuxuda öz gələcək qismətini
görürlər. Sonra isə hamı evinə dağılır. Nişan bəzən qızın
toy günü də gətirilir.
Xınayaxtı. (Xeynərəjən). Haftoni qəsəbəsində toydüyün mərasminin bir parçası da “xınayaxtı”dır. El
arasında buna “xeynərəjən” (bax –talışca xına yaxtı)
deyilir. Bu mərasimdə oğlan adamı qız evinə qızlardan
ibarət bir heyət göndərir və onlar qızın əllərinə xına
yaxırlar. Burada gəlinlə bərabər bütün orada olan qızlar
və bütün qadınlar əllərinə xına qoyurlar. Qız evinə gələn
oğlan adamı gələndə bəzənmiş xonçalar gətirirlər. Bu
xonçalar əsasən nişandan fərqli olaraq xına və şiriniyyat
xonçalarından ibarətdir. Bu mərasmdə gəlin qızı ortaya
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gətirib yenə bir stulun ətrafında əyləşdirirlər. Subay qızlar
gəlinin ətrafına dolaşaraq mahnı oxuyurlar.
Onlar
oxuyarkən əllərində şam yandırıb tuturlar. Qızlar mahnını
oxuyub qurtardıqdan sonra o vaxtı gəlin qız el adətinə
görə ağlayır. Gəlin qızın ağlamağının səbəbi onun öz
evində sonuncu günlər qonaq olmasıdır. Sonra isə xına
mərasiminə başlanılır.
Gəlinin əlnə xına yaxmaq
istəyərkən gəlin əlini açmır. El adətinə görə oğlan evi
qızın əlinə pul qoymalıdır. Sonra qız əlini açır pul
qoyurlar qızın əlinin içinə və bir oğlan uşağı gəlib pulu
götürür qaçır. Sonra xına yaxılıb bitdikdən sonra xına
əlcəklərini gəlinin əllərinə taxırlar və sonrada birgə rəqs
edirlər.
238
Toy. Haftoni qəsəbəsinin toy adətləri Azərbaycanın
ümumi toy adətlərinin bir hissəsi olub ondan şaxələnmişdir. Lakin Haftonidəki toy adətinin özünəməxsus yeri
vardır. Belə ki, Lhaftoni qəsəbəsində toya hazırlıq həm
qız evinin, həm də oğlan evinin qarşılıqlı razılığı əsasında
baş verir. Əvvəlcə onlar toy gününü təyin edir sonra isə
qalan məsələləri öz aralarında həll edirlər. Bütün
məsələləri həll etdikdən sonra isə toy günü təyin olunur və
dəvət olunacaq qonaqların siyahısı tərtib olunur və sonra
isə onların sayına uyğun dəvətnamə yazılır. İlk öncə
uzaqdan gələn qonaqların dəvətnamələri, sonra isə yaxın
qonaqların dəvətnamələri hazırlanır. Bu dəvətnamələrə
uyğun olaraq şadlıq evi ilə danışılır. Haftonidə əvvəllər
kənd toyları palatkada keçirilirdi, lakin indi isə şadlıq
evlərində keçirilir. Əvvəllər qız və oğlanın toyları ayrıayrılıqda keçirilirdi, ama indi isə bir yerdə keçirilir. Əgər
toy bir yerdə keçirilirsə, demək toyda xərclənən pulun
ödənilməsi yarı-yarı düşür. Əgər oğlan toyudursa onda
toya qız adamı az gəlir. Yox əgər qız toyudursa, onda
oğlan adamı az gəlir. Yox əgər qız-oğlan toyu bir
yerdədirsə, onda hər ki tərəfdən bərabər adamlar gəlir.

Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq

Haftoni qəsəbəsində toy-düyün adətlərinə görə əvvəllər
ellik vədə alırdılar toya. Lakin kənddə yaşayan bəzi tayfa
ünsürləri öz qohum-qəbiləsinin çoxalmasından istifadə
edərək, Haftoni qəsəbəsinin çoxillik toy-düyün adətlərinə
zərbə vurmuşlar. Bu da Haftonidə toy-düyün adətlərinin
kobud sürətdə pozulmasına gətirib çıxarmışdır. İndi isə
Haftoni camaatının çoxunun öz toy mərasimlərini şadlıq
evlərində keçirməsi çadıra ehtiyacın azalmasına və kənd
çadır toylarının ümumiyyətlə bir adət kimi aradan
getməsinə gətirib çıxarmışdır. Lakin üzür mərasimləri
çadırlarla yürüdülür. Haftonidə hal-hazırda qanuni şəkildə
öz kənd çadırı olmadığından, üzürlərdə kənd camaatı
qonşu ləj və Digah kəndindəki qanuni kənd çadırlarını
icarəyə götürürlər. Elə bu səbəbdən də kənd camaatı 239
məcburi surətdə üzür mərasimlərini keçirmək üçün qonşu
Ləj və Digah kəndlərnin çadırlarını gətirirlər. Yəqin ki,
yaxın gələcəkdə Haftonidə qanuni dövlət çadırı olacaqdır.
Haftoninin şadlıq evlərindəki toylarında yay aylarında
saat 6:00-a vədə verilir və toy saat 11:00-da bitir, bəzən
12:00-a qədər davam edir. 6:00-da şadlıq evinin qapıları
açılır, lakin o zamana qədər kimsə içəri buraxılmır. Qapılar açılan kimi hamı içəriyə dəvət olunur. Toyun ortasında
bəylə gəlin içəri daxil olur və beləliklə toy öz havası ilə
davam edir.
Qız qaçırma” adəti. Haftoninin
toy-düyün
adətlərindən biri də “qız qaçırma” adətidir. Bu adətin baş
vermə səbəblərindən biri də oğlan evi qız evinə elçi
gedəndə qız evinin oğlan evinə “yox” deməsindən sonra
başlayır. Bu zaman oğlan qızla gizli danışır və ona məsələni bildirir və sonra isə gənclər öz aralarında gizli razılığa
gələrək ailə qurma üçün birgə qaçırlar. Buna da el
arasında “kinə vitvone”, yəni “qız qaçırma” deyirlər.
Oğlan , ona verilməyən sevdiyi qızı qaçırandan sonra öz
qohumlarından birinin evinə aparır. Sonra isə ya anasına,
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ya bacısına və ya bibisinə məlumat verir ki, onlarda
oğlanın atasını bununla xəbərdar edirlər. Sonra isə
oğlanın atası öz qohumlarını başına yığır və toya hazırlıq
görür. Toyda qız oğlanla bir yerdə əyləşir. Qız sahibi isə
adətə görə yalandan da olsa “elgözünə” bir az hay-küy
edir və naraçılıq əlaməti olaraq toya gəlmir. Lakin
sonralar qız atasının hirsi soyuyandan sonra qız atasının
evinə “ayaq açdıya” gedir və atası da onu qonaq edir.
Qonaqlığının səhəri qız atası qızın cehizlərini gətirir oğlan
eviinə. Beləcə onlar barışırlar. Lakin bəzən qız evinin
oğlan evinə küskünlüyü illər boyu çəkə bilir.
1. Antropoloji qurluş. Zahiri görünüş - Haftoni
camaatının antropoloji quruluşuna gəldikdə dəqiq bir söz
240 demək çətin olsada məsələ zahiri görünüşdən aydındır.
Belə ki, haftonidə yaşayan camaatın babaları müxtəlif
yerlərdən köçüb gəlsələrdə zahiri görünüşcə eyni
antropoloji tipin daşıyıcılarıdır. Haftoni insanları xarici
görünüşcə qərbi İran tipinə, əl-ayaq, çənə, kəllə sümükləri
və göz quruluşlarına görə isə mubahisəsiz olaraq cənubiqərbi Balkan tipinə aid olduğunu göstərir. Haftoninin
qədim sakinləri ənənəvi talış-dağlı tipində, orta nəsil
orta-yeni və yeni sovet tipində, 1990-cı illərdəki nəsil son
sovet və ənənəvi talış-dağlı tipində , yeni nəsil isə orta –
dayanıq –sərbəst-qarışıq tipdədir. Haftoni qocaları ənənəvi
üz qurluşuna malik olmaqla bığlı, narın saqqallı və bığlı
saqqalsız, göz qurluşu orta dairəvi olmaqla orta –dayanmış
vəziyyətdə, burun orta dartınmış vəziyyətdə olmaqla
yanlara çəkilmçiş formada, burun düşikləri orta görünüş
formasında, qaşlar orta bitişik və yeni –bitişməmiş və
yeni-aralı –seyrək vəziyyətdə, qulaqlar orta yatay ölcüdə,
boyları orta və dikey formada, kürəkləri enli, bədən
qurluşu ayaqdan gövdəyə və gövdədən başa eyni
uzunluqda, çənə az çəkilmiş və yuxarı orta dartınmış
vəziyyətdədir. Bu tib çənə forması əsasən oranddan
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gələnlərə məxsusudur. Çünki Orand mənşəli haftoni
sakinlərinin baş nahiyəsi enli, çənə isə aşağə -yatay və
yuxarı orta dartınmış vəziyyətdədir. Belə ki onların çənə
sümüklərində xariçi görünüşdə kiçik çalacıq var. Orand
mənşəli haftoni sakinlərinin saçları əsasən nazik qıvraq,
başın orta hissəsi isə zamanla dazlaşır. Kəllə sümüyü
yuxarı hissəsi azca enli-açılmış, boyuna doğru isə
daralmış-yarımbağlı
vəziyyətdədir.
haftoni
yaşlı
adamlarına xas olan saç düzüm forması isə qocalarda
ənənəvi qədim Talış, orta yaşlı insanlarda orta və yeni
sovet üslubundadır. Haftoni sakinlərinin dəri quruluşu
müxtəlifdir. lakin dərinin orta şakalda rəngi əksəriyyət
təşkil edir. haftoni cavanlarının saç düzümü isə şərqibalkan və cənub-şərqi avropa tipləri ilə uyğun gəlməklə 241
yeni –dağınıq və yeni sərbəst –dayanmış formadadır.
haftoni gənclərinin muasir geyim və saç düzümləri nə
qədər yeniləşsədə, üslubda şərq irsiliyi və asiyalı yayım
forması özünü göstərir. Haftoni insanlarının əl və ayaq
quruluşlarından onların mənşəyi müəyyən etmək olur.
Haftoni insanlarının saç rəngləri orta qəhvəyidən
qarayadır. Gözlərinin rəngi isə qaradan qəhvəyiyədir ki,
bu da onların orta Balkan tipinə aid olduğunu göstərir.

Şəkil. Ayaq şəklinə görə Antropoloji kökəni təyin etmə.

2. Milli geyim. Haftoninin yaşlı qadınları əsasən
ənənəvi Talış-dağlı geyimindədirlər. Bu tipdə geyim
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onları İran Talışlarının və Qalışların geyimləri ilə
ümumiləşdirir. Haftoni qadınları ümumlerik geyimi ilə
üzləşməklə onun tərkib hissəsidir. Orta yaşlı qadınlar son
ənənəvi və orta sovet geyiomində, gənclər isə orta –sərbəst
dayanıq və orta –sərbəsdt dağınıq formada geyinirlər.
haftoni gənclərində millilik müşahidə olunmur. Haftoni
əhalisi yaşlılar və orta yaşlılar Talışca, yeni gəclər isə
Talış və Azərbaycan türkcəsində danışırlar. Azərbaycan
dilindən həm işdə və məktəbsdə . hə də evdə dövlət dili
kimi yox ana dili kimi də işlədirlər. Yeni azyaşlı nəsil isə
Talış dilində danışır.
242

Şəkil. Orand-dağlı qadını. Ənənəvi Talış-dağlı milli geyimi.

Milli yerli xlq oyunları. Haftoni qəsəbə xalqının
xalq çələnginin əsas sahələrindən biri də, yerli xalq milli
oyunlarıdır. Bu oyunları Haftoni xalqı hələ Lerik rayonun-
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da yaşadığı dövürdə püxtələşdirmiş və zaman-zaman
nəsildən-nəsilə ötürmüşdür. Belə ki, Haftoni ərazisinə
köçəndən sonra da bu xalq oyunları bir çox elementləri
özündə birləşdirərək ümumiləşmişdir.
İndinin özündə də gənc nəsil bu yerli xalq oyunlarını
davam etdirir və nəsildən-nəsilə ötürür. Bu oyunlar öz
xüsusiyyətlərinə görə iki hissəyə ayrılır 1. Çöldə oynanan
oyunlar 2. Evdə oynanılan oyunlar və bunlar aşağıdakılardır:
1. Hil-Hilone(Pil-pilone) – Bu oyun talış xalqının ən
qədim oyunlarından biridir və bü günümüzə qədər
nəsildən nəsilə ötürülür. Bu oyunun qaydası belədir.
1. İlk olaraq bu oyun üçün müxtəlif sayda iki
komanda seçilir və sonra bu komandalar oyun sahəsini 243
təyin edir və oyunçuların sayından bir nəfər az sayda kiçik
çala qazırlar. Bundan sonra da oyun sahəsinin ortasında
isə böyük bir çuxur qazırlar. Hər kəs öz yerini
tutmamışdan əvvəl hər bir kəs çox uzun olmayan bir
çubuq götürü və sonra mərkəzdə olan çuxurun önündə
sasna qozası qoyurlar və sonra isə növbə ilə ağaclarını o
qozaya tuşlayıb atırlar. . Sonda qozanı o çalaya ata
bilməyən şəxsə çala çatmır. Çünki çalaların sayı adamların
sayından bir dənə azdır. Elə bu səbəbdən də o artıq şəxs o
qozxanı götürüb bir az uzağa gedir və ordan oyunçuların
üstünə atər. Oyunçular həə öz növbəsində o qozanı öz
çubuqu ilə vurub daha uzğa atmağa çalışan zaman həmən
qıraqda qalan şəxs fürsətdən istifadə edərək oyunçuların
başı qarışdığı zaman onlarıdan birinin çalasına öz
çubuğunu salır və bununlada udmuş olurş. Sonra isə öz
çalasını itirəın oyunçu uduzmuş hesab olunur və o da
qozanı götürüb özündən əvvəl qıraqda qalan şəxsin yerinə
keçib qozanı uzaqdan atmağa başlayır. Beləcə oyun davam
edir. Bu oyunun digər adı Hil-hilone deyilir.
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Bundan əlavə Məxquli, Niyibroni, Əvvəli, Kəmər
peqəte(Qayış götürdü)və sair.
2. Evdə oynanılan oyunlar. - Kurone(dörd daş),
səpəcone(beş daş), tən-tənə(əl-üstə kimin əlidir), siyo
ğəzən(qara qazan), ğazon-ğazon(qazlarım-qazlarım), niyo
be(gizlənmək), xan-vəzir və sair.
Yerli xalq nağılları. Bütün kəndlərdə olduğu kimi
Haftoni xalqının da yerli nağılları var və bu nağıllar
ümumtalış nağılları silsiləsinə daxildir və bu nağıllar
qədim zamanlardan bəri mövcud olmuş və zaman-zaman
nəsildən-nəsilə ötürülərək günümüzə qədər yaşamışdır.
Bu nağılları qoca nənələr öz nəvələrinə danışmış , lakin bu
nağılları gənc nəsil yavaş-yavaş unutmağa başlamış və
244 bəziləri bu nağıllar haqda heçnə bilmir və bu nağıllar
aşağıdakılardır:
Şəğolə boli(Çaqqal qardaş), İvıjəli(cırtdan), kəçələ
boli(keçəl qardaş), Küəzinqi nağıl(Kor quşun nağılı). və
sairə.
Rəvayətlər.
“”Orattısan basın dama””. Rəvayətə görə hələ çar
dövründə Lənkəran qəzasının orand mahalında iki orattı
cinayət törədir və rus kazakları tərəfindən həbs olunub rus
naçalnikinin yanına gətirirlər. Bu zaman naçalnik onları
görüb soruşur.
- deyin görüm cinayəti siz törətmisiniz?
-Onlar isə cavabında yox biz törətməmişik. lakin bu
dəfə naçalnik kinayə ilə onlara deyir:
- əgər boynunuza alsanız sizi işlədib burxacam. yox
əgər boyun almasanız on il gedib Sibirdə həbsxanada
yatarsınız. Bunu eşidən o iki orattı naçalnikdən 5 dəqiqə
vaxt alıb öz aralarında nəisə danışırlar və sonra üzlərini
naçalnikə tutub deyirlər:
- naçalnik , sən öl bu cinayəti biz törətməmişik.
Bunu eşidən naçalnik onları Sibirə yollayır. Bu iki orattı
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on il sərasər sibirdə həbsxanada yatandan sonra yenidən
oranda qayıdırlar. Bunu eşidən naçalnik onları çağırıb
soruşur:
- Artıq öz cəzanızı çəkib qurtarmısınız. indi kişi kimi
boynunuza alın görüm bu cinayəti kim işlətmişdir. Bunu
eşidən orattılar cavab verirlər:
- bəli naçalnik bu cinayəti biz işləmişik. Bunu eçidən
naçalnik təəcüblə soruşur:
- madam ki,
siz törətmişdiniz onda niyə
boyunuinuza almadınız onsuzda on il yatıb gəldiniz.
cavabında isə orattılar deyirlər.
: cənab naçalnik biz sizdən beş dəqiqə alıb
məsləhətləşdik ki, sisin üçün işləməkdənsə on il gedib
yatmaq daha yaxşıdır və cinayəti bioyun almamamq üçün 245
“ sənöl “vurduq. Bunu eşidən naçalnik hirsindən yanındakı
strajniki çağırıb deyir:
- Bundan sonra Züvand zonsaında cinyaətkarı
tutanda ondan soruşun “ orattısan” hə desələr basın dama,
çünki onlar bir sənölə on il yatıb gəliblər. Elə o vaxtdan
xalq arasında “orattısan? Basın dama” sözü yayılıb.
“Oğru Orattı”. Rəvayətə Orand tayfası qışlaq üçün
Muğanın kəndlərindən birinin bərabərliyinə gəlib köçlə
məskunlaşırlar. Bu zaman qızılağac kişiləri hər gecə
orattıların alacıqlarına gecə ilə gəlib gizlicə bir qoyun
oğurlayarmışlar. Bunu hiss edən orattı kişilər gəlib
məsələni öz ağsaqqallarına danışırlar. Bu orattı ağsaqqal
da, gedib həmən sözü gedən kəndinin ortasında bir daşın
üstünə çıxıb hamını oraya çağırır və deyir:
- Ay camaat! . Axı biz sizə neyləmişik, etməyin,
ayıbdı, qoyunlarımızı qaytarın, yoxsa peşiman olacaqsınız.
Lakin bir neçə gen keçir və oğurlanmış qoyunlardan
heç bir xəbər-ətər olmayır. Əksinə sonrakı gecələrdə də
oğurlanan qoyunların sayı 50- yə çatır. Bunu görən tayfa
başçısı bütün ordakı oratdı kişiləri yığıb onlara deyir:
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- Hamınız gecə ilə kəndə gedib onların bütün
bığıburma kişilərini çuvala salıb buraya gətirin. Bunu
eşidən kimi orattıların qolu qüvvətli kişiləri gcə ilə geib
qızılavarın bütün kişilərini oğurlayıb çuvala salıb öz
qışlaqlarına gətirirlər. Səhərisi qızılavarın qadınları oyanıb
görürlər ki, ərləri yataqda yoxdur. Dərhal hadisəni başa
düşüb ağlaya-ağlaya orattıların köçünə gəlirlər və həmən
ağsaqqalın yanında fəruyad edib yalvarırlar ki, ərlərini
qaytarsınlar. Bunu eşidən orattı ağsaqqal onlar deyir:
- axı mən sizə demişdim ki, peşiman olacaqsınız.
İndi isə hər bir oğurlanmış orandlıların bir qoyununa qarşı
on qızılavarlı bığıburma kişi qaytaracam. Onlarda
razılaşırlar və hər on qızılavarlı kişi üçün bir ornad
246 qoyunu qaytarırlar. Bu hadisə Muğanlılara dərs olur. Odur
ki, hər dəfə Oratdılar Muğana qışlağa gələndə Muğan
camaatı bunu eşidəndə “oğru orattı gəlir” deyə qaçıb
gizlənirmişlər.
3. Folklor. Haftoni folkloru dedikdə buraya
aşağıdakı folklor nümayəndələri daxildir.
Bəylərova Mixək Nağdı qızı, Novruzova gqləxanım
Səfiəli qızı, Zeynalov Ağamirzə, Əzimova Əğəmadə,
Tağıyeva Şabaci Əşrrəf(Əşi) qızı və sairə.
Ləqəblər:
LələQiyas(Qasımov
Qiyas),
Kaloşov(Muradov
Ağarəhim), Xılə(Muradov Qaraxan), Bilə(İsayev Mənsur),
Meşəbəyi Əğəxan(Hüseynov Ağaxan), Qülə day(Novruzov
Güləmirzə), Drozə Musa(Yaqubov Musa), Əlizadə
Gülümsərov (Mirzəyev Əlizadə), Nəğılçi Məmmədağa
(Heydərov Məmmədağa), Pasan, xuxan, Mulə Kərim, Əşi
Kəırim(Tağıyev Kərim), Qağa Zülfiəli, Spin Səfərəli, qriş
Xeyrulla, Səğır Əhməd, Şül İbrahim, Peti Ataxan, Qonə
Nəhmət, Qubi(qubad), İsi Ağarəhim, baçıoğlu Mirzəsən,
Qədə Salman, Mirzəmmu(Mirzəkişi), Bzəyjə isi, Dəle
Vəliağa, Mamə Kklik, Taraş Qurbanəli, Mırtıq Vahab.
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4. Haftoni mətbəxi. Haftoni mətbəxi ümumlənkəran
milli mətbəxinin bir hissəsi olmaqla talış mətbəxinin
özünə məxsus üslubunu özündə əks etdirir. belə ki, haftoni
mətbəxinin özünəməxsusluğu burada yaşayan əhalinin
Lerik rayonun müxtəlif kəndlərindən olmasıddır ki, bu da
bir neçə süfrə mədəniyyətini və süfrə çeşidlərini özündə
birləşdirir. Alınan mətbəx özünün müxtəlifliyi ilə digər
mətbəxlərdən fərqləndirir. Haftoni mətbəxində yeməkləri
bir neçə qrupa ayırmaq olar və bunlar aşağıdakılardır:
Düyüdən hazırlanan xörəklər.
Plovlar. Daşmaplov, cılov, süzməpılov, siyoplov (qaraplov), məjüpılov, boxləplov(paxlaplov), laqəpılov (lərgəplov), küəplıov (boranı plov), şıtinə pılov(südlü plov),
247
şinə pılov(şirin plov), çınqırə plov(qşqaldaq plov) və s.
Xuruşlar: quşt(ət), quş və yoyuqdan hazırlanan
xörəklər, kijə kəbob(cücə kababı), Ləvənginə kijə(ləvəngi
cücə), tasə kəbob9tas kababı), tırşə kəbob(turşu kababı),
fisincon(fisincan), pılovə ji(plovaltı), çıxırtmə(çıxırtma),
qıymə ğatığ(qiymə qatıq), səbzi bıştə9səbziqovurma), şinə
bıştə(şirin qovurma), tovə kəbob(tava kababı), şomi(şamı),
lülə kəbob(lülə kababı), çınqırə kəbob(qşqaldaq kababı),
biliyə kəbob 9ördək kababı). Tikə kəbob(tikə kababı),
çızbız, qovurma, bozbaş, piti.
Dolmalar: Rəzə livə(tənək yarpağı dolması), kələmə
dolmə(kələm dolması, ğıymə bodomcon(qiymə badımcon)
və s.
Ətsiz hazırlanan bəzi xuruşlar: ğəylə(qəylə), qırdə
bodomcon(halqa badımcan), bodomconə sirdağ (badamıcan sirdağı), sı kardə kü(qızardılmış boranı) və sair.
Undan hazırlanan xörəklər: Xəşil, əriştə, düşbərə,
südllü yeməklərdə\n- bulama, süzmə, pəni(pendir),
cır(şor), və s.
Yumurta və tərəvəz xörəkləri: Torə(tərə), kuku
(kükü) və s.
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Şorba tipli xörəklər: Əriştə aş(əriştə aşı), düşbərə
aş(düşbərə aşı), şıtinə aş(südlü aş), tırşınə aş(turşulu aş),
sipiyə aş(ağ aş). həlimə aş(həlim aşı) və s.
Balıq xörəkləri: qırbəbıc(ləvəngili ziyad balığı- təndirdə sac üzərində bişirilir), çəpəğə sirdağ(çapaq sırdağı),
sıkardə çəke(şəki qızartması-təndirdə - pörtmə ilə turşulu),
qızartma balıqlardan sıkardə külmə(qızardılmış külmə),
ağ sol(şahmayi), ləvərü(balığın içalatınıən qızardılmışı),
soyutma balıq, süə külmə(şor balıq) və s.
Qənnadı məmulatı:
Halvalar: kınciə həvlo(küncüt halvası), mıcmə
həvlo(məcmeyi halvaslı), vizıə həvlo(qoz halvası), fındığə
həvlo(fındıq halvası), səməniə həvlo(səməni halvası), pəş248 mək, şor çörəyi, şinə kükə(şəkər çörəyi), bişi, şəkərbura,
paxlava, ğəndə kükə(pryanik) və s.
Çörəklər: tənüə nün(təndir çörəyi), pencəkəş(beş əlzüvand çörəyi), zehrənə nün(zehrən çörəyi), ləvoş(lavaş),
fəti(fətir), kılçə(külçə) və s.
Doşablar, rübblər: bəkməzlər, hındə morə(qatı şirələr), xirnik doşabı, üzüm doşab, tut doşabı , bibə rıbb
(heyva rübbü), ambüə rıbb(armud rübbü), pamədorə rıbb
(pomidor rübbü) və s.
İçki nümunələri: şərbət, oduğ(ayran0. sevə kəmpot
(alma kompotu), bibə kəmpot(heyva kompotu), feyxo
kəmpot(feyxo kompotu), mürəbbələr – anqı varinə(üzüm
mürəbbəsi), incili varinə(əncil mürəbbəsi), hındılə
varinə(böyürtkən
mürəbbəsi),
bibə
varinə(heyva
mürəbbəsi), gilosə varinə(gilas mürəbbəsi) şəlğəm və s.
Şorbalar: süə ambu(şəlemə ambu –şor armud), süə
ser(şor əzgil), süə xıyı(şor xıyar), süə pamədor(şor
pomidor), sırkə bopomcon(sirkə badımçcan), sırkə
bibər(sirkə bibər-həftə becər), süə kələm(şor kələm), süə
anqı(şor üzüm). süə si(şorlanmış sarımsaq) və s.
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Suda və közdə bişən çərəzlər: qılvoniə ku
(qaynadılmış boranı). qılvoniə kərtof(qaynadılmış kartof),
qılvoniə noxod(qaynadılmış noxud), qılvoniə moğnə
(qaynadılmış yumurta), qılvoniə məkə(qaynadılmış
qarğıdalı), qılvoniə bodomcon(qaynadılmış badımcan),
qılvoniə ambu(qaynadılmış armud) və s.
Heç kim və heç nə unudulmur.
Sovet-Fin muharibəsi(1939-1940-cı illər).
Tağıyev Tağı İsa oğlu. Tağıyev Tağı İsa oğlu
Haftoni qəsəbəsinin Türkoba ərazsində dünyaya gəlmişdir.
O, 1939-cu ildə hərbi məktəbin “tanq komandiri” ixtisası
üzrə oxumuşdur. 1939-cu ildə Sovet-Fin muharibəsinə
yollanmış və itgin düşərək bir daha geri qayıtmamışdır
Tağıyev Məhri Əziz oğlu. Tağıyev Məhri Əziz oğlu 249
Haftoni qəsəbəsinin Türkoba ərazisində dünyaya
gəlmişdir. O, 1940-cı ildə
sovet-Fin muharibəsinə
yollanmış və itgin düşərək bir daha geri qayıtmamışdır.
Əliyev Alış Ağabala oğlu. Əliyev Alış Ağabala oğlu
1939-cu ildə Sovet-Fin muharibəsinə yollanmış və sonrada
II dünya muharibəsi başlandığından və orada qalaraq
xidmətini davam etddirmişdir. Lakin muharibə bitdikdən
sonra 1947-ci ildə evə qayıtmışdır.
Novruzov Güləmirzə Həsən oğlu. Novruzov güləmirzə Həsən oğlu Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur.
O, 1939-cu ildə Sovet-fin muharibəsinə yollanmış, lakin
1941-ci ildə II dünya muharibəsi başladığına görə orada
qalmış və 1942-ci ildə itkin düşərək bir daha geri
qayıtmamışdır.
1. II dünya muharivəsi. İkinci dünya muharibəsi –
faşist Almaniyası, faşist İtaliyası və millitarist Yaponiyası
tərəfindən başlanmış və böyük muharibə “İkinci dünya
muharibəsi 1939-cu il sentyabrın 1-də faşist Almaniyasının Polşaya hücumu ilə başlanmışdır. Sentyabırın 3-də
Böyük Britaniya və Fransa Almaniyaya muharibə elan
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etdilər.
İngiltərə-Fransa
koalisiyasına
Britaniya
dominonları və müstəmləkələri də qoşuldu. Polşa
qoşunlarının muqavimətinə baxmayaraq alman qoşunları
Polşanı işğal etdilər. Danimarka və Norveçi tutmaqla
Hitler Almaniyası şimalda Sovet İttifaqının sərhədləri
yaxınlığında öz daoanmasının bazalarda yerləşməsini
təmin etdi”(ASE, B, 1980, IV cild. səh. 409). Alman
qoşunları sonralar Fransa , BolqarıstanŞ, Yuqoslaviya,
Yunanıstan və digər ölkələri işğal etdilər. Dünya ağalığı
məqsədinə çatmaq üçün Almaniya SSRİ-ni sıradan
çıxarmalı idi. Bunun üçün geniş hücum planı hazırlamışdı.
Bu “Barbarossa” planı idi. Həmin plana əsasən 1941-ci il
uyunun 22-də nasist Almaniyası və SSRİ-yə hücum etdi.
250 ”Barbarossa” planına görə alman ordusu ildırım sürətilə
Sovet ordusununa ağır zərbələr endirməli, qışa qədər
Arxangelsk- Həştərxan xəttinə çıxmalı idi. Azərbaycan
Almaniyanın işğalçılıq planlarında xüsusi yer tuturdu.
Onun sərvətləri, strateji və geosiyasi mövqeyi nasistlərin
diqqətini cəlb edirdi. Rozzenberqin “Qafqazın idarə
olunması planı”na görə ilk vaxtlar Azərbaycanda
komissarlıq adlanan idarə forması yaradılmalı və o,
iqamətgah Tiflisdə yerləşən Qafqaz reyxkomissarlına tabe
edilməli idi. Hələ 1941-ci ilin martında Almaniya
“Kontinental neft cəmiyyəti”nə Bakı zəbt edildikdən sonra
buradakı neftin hasil, emalı və daşınması tapşırıldı.
Abşeronun , o cümlədən Bakının sənaye və hərbi
əhəmiyyəti obyektlərinin
dəqiq xəritələri də
hazırlanmışdı. Hitlerin Qafqaza hücum planı “Edelveys”
adlanırdı. Bu plana görə bakı 1941-ci il sentyabrın 25-də
tutulmalı idi. Muharibənin ilk illərində Azərbaycan barədə
SSRİ rəhbərliyinin də xüsusi planı var idi. 1942-ci ilin
dekabrında imzalanmış məxvi plana görə . azərbaycanlılar
zorla Mərkəzi Asiya və Qazaxıstana köçürülməli dir.
Səbəbi isə Sovt dövlətinin Türkiyəyə etnik və dini
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mənsubiyyətləri ilə yaxın olan azərbaycanlılara etibar
etməməsi idi. Lakin Qırmızı ordunun Stalinqrad və Qafqaz
uğrundakı döşüşlərdə ələbəsi, həmçenin Ç, S, Bağırovun
şəxsi nüfuzu və tutarlı dəlilləri İ, V, Stalini bu yoldan
çəkindirdi. Muharibənin ilk günlərində 40 mindən çox
azərbaycanlı oğlan və qız cəbhəyə könüllü getmək üçün
ərizə verdi. Azərbaycanda 1941-ci ilin avqustunda 402-ci,
oktyabrında 223-cü, 1942-ci ilin martında 416-cı , avqustsentyabrında 271-ci milli atıcı diviziyaları yaradıldı.
Krımın mudafiəsində şəxsi heyətinin çoxunu itirmiş 77-ci
diviziya 1942-ci ilin myında azərbaycanda yenidən
komplektləşdirildi. Ümumiyyətlə, muharibə illərində
Azərbaycandan
sovet ordusuna
600 minə yaxın
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həmyerlimiz səfərbərliyə alınmışdı.
İkinci dünya muharibəısində öz qəhrəmanlıqları ilə
azərbaycan oğulları xüsusi ad qaanmışdılar və bunlar
aşağıdakılardır.
İsrafil Məmmədov (kiçik leytenat) 1941-ci ilin
dekabrında Novoqorod yaxınlığında Pastinka kəndi
uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərdi və
azərbaycanlılar arasında ilk dəfə olaraq Sovet İttifaqı
qıəhrəmanı fəxri adına layiq görüldü.
Həzi Aslanov(general)- Moskva
ətrafındakı
döyüşlərdə fərqləndiyinə görə tank bölməsinin komandiri
lənkəranlı Həzi Aslanov “Qırmızı ulduz” medalı ilə təltif
edildi.
İdris Vəliyev – Borofino çölündəki vuruşmada
pulemyotçu İdris Vəliyev düşmənin 50-dən çox əsgərini
məhv etmişdi.
Hüseunbala Əliyev(təyyarəçi) – Leninqrad səmasını
müdafiə edərkən düşmənin 6 təyyarəsini vurub salmış, 17
yara almasına baxmayaraq öz təyyarəsini yerə endirə
bilmiş, lakin özü həlak olmuşdu. Bundan əlavə Ziya
Bünyadov , İdris süleymanov, Mehdi Hüseynzadə kimi
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həmyerlimiz II dünya muharibəsində
xüsusi
qəhrəmanlıqlar göstərmişlər. (Bax:aAzərbaycan tarixi. XI
sinif dərslik kitabı. 2009-cu il. səh. 91-95. )İkinci dünya
muharibəsi 2194 gün(6 il ) sürmüş, 50 milyondan çox
adam həlak olmuşdur. SSRİ muharibədə 20 milyondan
çox adam itirmişdir. İkinci Dünya muharibəsində
Lənkərandan 10 min nəfərədək döyüşççü iştirakk etmiş və
7 min nəfəri qayıtmışdır. Muharibdən qayıtnayanların
şərəfinə rayonbun bütün yaşayış məntəqələrində , o
cümlədən şəhərin mərkəzi meydanında ”xatirə abidəsi”
ucaldılmışdır. . (Bax:Mirhaşım Talışlı və Etibar Əhədov.
Lənkəran Ensiklopedik məlumatı. bakı-2014). Lənkərndan
isə general Həzi Aslanov, snayperçi Baloğlan Abbasovu
252 və başqalrarını misal göstərmək olar. O, dövürdə bütün
yerlərdə olduğu kimi haftonidən də II dünya muharibəsinə
kütləvi çağırışlar olmuşdur. haftonidən muharibəyəı
gedənlərin çoxu qayıtmamış və itgin düşmüşlər və onlar
aşağıdakılardır:
II Dünya muharibəsi iştirakçıları. . Əliyev Canəli
Ağabala oğlu, Əliyev Alış Ağabala oğlu, Novruzov
Güləmirzə Həzər oğlu, Zeynalov Kişi, Calalov İshaq İsbat
oğlu. Əzimov Xancan.
İtgin düşənlər.
Zeynalov Əbülhəsən Mirzə oğlu. Zeynalov
Əbülhəsən Mirzə oğlu 1880-cı ildə Lerik rayonunun
Nürəvüd kəndində anadan olmuşdur. 1910-cu ildə ailəsi
ilə birlikdə Lənkəranın Haftoni ərazisinə köçüb. 1941-ci
ildə II dünya muharibəsinə getmiş və
bir daha
qayıtmamışdır. Bu şəxs əvvəllər qaçaqlarla uzun müddətt
vuruşmuş və onları Haftoni ərazisindən qovmuşdur.
Tağıyev Qəni İsa oğlu. Tağıyev Qəni İsa oğlu
Haftoni qəsəbəsinin Türkoba ərazisində dünyaya
gəlmişdir. O, 1941-ci ildə II dünya muharibəsinə
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yollanmış və 1942-ci ildə itkin düşərək bir daha geri
qayıtmamışdır.
Tağıyev Bayram Əziz oğlu. Tağıyev Bayram Əziz
oğlu Haftoni qəsəbəsinin Talışlı ərazisində dünyaya
gəlmişdir. O, 1942-ci ildə II dünya muharibəsinə
yollanmış və bir daha geri qayıtmamışdır.
Tağıyev Musa Əşi oğlu. Tağıyev Musa Əşi oğlu
Haftoni qəsəbəsinin
Türkoba ərazisində dünyaya
gəlmişdir. O, 1942-ci ildə II dünya muharibəsinə
yollanmış və itkin düşərək bir daha geri qayıtmamışdır.
Hacıyev Hüccət. Hacıyev Hüccət Haftoni
qəsəbəsində dünyay gəlmişdir. O, 1941-ci ildə II dünya
muharibəsinə yollanmış və itkin düşərək bir daha geri
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qayıtmamışdır.
Əliyev Müzəffər Ağabala oğlu. Əliyev Müzəffər
Ağabala oğlu Haftoni qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir. O.
1941-ci ildə II dünya muharibəsinə yollanmış və itkin
düşərək bir daha geri qayıtmamışdır.
Əliyev Ağahüseyn Əməlla oğlu. Əliyev Ağahüseyn
Əməlla oğlu 1941-ci ildə II dünya muharibəsinə yollanmış
və itkin düşərək bir daha geri qayıtmamışdır.
Muradov Hacıbala. Muradov Hacıbala 1941-ci ildə
II dünya muharibəsinə yollanmış və itkin düşərək bir daha
geri qayıtmamışdır.
Bayramov Ağasən. Bayramov Ağasən 1941-ci ioldə
II dünya muharibəsinə yollanmış və itkin düşərək bir daha
geri qayıtmamışdır.
II dünya muharibəsi veteranları. Haftoni qəsəbəsi
ərazisindən II dünya muharibəsinə yollanan çox olmuşdur.
Onların bir qismi itkin düşsə də böyük bir qismi
yaralanaraq geri qayıtmışlar və bunlar aşağıdaklılardır.
Tağıyev Balaxan Əşi oğlu. Tağıyev Balaxan Əşi
oğlu Haftoni qəsəbəsinin Türkoba ərazisində dünyaya
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gəlmişdir. O, 1940-cı ildə Sovet-Fin muharibəsinə
yollanmış və ordanda evə tərxis olunan zaman II dünya
muharibəsi başlamış və 1943-cü ildə yaralanaraq evə
qayıtmışdır.
Əliyev Alış Ağabala oğlu. Əliyev Alış Ağabala oğlu
1939-cu ildə Sovet-Fin muharibəsinə yollanmış və sonrada
II dünya muharibəsi başlamış və orada qalmışdır. Lakin
muharibə bitdikdən sonra 1947-ci ildə evə qayıtmışdır.
Novruzov Mirzəbala Həsən oğlu. Novruzov
Mirzəbala Həsən oğlu Haftoni qəsəbəsində dünyaya
gəlmişdir. o, 1941-ci ildə II dünya muharibəsinə yollanmış
və 1942-ci ildə yaralanaraq geri qayıtmışdır.
Mənsimov Hüseyn. Mənsimov Hüseyn 1941-ci ildə
254 II dünya muharibəsinə yollanmış və 1942-ci ildə
yaralanaraq geri qayıtmışdır.
Yaqubov Rüstəm Nağdi oğlu. Yaqubov Rüstəm
Nağdi oğlu 1941-ci ildə II dünya muharibəsinə yollanmış
və 1942-ci ildə yaralanaraq geri qayıtmışdır.
Yaqubov Babacasn Nağdi oğlu. Yaqubov Babacan
Nağdi oğlu 1941-ci ildə II dünya muharibəsinə yollanmış
və 1942-ci ildə yaralanaraq geri qayıtmışdır.
Cavaddov Məhərrəm. Cavadov Məhərrəm 1941-ci
ildə II dünya muharibəsinə yollanmış və yaralanaraq geri
qayıtmışdır.
Əzimov Xancan. Əzimov Xancan 1941-ci ildə II
dünya muharibəsinə yollanmış və 1942-ci ildə yaralanaraq
geri qayıtmışdır.
Bundan əlavə digər veteranlar Əliyev Qəzənfər
Ağabala oğlu, Əliyev Alış Ağabala oğlu,
2. Əfqanıstan vetranları.
Zeynalov Naib Həsən oğlu. Zeynalov Naib Həsən
oğlu 14 fevral 1966-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsində doğulmuşdur. 1971-1982-ci ildə Haftoni
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məktəbində orta təhsil almış və 1983-cü ildə sovet ordu
sıralarında əfqanıstan respublikasında öz beynəlmiləl
borcunu yerinə yetirmişdir. Əfqanıstanda olan zaman çox
təhlükəli və ağır şəraitdə qulluq edən Zeynalov Naib
dəfələrlə qızğın döyüşlərə girmiş və döyüşlərin birində
ağır yaralanaraq qəlpə almışdır və iki dəfə kontuziya
almışdır. 1985-ci ildə tərxis olunaraq veetran statusu
almışdır. Ailəlidir və 3 övladı var.
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Şəkil. Əfqanıstan muharibəsi veteranı . Zeynalov Naib
Həsən oğlu. 28. 04. 2018-ci il.

Tağıyev Rüfət Əziz oğlu. Tağıyev Rüfət Əziz oğlu
1967-ci ildə Haftoni qəsəbəsinin Türkoba ərazisində dünyaya
gəlmişdir. O, 191974-1985-ci illərdə Haftoni qəsəbə orta
məktəbində təhsil almışdır. 1986—1988-ci illərdə sovet ordu
sıralarında öz beynəlmiləl borcunu yerinə yetirmək üçün
Əfqanıstan respublikasında hərbi xidmətdə olmuşdur.
Tağıyev Rüfət Əfqanıstanın Məzari-Şərif, Feyzabad və digər
məntəqələrində əfqan mücahidləri ilə dəfələrlə qızğın
döyüşlərdə iştirak etmiş və bir neçə silahdaşının həlak
olmasının canlı şahidi olmuşdur. lakin döyüşlərin birində
Tağıyev Rüfət Əziz oğlu ağır yaralanaraq ordudan tərxis
olunmuşdur.
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Əmirov Şaiq Ələkbər oğlu. Əmirov Şaiq Ələkbər oğlu
1967-ci ildə Haftoni qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir. 19741985-ci illərdə Haftoni qəsəbə orta məktəbini bitirmiş və
1988-ci ildə sovet ordu sıralarında hərbi xidmətə getmiş və
öz beynəlmiləl borcunu yerinə yetirmişdir. Əmirov Şaiq
Əfqanıstanda olduğu müddətdə Feyzabad, Məzari-Şərif və
digər məntəqələrdə hərbi xidmətdə olmuş və dəfələrlə Əfqan
mücahidləri ilə qanlı döyüşlərdə iştuirak etmişdir. Lakin
döyüşlərin birində ağır yaralanaraq ordu sıralarından tərxis
olunmuşdur. Əfqanıstan muharibəsi veteranıdır.
3. Qarabağ muharibəsi iştirakçıları.
Qarabağ şəhidləri.
Əliyev Suiltan Məmməd oğlu. Əliyev Sultan Məmməd
256 oğlu 20 avqust 1973-cü ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsində anadan olmuşdur. Qarabağ şəhididir. 19791990-cı illərdə Haftoni orta məktəbini bitirmiş və vətənin
bütöbvlüyünü müdafiə etmək üçün qarabağa yollanmışdır.
Milli ordu sıralarında olduğu qısa müddət ərzində bir neçə
döyüş əməliyyatında iştirak etmişdir. Siyasi və döyüş
hazırlığı əlaçısı olmuşdur. O dəfələrlə düşmənlərlə qızğın
döyüşə girmiş, onlara ciddi ziyan vurmuş və onlıarın hərəkətini zəiflətmişdir. o döyüşlərdə çoxlu əsgər yoldaşlarını
itirmiş və onlazrın ölümünə şahid olmuşdur. Lakin 1
sentyabr 1992-ci ildə Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Hal-hazırda təhsil aldığı
məktəb onun adıbnı daşıyır və Haftonidə adı əbədiləşdirilmiş
və Haftoni qəsəbə küçələrindən biri onun adını daşıyır. Allah
rəhmət etsin.
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Şəkil. Qarabağ
muharibəsi şəhidi Əliyev
Sultan Məmməd oğlu.

Nəsirov Füzuli Əvəz oğlu. Nəsirov Füzuli Əvəz oğlu
15 dekabr 1973-cü ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsinin Talışlı ərazisində andan olmuşdur. 1979-1990cı illərdə haftoni qəsəbə orta məktəbdə təhsil almışdır. 257
1992-ci ildə milli-ordu sıralarına çağırılmışdr. Nəsirov
Füzuli Qarabağın Laçın , Ağdam döyüşlərində iştirak
etmiş və düşmənə ağır zərbələr vurmuşdur. Sıravi Nəsirov
Füzuli Əvəz oğlu cəbhənin Ağdam döyüş bölgəsində
gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir. düşmənin 12 iyun
1993-cü ildə Ağdamın Mərizli-Yusifcanlı kəndlərində hücum zamanı o tank ekipajının tərkibindıə düşmənlə açıq
döyüşə girmiş , erməniləri geri otuzdurulmasında fəal
iştirak etmişdir. Lakin 38 mart 1994-cü ildə Ağdamın
Qaraşlı və Şirvanlı kəndlərinin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə Nəsirov Füzulinin tankı düşmən tərəfindən vurulmuş, tankın komandiri həlak olmuş və tuşlayıcı
operator Nəsirov Füzuli isə ağır yaralanmışdır və bu ağır
yaradan o əbədi olaraq gözlərini yummuşdur. Məzarı
Haftoni qəbiristanlığındadır. Hal-hazırda Haftoni qəsəbəsində onun adıına küçə var.
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Şəkil. Qarabağ
muharibəsi şəhidi.
Nəsirov Füzuli Əvəz oğlu.

Qarabağ veteranları.
Əliyev Ənvər Tərlan oğlu. Əliyev Ənvər Tərlan
oğlu. 1975-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində
258 anadan olmuşdur. 1981-1992-ci illərdə Haftoni qəsəbə
orta məktəbinidə təhsil almış və 1992-1993-cü illərdə
Lənkəran 34 saylı texniki peşə məktəbində oxumuşdur.
Əliyev Ənvər 1993-cü ildə hərbi xidmətə çağrılmış və
Ağdamı cəbhəsində , güllücə pozisiyasında düşmənlə üzüzə dürmuş və qızğın döşülərdə iştirak etmişdir. Əliyev
Ənvər Tərlan oğlu dəfələrlə qızğın döyüşlərdə iştirak
etçmiş və düşmənə ağır zərbə vurmuşdur. O, dəfələrlə
döyüşlərdə silahdaşlarının
qəhrəmancasına həlak
olmalarının canlı şahidi olmuşdur. Lakin 1994-cü il yanvar ayının 24-də ağır yaralanmış və və t ordudan tərxis
olunmuşdur və hal-hazırda qarabağ əlilidir.

Şəkil. Qarabağ
muharibəsi əlili Əliyev
Ənvər Tərlan oğlu. 24. 04.
2018-ci il
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Rzayev Hakim Ramiz oğlu. Rzayev Hakim Ramiz
oğlu 16 oktyabr 1977-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsində anbadan olmuşdur. 1983-1994-cü illərdə
Haftoni qəsəbə orta məktəbiondə orta təhsil almış və
1995-ci ilin oktyabr ayında Qarabağa hərbi xidmətə
getmişdir. Rzayev Hakim Ramiz oğlu ağdam və Ağdərə
cəbhələrində düşmənlə üz-üzə dayanmış və onlara qarşı
dəfələrlə qızğın döyüşlər girmiş və düşmənə ağır zərbələr
vurmuşdur. Lakin 1997-ci ildə ağır yaralanaraq tərxis
olunmuş və Qarabağ muharibəsi əlili”dir.
Əliyev Ərəstun Mirzəməd oğlu. Əliyev Ərəstun
Mirzəməd oğlu 7 fevral 1968-ci ildə Lənkəran rayonu
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1974-1985-ci
illərdə Haftoni məkətbində orta təhsilini almışdır. 1985-ci 259
ildə Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan dövlət Tibb
İnistitutunun “terapeya “ fakültəsini bitirib. Bir ildən sonra
hərbi xidmətə gedib 1986-ci ildə tərxis olunaraq yenidən
ali təhsilini davam etdirib və 1991-ci ildə bitirib. 1991-ci
ildə Lənkəran mərkəzi xəstəxanasının qəbul şöbəsində və
mövsümi olaraq isti su sanatoriyasında işləmişdir. Sonra
isə Fövqalada Hallar Nazirliyinin Lənkəran şöbəsinə daxil
olub və ilk öncə leytenant, sonra kaspitan və daha sonra
isə
polkovnik
olmuşdur.
Hal-hazırda
FHN-nin
qospitalında rəis işləyir. -
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V FƏSİL
İQTİSADİYYAT, TƏSƏRÜFAT HƏYATI,
SƏNƏT SAHƏLƏRİ, NƏQLİYYAT və
İNSANLARI
Haftonidə olan və doğulan məşhur şəxslər.
Haftoni ərazisi Lənkəranın ən gözəl və cənnət
geşələrindən ən birincisidir və Lənkəran dedikdə ilk
növbədə haftoni meşələri, ibadi və istisu sanatoriyası və
mineral bulaqları başa düşülr. Haftoninin lənkəran digər
260
ucqar kəndlərə nisbətən daha yaxın və əlverişli yerdə
yerləşməsi tarix boyu məşhur insanların diqqətini cəkmiş
və Lənkəranda olarkən ilk olaraq haftoni ə\razisini ziyarət
etmişlər. haftini ərazisində bizə məlum olmuş məşhur və
tanınmış şəxslər aşağıdakılardır:
Talış xanı Mir Abbas bəy talışxanov, Mirzə Əhməd
bəy xudaverdi oğlu(Talış xanlığının tarxinə aid yazılmış
“Əxbərnamə” kitabının müəllifi), Açkinov, Lənkəran qəza
rəisi və mülkədar Lev Karpoviç, Nəriman Nərimanov,
Əliheydər Qarayev, Orconikidze, İ. V. Stalin, Heydər
Əliyev, İsa Məmmədov, İlhamə Quliyeva, tanınmış
dağıstan güləşçisi Sni Süleyman, və Arif Quliyev və sair.
Talış xanı. Hacı Mir Abbas bəy(mayor) . Haftoni
ərazisində olmuş dövlət xadimlərindən biri də talış xanı
Mir abbas bəy olmuşdur. Mir Mustafa xanın beşinci oğlu
Hacı Mir Abbas bəydir. Atasının əmlak bölgüsündə ona
Astara mahalı düşmüşdü. Hətta Mirzə Əhmad bu haqda
“Əxbərnamə”də də yazır: “Mir Mustafa Xan öz ogulları
arasında Mir Abbası çox istəyirdi və əmlak bölgüsündə
Astara mahalını və özünün bir neçə nökərini Mir Abbasa
bagışlamışdı, üstəlik məni də Mir Abbasa mirzə verdi. ”
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Hacı Mir Abbas bəyə 1829-cu ildə mayor rütbəsi verilir.
1831-ci ildə Rusiyaya qarşı iddialarına görə həbs olunur.
Helə həmən ilin axırlarında da həbsdən azad olunur.
1860-cı ildə Astaradan Peterburqa köcür. Astaranın idarə
olunmasını öz oğlu Mir Tagıya tapşırır. 1860-cı illərdə
Peterburqda yaşaması haqqında arxivdə belə bir məlumat
var: “Mir Abbas bəy Qraf Orlov Davıdovun 1 hissəli 2-ci
kvartalının 3 nömrəli evində yaşamışdır”. Peterburqa
getmeyinin məqsədi o idi ki, vəfat etmiş bacısının qəbrini
ziyarət etsin və bacısının saxladığı vəsiyyətnamələri Talışa
gətirsin. Mir Abbas bəy bu işlərə nail ola bilir, bacısının
saxladığı arxivlə yanaşı, ona məxsus qızıl-zinyət əşyaları
və pulları da Talışa gətirir. 1863-cü ildə Hacı Mir Abbas
bəy Peterburqdan Talışa dönür. (Bax:G. Məmmədzadə 261
"Lənkəran mahalının sərkərdələri")Haci Mir Abbas bəyin
7 həyat yoldaşı olmuşdu. Birinci həyat yoldaşı Qarabağ
xanı olan Rüstəm xanın qızı Xanımağa idi. Xanımağadan
2 qızı olmuşdu: Fatma xanım (1825-?) və Pəri
xanım(1829-?). İkinci arvadının adı məlum deyil, o
qadından 2 oğlu olmuşdu: Məmmədhəsən bəy (1821-?) və
Məmməd Əli bəy (1823-?). Üçüncü arvadı Gürcü qızı
Güləndam idi (bəzi məlumatlara görə Gürcü çarı
Qeorqinin qızı idi, yəni ki, Mir Abbas bəy öz böyük
qardaşı Mir Məmməd Xanın həyat yoldaşı Nina (Nənə)
xanımın bacısı Güləndam xanım ilə evlənmişdi. Görünür
ki, Talış Xanları Gürcü çarları ilə qohum idilər. ) O gürcü
xanımından Mir Tağı bəy adlı oğlu olmuşdu. (Mir Tağı
bəy Xansıvo ilə əmi oğlu olmaqla yanaşı, həm də xala
oğlu idilər. ) Mir Tağı bəyin (1833-1892) oğlu, dövrünün
ən məhşur mülkədarlarından sayılan, Lənkəranda “Xan
evi” adı ilə tanınan Xan sarayını tikdirən, miliyonçu Mir
Əhmad Xan Talışinskidir. Mülkədar və miliyonçu Mir
Əhmad Xan Talışinski Hacı Mir Abbas bəyin nəvəsidir.
Hacı Mir Abbas bəyin dördüncu həyat yoldaşı Astaranın
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Siyaku kəndindən olan rəiyyət qızı Yetər xanım idi. Yetər
xanımdan bir oğlu olmuşdu: Mir Cavad bəy (1852-1909).
. (Bax:E.
İsmayılov "Geneologiya Talışinskix i
Talışxanovıx)Beşinci həyat yoldaşı Astaranın Alaşa
kəndindən olan rəiyyət qızı Fəxriyyə xanım idi. Fəxriyyə
xanımdan da bir oğlu olmuşdu: Musa bəy (1852-1902).
(Bax: "Əkinçi" qəzeti: ")26 may 1877-ci il. )Altıncı
xanımı Astaranın Şahağacı kəndindən olan Rəcəbəli bəyin
qızı Maral xanım idi. Maral xanımdan bir oğlu və 4 qızı
olmuşdu: Xanı bəy (1855-1911), Bilqeyis xanım (1831?), Mir Zadə xanım (1841-?). Zəhra bəyim (1846-1914)
və Saray bəyim (1858-?). Sonuncu, 7-ci həyat yoldaşı
Astaranın Maşxon kəndindən olan rəiyyət qızı Hüri xanım
262 idi. Hüri xanımdan bir oğlu və bir qızı olur: İsa bəy
(1865-1906) və Gövhər Tac xanım (1861-?)Hacı Mir
Abbas bəy 1874-cü ildə Astarada vəfat etmiş, qəbri
Butəsər (Pensər) kəndindədir. Qızı Zəhra bəyim Mir
İbrahim xan Talışxanovla evlənmişdir(Bax:T. Bayraməlibəyov "Talış xanlığının tarixi"). Mir abbas bəy
Haftonidə və İbadi mineral bulaqlarında olmuş məşhur
şəxslərdən biridir. Bu haqda tarixçi Mirzə Əhməd
Xudaverdi oğlu özünün “Əxbərnamə” kitabında bu haqda
məlumat verərək yazır:
“Bir nеçə gündən sоnra Mir Abbas bəyin dоstlarından əvvəllər Lənkəran naçalniki, indi isə Qarabağ rəisi
оlan Akinsоv317(Akinоv (və yaхud Akinsоv?). Bu adı da
düzgün охuya bilmədik ) Qarabağdan ailəsi ilə Mir Abbas
bəyin еvinə gəlmiş, оndan хahiş еtmişdi ki, о da ailəsini
götürüb Lənkəranın isti suyuna gеtsin. Mir Abbas bəy də
ailəsini götürüb оnunla birlikdə Ibadi Isti suyuna318(Ibadi
isti suyu. Lənkəran şəhəri yaхınlığındadır) gеtdi. Mirzə
Əli Həsən həkimlə biz gеtmədik. Mir Abbas bəy də bizə
təklif еtmədi. Sahə müvəkkilindən şübhəli оlduğum üçün
gеtməyə hеç mеylim yох idi. Aradan iki gün kеçdi. Mir
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Abbas bəyin nökərlərindən biri gəlib mənə dеdi:
«Sərkarbəy Sizi Mirzə Əli Həsənlə birlikdə hüzuruna
çağırır!». Buna görə mən Mirzə Əli Həsənlə birlikdə
atımızı minib Isti suya Mir Abbas bəyin hüzuruna gеtdik.
Tərifi mümkün оlmayan bir məclis qurulduğunu gördük.
Mir Abbas bəyin bеlə bir хasiyyəti vardı. Bir yеrə
gеtdikdə çох tədarük görərdi. Bir günlük nahar əvəzinə
yüz günün yеməyini aparardı. Mənə lazımi hörmət və
nəvaziş göstərdi. [Sоnra] dеdi: «Mən sizi оna görə
çağırmışam ki, хilafət mərkəzi Pеtеrburqa bacım Böyük
хanıma bir məktub yazım!». Ərz еlədim: «Qurbanın
оlum, baş üstə!». Günbatana bir saat qalmışdı. Həkim
Mirzə Əli Həsənə buyurdu: «Siz gеdin еvə, Mirzə Əhməd
qalsın!». Mirzə Əli Həsən gеtdi. Mən qaldım. Sərkarın 263
хidmətçiləri özləri üçün bir mənzil hazırlamışdılar.
Хidmətçi Cabbara dеdi: (78, b) «Mirzə Əhmədi о
mənzildə yеrləşdirin. Özünüz də оnun хidmətində оlun!».
Mən sərkarın əmrinə görə gеdib о mənzildə yеrləşdim.
Şam namazından sоnra Mir Abbas bəy məni çağırıb
[dеdi]: «Qələmdanını götür gəl!». Mən də qələmdanımı
götürüb оnun mənzilinə gеtdim. Оrada bahalı хalılardan,
Хоrasan kеçələrindən bir taхt döşəndiyini gördüm.
Bеhiştə bənzər bir məclis idi. [Abbas bəy] buyurdu: «Gəl
оtur!». Müхtəsər, mən оturdum. Pеtеrburqa yazılacaq
mətləbi mənə söylədi. Mən məktubu yazmaqla məşğul
оldum. Mir Abbas bəy хiftən namazı(Хiftən namazı.
Buna yatsu namazı da dеyilir. Müsəlmanlara gündə bеş
dəfə namaz qılmaq vacibdir: sübh namazı, günоrta
namazı, ikindi (yəni gün batan) namazı, şam namazı və
nəhayət yatsu namazı) qılmaq üçün qalхdı. Хanım Ağa
320 (Хanım Ağa. Mir Abbas bəynn arvadı idi. )mənimlə
mеhribanlıqla danışmağa başlayıb dеdi: «Mirzə Əhməd,
sənin atan kim idi, kimə хidmət еdirdi? Kimin sayəsində
о nüfuz qazanmışdır?». Ərz еtdim: «Rəhmətlik Mustafa
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хanın!». [О] dеdi: «Indi kimə хidmət еdirsiniz? Nə üçün
ruslara qulluq еdirsiniz?». Ərz еtdim: «Əlacım yохdur!».
Buyurdu: «Məgər bu Mir Abbas bəyin hörməti оnun
[rusun] hörmətindən əskikdir?». Ərz еtdim: «Vallah
yох!». [О] dеdi: «Siz müsəlmanların ağasına хidmət
еtmirsiniz? О, rusdan pisdir və ya rütbəsi оndan
aşağıdır?». Mən оnun cavabında dеdim: «Хanım, Mir
Abbas bəyə rusdan pisdir dеməyə mənim iхtiyarım
yохdur.
Mənim atam bu astanada bəslənib qulluq
еtmişdir. Оnların dövləti sayəsində ad qazanmışdır. Indi
оn iki ildir ki, mən ruslara хidmət еdirəm. Astara
mahalındakı bütün işləri mənim bоynuma qоymuşlar. Bu
işi filankəs [yəni Mirzə Əhməd] ruslara хəbər vеrmişdir.
264 Məni Mir Abbas bəyin хidmətində günahkar qələmə
vеrmişlər. Оna görə də bəzilərinin qəlbində mənə qarşı
ədavət mеydana gəlmişdir. Оna [Abbas bəyə] qulluq
еtməkdən о səbəbə imtina еdirəm ki, о, ədavəti хatirinə
gətirib mənə pislik еdər!». Biz Хanım Ağa ilə bu
söhbətdə оlarkən, Mir Abbas bəy də namazını bitirdi,
əlini möhrün üzərinə qоyub dеdi: «Bu türbətə and оlsun
ki, indiyə qədər hər nə еtmişsənsə, bağışlayıram. Bundan
sоnra da əlindən nə хata çıхsa, оnu da bağışlayağacam.
Sən ürəyini təmiz saхla. Mənə sədaqətlə хidmət еtsən,
mən də sənə tam məhəbbət göstərəcəyəm!». Aramızda
əhdü-pеyman bağlandı. Səkkiz gün оrada qaldım. Mənə
еlə gəldi ki, mən оrada bir gün qalmışam. Sabah оldu.
Bahar kimi hər tərəfdə bənövşə bitmişdi, aləmi ətir bürümüşdü. Bura bеhiştə охşayırdı. Hər biri bеhişt hurisinə
bənzər qızlar, хanımlar nazlana-nazlana gəzişirdilər.
Ağlım başımdan çıхdı. Dünyanı unudub еyş-işrətlə (79, a)
məşğul оldum. Səkkiz gün оrada qalandan sоnra Hacı Mir
Abbas bəy bütün köçü ilə birgə Lənkərana gəldik. Bu
hadisədən iki-üç il kеçdi. Mənə dərin hörmət göstərilirdi.
Bеlə ki, ruslara tərəf mеyl göstərməyəcəyim yəqin
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оlmuşdu. “(Bax:Mirzə Əmbəd bəy Xudaverdi oğlu. .
Əxbarnamə. Lənkəran -1855. səh. 102-104). Belə ki,
Mirzə Əhməd Mirzə Хudavеrdi оğlu bu kitabı 1882-1883cü illərdə yazsada hadisələr ehtimal ki, 1850-ci ildə
əvvəlki dövrlərə aiddir. Burada tarixçi İbadi mineral
suyunuda Mir Abbas bəyin vaxtaşrı gəlib öz yay evində
istirahət ettdiyini qeyd edir.
Mirzə Əhməd bəy Xudaverdi oğlu. . Haftoni
ərazisində olmuş məşhurlardan biri də məşhur tarixçi
Mirzə Əhməd bəy Xuidaverdi oğludur. Tarixçi Mirzə
Əhməd bəy Xudaverdi oğlu öz dövrünün tanınmış məşhur
şəxsiyyətlərindən olmuşdur. O, Haftonidə və İbadi mineral
bulaqlarında olmuş məşhur şəxslərdən biridir. Belə ki, o
özünün yazdığı “əxbərnamə kitabında talış xanı mayor 265
hacı Mir Abbas xan tərəfindən Haftoniyə, İbadi mineral
bulaqlarına çağrılldığını qeyd edir. Haftoniyə gələn Mirzə
Əhməd bəy Xudaverdi oğlu Haftonidən bir bələdçi ilə
birlikdə İbadi meşəsinə qalxır və orada xanla görüşür və o
yazır:
-“Bir nеçə gündən sоnra Mir Abbas bəyin dоstlarından əvvəllər Lənkəran naçalniki, indi isə Qarabağ rəisi
оlan Akinsоv317(Akinоv (və yaхud Akinsоv?). Bu adı da
düzgün охuya bilmədik) Qarabağdan ailəsi ilə Mir Abbas
bəyin еvinə gəlmiş, оndan хahiş еtmişdi ki, о da ailəsini
götürüb Lənkəranın isti suyuna gеtsin. Mir Abbas bəy də
ailəsini götürüb оnunla birlikdə Ibadi Isti suyuna318(Ibadi
isti suyu. Lənkəran şəhəri yaхınlığındadır) gеtdi. Mirzə
Əli Həsən həkimlə biz gеtmədik. Mir Abbas bəy də bizə
təklif еtmədi. Sahə müvəkkilindən şübhəli оlduğum üçün
gеtməyə hеç mеylim yох idi. Aradan iki gün kеçdi. Mir
Abbas bəyin nökərlərindən biri gəlib mənə dеdi:
«Sərkarbəy Sizi Mirzə Əli Həsənlə birlikdə hüzuruna
çağırır!». Buna görə mən Mirzə Əli Həsənlə birlikdə
atımızı minib Isti suya Mir Abbas bəyin hüzuruna gеtdik.
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Mənə еlə gəldi ki, mən оrada bir gün qalmışam. Sabah
оldu. Bahar kimi hər tərəfdə bənövşə bitmişdi, aləmi ətir
bürümüşdü. Bura bеhiştə охşayırdı. Hər biri bеhişt
hurisinə bənzər qızlar, хanımlar nazlana-nazlana gəzişirdilər. Ağlım başımdan çıхdı. Dünyanı unudub еyş-işrətlə
(79, a) məşğul оldum. Səkkiz gün оrada qalandan sоnra
Hacı Mir Abbas bəy bütün köçü ilə birgə Lənkərana
gəldik. Bu hadisədən iki-üç il kеçdi. Mənə dərin hörmət
göstərilirdi. Bеlə ki, ruslara tərəf mеyl göstərməyəcəyim
yəqin оlmuşdu. “(Bax:Mirzə Əmbəd bəy Xudaverdi oğlu. .
Əxbarnamə. Lənkəran -1855. səh. 102-106).
Lev karpoviç. Lev Karpoviç Lənkəranda yaşayan
mülkədar olmuşdur. O, Lənkəran ərazisində düyü və
266 çəltikçilik üzrə mütəxəsis olmuşdur. Milliyyətcə polyak
olan Lev Karpoviç Lənkəran qəzasının Haftoni ərazisində
yaşamış və elə burada özü üçün mülklər almışdır. Buna
görə də, Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Lənkəran qəzasında da torpağın dincə buraxılması əsasən mülkədar təsərrüfatları üçün xarakterik sayılırdı. Regionda
Talışxanovlar, Lev Karpoviç, Ter-Stepanov kimi iri torpaq sahibləri geniş torpaq sahələrinə malik olduqlarından
öz torpaqlarının bir hissəsini dincə buraxır,
başqa
torpaqlarını əkib becərirdilər (17, 29). Qəzasında olan
237174 desyatin torpağın 160247 desiyatini xəzinəyə,
70000 desyatini Zaqafqaziyada böyük torpaq sahiblərindən biri olan Mirəhməd xan Talışinskiyə, 1000 desyatini L.
Karpoviçə, 400 desyatini Ter-Stepanova məxsus idi.
Qalan 5527 desyatin torpaq qəzanın digər sahibkarlarının
əlində idi. Onlar özlərinə məxsus min hektarlarla sahələrini öz qüvvələri ilə deyil, başlıca olaraq icaradarlıq yolu
ilə əkdirib-becərdirirdilər. Başqa sözlə mülkədar təsərrüfatlarının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar torpaq
sahələrini əkib-becərməyə meyilli deyildilər. Lənkəran
qəzasında iri torpaq sahibləri başlıca olaraq icarədarlıq
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sistemindən istifadə edirdilər. Qəzanın iri mülkədarları və
qolçomaqları, hətta ortabab kəndlilərin çəltik zəmilərində
işləyən fəhlələr əsasən Lənkəran qəzası ilə sərhəd olan
Cənubi Azərbaycandan gələnlər idi.
Bakı kömrük
idarəsinin rəisinin 1906-ci ilin dekabr ayında verdiyi bir
məlumatda Cənubi Azərbaycandan Lənkəran Astarasına
böyük miqdarda fəhlənin gəldiyini qeyd etmişdi (22, 115116). Lənkəran qəzasının çəltik zəmilərində muzdla işləyən fəhlələrin bir hissəsi də qəzanın yerli yoxsul əhalisi
idi.
Qəzanın kəndlərində kapitalist münasibətlərinin
yayılması nəticəsində burada təbəqələşmə güclənirdi.
Kəndlilər kənd burjuaziyası olan qolçomaqlar və
muzdurlar əmələ gəlirdi. Həmin muzdurlar sahibkarın
təsərrüfatında işləməyə məcbur idilər. O dövrün sənədlərin 267
birində deyilir: “İranlılarla yanaşı çəltik zəmilərində
zuvandlılar da işləyir. Burada əldə etdikləri qazanc
onların büdcələrində əsas yer tutur. Onlardan zəmilərdə
işləməkdən çox çəltiyin döyülməsində istifadə edirdilər”
(1,
141). (Bax: B. B. KƏRİMOV.
XX ƏSRİN
ƏVVƏLLƏRİNDƏ LƏNKƏRAN QƏZASININ ƏKİNÇİLİK
TƏSƏRRÜFATI
(1900-1913-cü
illərdə).
BAKI
UNİVERSİTETİNİN XƏBƏRLƏRİ №3 Humanitar elmlər
seriyası 2014 . səh. 88-91. . )Beləki, onun yaşadığı ərazi
sovet dövründə bir kənd halına gəlmiş və Karpoviç kəndi
adlanırdı. İndi bu kənd Talışlı adlanır. Karpoviçin əvvəl
yaşadığı ev ikimərtəbəli olub qarşısında yay fəsli üçün
açıq balkonlar olmuşdur. Lakin inqilabdan sonra o, həbs
olunmuş və onun bütün mülkü musadirə olunmuşdur.
Karpoviçin həyətində indi Haftoni qəsəbə Talışlı kənd
sakini Hidayət kişi yaşayır. O, sonralar Karpoviçin köhnə
evini söküb yerində yeni ev tikmişdir. Lakin Karpoviçin
öz əli ilə tikdiyi su quyusu indi də durur. Haftoni sakini
Novruzov Şahverdi Karpoviç haqda babasından
eşitdiklərini belə rəvayət edir: “babam Həzər kişi

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Karpoviç haqda belə danışardı. O zamanlar Karpoviçin evi
üçün ərzaq almaq üçün hər həftə qonşu kənddən bir cavan
uşağ gedərdi Lənkərana və qayıdan da isə pulun qalığını
qaytarmazdılar. Lakin günlərin bir günü Karpoviçin arvadı
ev üçün həftəlik ərzaq almaq üçün byenə bir cavan uşağı
axtarır ki, göndərsin. Bu zaman babam Həzəri görür və
pulu ona verib Lənkəran yollayır. Axşama dönən babam
ərzağı Karpoviçin evinə aparıb arvadınma verəndə pulun
qalığını da verir. Bunu görən Karpoviçin arvadı Karpoviçə
əhvalatı danışır və deyir ki, bu yeganə uşaqdır ki, pulun
qalığını qaytarır və buna görə babamı özləri üçün köməkçi
götürürlər.
Günlərin bir günü karpoviç Həzər kişini yanına
268 çağırıb öz tarlasında işləmək üçün ona on fəhlə gətirməsini
xaiş edir. Bunun üçün Həzər kişi gedib on nəfər adı “xan”
sonluğu ilə bitən fəhlə gətirir. Fəhlələri görən karpoviç
onların adlarını sorşmağa başlayır və onlarda belə cavab
verirlər:
Musaxan, Mirzəxan, Ağaxan, Həsənxan, Hüseynxan,
Balaxan, Babaxan, Əlixan, Vəlixan, İsaxan və sair. Bunu
eşidən Karpovic gülə-gülə Həzər kişiyə deyir:
- gətirmisən (Я прасил тебе привисти десять рабочих, а ты приель десять ханов”( Mən sənə on fəhlə gətirməyini tapşırmışdım, ama sən on nəfər xan gətirmisən »
İosif Vissarionoviç Stalin(Koba Cuqaşvili). Haftoni
ərazisində olmuş tanınmış dövlət xadimlərindən biri də İ.
V. Stalin olmuşdur. İ. V. Stalin Lənkəranın Haftoni
qəsəbəsinin Karpoviç(indiki Talışlı) ərazisində olmuşdur.
O, burada ilk əvvəl öz silahdaşı olan Serqo Orconikidze ilə
gizli fəaliyyət göstərmiş və bu ərazilərdə gizli kommunist
təbliğatları aparmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq İ. V.
Stalinin hələ inqilabdan əvvəl Lənkəranda olması barədə
demək olar ki, heç bir ədəbiyyatda rast gəlmək olmur. Bəs
Sovet imperiyasının gələcək əvəzolunmaz lideri İ. V.
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Stalinin Lənkəranda və Haftoni də olması fikri haradan
meydana gəlmişdir. Aparılmış araşdırmalar nəticəsində
məlum oldu ki, İ. V. Stalin həqiqətəndə Lənkəranda və
Haftonidə olmuş və burada öz silahdaşları ilə gizli
kommunist təbliğatı aparmışdır. Bundan əlavə Stalinin
Lənkəranda olması təəcüblü deyil. Çünki 1917-ci ildə
Lənkəran bölgəsi kommunistlərin və sovetlərin yeganə
yuvalarından biri idi və bu məsələ 1919-cu ildə Lənkəran
qəzasında mövcud olmuş Muğan Sovet respublikasının
yaranması ilə daha da geniş vüsət aldı. Bu dövürdə
mərkəz Lənkəran olduğu üçün sovetlər məhz buraya
axışmağa başlamılar. Belə şəxslərdən biri də İ. V. Stalin
idi. Araşdırmalar göstərir ki, İ. V. Stalin hətta Lənkəranda
uzun müddət yaşamış və burada onun dostları belə 269
olmuşdur. Bəs Stalinin Haftonidə olduğunu kimlər
təsdiqləyir. Bu suala cavab vermək üçün uzun müddət
araşdırmalar apardıq və o dövürdə İ. V. Stalinin
Lənkəranda olan dostlarını üzə çıxardıq. Məhz bu
şəxslərin xatirələrində İ. V. Stalinin Lənkəranda olması bir
fakt kimi təsdiqlənir. Bəs bu şəxslər kimdir və onların
adları və soy adları nədir. İ. V. Stalinin Lənkərandakı və
bir yerdə olduqları dostları aşağıdakılardır:
Abbas kişi – Lənkəran rayonunun şilavar kənd
sakini. Onun oğlu Əli müəllim vaxtı ilə Lənkəran rayonu
Ləj kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir. Abbas kişi
vaxtı ilə Stalinlə yaxın dostluq etmiş və stalinə bir çox
məsələlərdə köməklik göstərmişdir. İ. V. Stalin sovet
dövlət başçısı seçiləndən sonra öz köhnə dostlarını
axtarmağa başlamışdır. Lakin bu xəbəri eşidən dostlar
qorxmuş və öz varlıqlarını gizli saxlamışlar. yalnız Abbas
kişi Moskva şəhərinə onun qəbuliyyətinə getmişdir.
Moskvada min bir qorxu hissi ilə Stalinin qəbulunda olan
Abbas kişi ilk öncə sovet rəhbərinin onu nəyə görə
çağırdığını başa düşə bilmir və qarşısındakı şəxsi tanımır.
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İ. V. Stalın Abbas kişidən digər çağırılan şəxləri
sporuşduqda. , qorxan Abbas kişi onların öldüyünü deyir.
Lakin İ. V. Stalin özünü tanış verdikdən sonra Abbas kişi
özünə gəlir. Söhbət əsnasında İ. V. Stalin Abbas kişiyə
onun dostu Koba Cuqaşvili olduğunu və indi isə Stalin
olduğuna görə Abbas kişinin onu tanımadığını bildirir.
Abbas kişi Stalinə onları niyə çağırdığını bildirdikdə
Stalin cavabında deyir:
- Abbas kişi mən sizi bir dövlət başçısı kimi yox ,
sadəcə köhnə bir dost kimi çağırmışam və siz mənə o
zamanlar çox köməkliklər etmisiniz və məndə əlimdən
gələni etməyə hazıram. Beləcə Azərbaycana dönən
Şilavarlı Abbas kişi olan bitənləri digər çağırılan şəxslərə
270 danışır.
Şirməmməd kişi – Şirməmməd kişi Lənkəran rayonunun Kərgəlan kənd sakini olmuşdur. o, İ. V. stalinin
lənkəranda dostluq etdiyi adamlardan biri olmuşdur.
Hacıağa kişinin atası. Hacıağa kişinin atası
Lənkəran rayonu Ləj kənd sakini olmuşdur. O, da İ. V.
Stalinin Lənkərandakıə dostlarından biridir və stalinin
Lənkəranda canlı görənlərdən biridir.
İbrahimov Nəhmət. Məmmədov Nəhmət Lənkəran
rayonu Haftoni qəsəbəsi lıəj ərazisində yaşayan İbrahimov Əlizadə Vəli oğlunun babasıdır. İbrahimov Əlizadə
babası Nəhmət kişinin İ. V. Stalinlə yoldaşlığı haqda belə
söhbət açır:
Bu haqda şəxsi bilgiyə malik deyiləm. Lakin mən
bunları atamdan , atam Vəli kişi də babam Nəhmət
kişidən eşitmişdir. Mən uşaq ikən atam söhbət edərdi ki,
babam Nəhmət kişi deyərdi : oktyabr inqilabından əvvəlki
dövürlərdə inqilabçılar
bölgəmizdə gizli fəaliyyət
göstərirdilər. Biz də xırmanda taxıl üyütmək üçün Haftoni
ərazisində yerləşən Lev Karpoviçin mülkünə gəlirdik.
Taxılı üyüdüb evə qayıdan zaman yolda qaçaq hərbi
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geyimində üç nəfər Rvo yolunda meşədən çıxıb bizə
yaxınlaşdılar. Arabanı saxladım və bu üç nəfərdən biri
azərbaycanca onları da, Züvanda(indiki Lerik) qədər
aparmağımızı istədi. Yolda söhbət zamanı onların
kommunist olduqları bəlli oldu. Onlardan biri orta yaşlı
bığlı , əynində uzun şinel olan, ikincisi üzündə narın
tükləri və bığı olan və saçları arxya daranmış , qalın qaşlı
qafqazlıya bənzər orta yaşlı şəxs və digəri də eynəkli idi.
Onlardan biri öz adının Koba olduğunu dedi. Sonra isə
mənzil başında onlar bizdən bir az un alıb meşəyə doğru
getdilər. O, bildirir ki, babam Karpoviç tərəfə hər gedəndə
bu şəxsləri görürdü. Lakin inqilabdan sonra o şəxsi Lev
Karpoviçin mülkündə görmüş və bu mülk komunistlər
tərəfindən zəbt olunmuşdu. Yaxın olduğuna görə babam 271
bu şəxslə yaxın dostluq etməyə başlamışdı. Lakin
sonradan o qeyb oldu. Sonralar isə o şəxsin sovet rəhbəri İ.
V. Stalin olduğu meydana çıxdı. Bu hadisədən illər
keçsədə stalinin Lənkəranda olan dostlarını övladları belə
bu əhvəlatı unutmur və övladlarına ötürürlər.

Şəkil. Qaçaq kommunist Koba Cuqaşvili. 1919-1921-ci
illər Lənkəranda. Şəkil. İosif Vissiaronoviç Stalin. Sonradan
Sovet dövlətinin rəhbəri. 1925-ci il Moskva.
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Nəriman Nərimanov. Haftoni qəısəbəsində olamuş
məşhur dövlət xadimlərindən biri də tanınmış kommunist,
tanınmış dövlət xadimi Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanovdur. İnsanlardan biri də tanınmış dövlət xadimi
Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanovdur. Azərbaycanın yeni
tarixşünaslığında bu haqda məlumat demək olar ki,
yoxdur. Lakin keçmiş sovet dövrü mənbələrində bu haqda
geniş məlumata rast gəlirik. Bekləki, bütün Azərbaycand
olduğu kimi lənkəran ərazisindədə oktyabr çevirilişindən
sonra bəylərin və ağaların
hökmranlığına son
qoyulmuşdur. Bütün bölgələrə komunistlər gəzərək
yerlərdə öz təbliğatını aparırdılar. Belə yerlərdən biri də
Lənkərandır. Belə ki, mənbələrə görə 1921-ci ilin iyun
272 ayının 27-də Nəriman Nərimanov öz silahdaşları olan
Serqo Orconikidze , Əliheydər Qarayev bə başqaları ilə
poroxodla Lənkərana gəlmişdir. Onun əhali ilə ilk görüşü
ilk öncə Lənkəranın kiçik bazar məscidi qarşısında
olmudur və o burada əhalini yığaraq nitq söyləmişdir.
“Söz” müstəqil ədəbi-publisistik jurnalının 2015-ci il
may sayında respublikanın Əməkdar müəllimi, Prezident
təqaüdçüsü Mirhaşım Talışlının “Nəriman Nərimanovun
Lənkəran görüşü” adlı xatirə yazısı dərc olunmuşdur.
Tanış olun:
Azərbaycan xalqının görkəmli ictimai-siyasi xadimi,
dramaturqu, publisisti, pedaqoqu və nəhayət həkim olan
Nəriman Nərimanovu biz yaşlı nəslin nümayəndələrinə
orta və ali məktəblərdə müxtəlif cür tanıtdırdılar: “Şərqin
Lenini”, “Doktor Nəriman”, “Millətçi Nəriman”, “Xalqını sevən insan”, “İctimai fikrin görkəmli nümayəndəsi”,
“Mədəniyyət tariximizdə xüsusi yeri olan”, “Əsl xalq
müəllimi”, “Gözəl yazıçı, dramaturq, alovlu publisist”,
“Azərbaycan teatrının təşkilatçılarından və rəhbərlərindən
biri”, “Respublikada ilk qiraətxananın yaradıcısı”. . .
Getdikcə müsbət mənalı epitetlərin sayı artırılırdı. Lakın
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1937-1960-cı illər arasındakı dövrdə ictimaiyyətdə onun
haqqında xoş bir söz demək mümkün deyildi.
Evlərdə,
ailələrdə
isə
böyüklərimizdən
eşitdiklərimizdən məlum olurdu ki, N. Nərimanov öz
xalqının əsl sevimlisi, onun tarixinin, mədəniyyətinin,
məişətinin, islam dini, adət və ənənələrinin təəssübünü
çəkən dövlət xadimi olmaq istəmişdir. Respublikamızın
ulu öndəri H. Əliyev cənabları N. Nərimanovun Bakıda
abidəsinin açılışı münasibətilə mitinqində demişdir:
“Nəriman Nərimanov mürəkkəb və çətin bir yol keçmiş,
fəaliyyətə maarifçi-demokrat kimi başlayaraq mətin
leninçi-bolşevik səviyyəsinə qalxmışdır”. Görkəmli
yazıçımız və ictimai xadim Mirzə İbrahimov N.
Nərimanov haqqında yazdığı bir məqalədə onu belə 273
təqdim edir: “Nərimanov Azərbaycanı, onun tarixini,
keçmişini, mədəniyyətini çox gözəl bilirdi, xalqın zəngin
mənəviyyatına bələd idi. Onu pak və odlu ürəklə sevirdi.
Xalqın yaradıcılıq qüvvələrinə inanırdı. (M. İbrahimov
“Böyük inqilabçı-yazıçı N. Nərimanov,
“Əsərlərinə
yazılmış müqəddimədən”. Bakı, Azərnəşr, 1956-cı il,
səh. 5)
N. Nərimanov yazır: “Biz Azərbaycanda elə vəziyyət
yaratmalıyıq ki, sovet hakimiyyəti süngü ilə deyil, kütlələrin şüurluluğu ilə müdafiə olunsun”.
1920-ci il mayın 26-da onun verdiyi ilk göstərişlərdən birində yerli əhalinin milli adət-ənənələrinə və dini
hisslərinə hörmətlə yanaşılması tələb olunurdu.
Bu
məsələdə onunla XI Qırmızı Ordu komandanlığı arasında
mübahısə baş vermişdi. Nərimanov, hətta ənənəvi “cümə
axşamı”nı müqəddəs sayaraq həmin gün qəbul etdiyi
xəstələri pulsuz müalicə etmişdir. O, milli dəyərləri yaranmaqda olan beynəlmiləl dəyərlərdən üstün tutaraq bir
neçə məsciddə nitq söyləmiş, dindarlara qarşı repressiyalarının tətbiqinə qəti etiraz etmişdi. Nərimanov çadranın
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atılmasında zorun tətbiqinə qarşı olmuşdur. Onun fikrincə
bu prosesi məntiqi şəkildə həyat özü tənzimləməlidir.
Məhərrəmlik günlərində o, məclislərə ərzaq göndərmişdir.
1921-ci ilin aprelində Nərimanov Təzəpir məscidinin
bərpası, təmiri üçün xüsusi sərəncam vermiş və bu işin
icrasını hərbçilərə tapşırmışdı. Novruz, Ramazan, Qurban bayramlarını, Aşura gününü istirahət günü elan etmişdir. Bu münasibətlə məsul işçilərin xalq tərəfindən keçirlən tədbirlərdə iştirak etmələri üçün yerlərə ezam
etmişdir”.
N. Nərimanov 1921-ci ilin oktyabr ayının əvvəllərində Lənkərana gəldikdə onun zəhmətkeşlərlə üç yerdə
görüşü olub:
274
1. Paroxod qabağında;
2. Böyük bazar məscidində (həyətində və daxilində)
3. Kiçik bazar məscidi qabağında.
Böyük bazar məscidi həyətində toplaşanlar qarşısında deyir: – Camaat! Lənkəran varlıları, hacılar və sərvətdarları! Gəlin, bundan sonra pulunuzu, var-dövlətinizi
təhsil yolunda, şəhər və kəndlərinizin abadlıq işlərinə,
yolların və körpülərin təmirinə sərf etdirin. Övladlarınızı
oxutdurun! Məktəblər, klublar, qiraətxanalar açdırın.
Hacı Zeynalabdin kimi maarifçilərimizi bütün xalq həmişə
sevəcək, onun kimi olmaq lazımdır. Sonra dedi: “Məscidin içərisində oturub çölə çıxmayanlar məni eşitmək
istəməyənlərdir. Amma mən öz fikrimi onlara da çatdırmalıyam. Çünki hükəmalar (böyük alimlər) demişdir:
Hünər odur ki, siz öz haqq sözünüzü eşitmək istəməyənlərə də çatdıra biləsiniz.
Atam deyirdi: “Bu sözdən sonra bir sıra cavanlar və
mən yəqin etdik ki, Nərimanov indi məscidin daxilinə
keçəcək. Hamımız məscidə daxil olduq. Anlaşıldı ki,
Nərimanov məscidin daxilində də nə isə danışacaq.
Nərimanov məscidin qapısı ağzında ayaqqabılarını çıxarıb
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buxara papağına bir az da düzəliş verib içəriyə keçdikdə
əvvəlcə mehrab (pişnamazın qiblə səmtinə dair olan
yuvarlaq əşya) qarşısında təzim edir (baş əyir). Bunu
görən şəhərin qazisi (hələ o dövrdə kəbin, zaqs və
notarius işləri öhdəsində olan) Hacı Mirmustafa axund
ayağa durub camaata işarə edir ki, qalxsınlar və deyir:
“Bizim bu hökumət nümayəndəsi həm də müsəlman
rəhbəridir. Salavat Çevirin. Çünki dinimizin tələbinə
görə, müsəlman rəhbər məscidə və xalq arasına daxil
olduqda ayağa qalxıb salavatla qarşılanmalıdır. Bütün
məsciddə olanlar hamı ayağa qalxıb uca səslə salavat
çevirdilər.
- Allahum – məsəlli Əla Muhəmmədin və ali
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Muhəmməd!
N. Nərimanov minbərin (ruhanilərin moizə üçün
hazırlanmış pilləli kürsüsünün) pillələrinin birində oturur.
Əvvəlcə Bismillahir -rəhmanir-rəhim! – deyib bir-iki ayə
(qısa Quran sözləri) – deyir və dediklərini dilimizə
tərcümə etdikdən sonra əlavə edir:
- Amma, müsəlman qardaşlar! Müqəddəs kitabımız
– Allah kəlamları olan Qurani-Kərimdə yazılanlarla yanaşı
bütün müqəddəslərimiz dönə-dönə bildiriblər ki, yer
üzündə insanlar arasında ədalət, zülm olmasın, sülh
olsun, müharibə olmasın, haqq və düzlük olsun, nahaq,
böhtan, iftira və qeybət olmasın. Lakin bu günə qədər yer
üzündə zülm də, müharibə də, böhtan, iftira və qeybət də
davam etməkdədir.
Hazırda rus xalqının ləyaqətli oğlu, gözəl xalq
rəhbərimiz Vladimir İliç Lenin belə bir şüarla ölkəyə
başçılıq edir və elan edir ki, bütün yer üzünün füqəra və
kasıbları birləşməli, hamı azad və firavan yaşamalıdır.
Qoy Lenin kimi böyük rəhbərimiz yaşasın, onun
yaratdığı quruluş bərqərar olsun! Yaşasın Lenin!
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Bu şüardan sonra məscidin daxilindəkilər, hətta
ibadətçilər və məscidin həyətində qulaq asanlar: – Ura!
Ura! Deyib əl çalırlar. Onun söhbətinin sonu dövlət
iclaslarının sonluğu kimi tamamlanır. Hamı Nərimanova
möhkəm inanır və onunla razılaşır. Nərimanov məsciddən
çıxarkən Həmzə Salman oğlu, İmran Sadıqov və İskəndər
Səmədzadə ona yaxınlaşıb təklif edirlər ki, birlikdə
əvvəlcə Kiçik bazar məscidinə, sonra Şilavar kəndinə
İmran Sadıqovgilə getsinlər. N. Nərimanov etiraz etmir.
Kommunist Rəşid Məmmədovun (o ilk avtomaşın
sürücüsü imiş) saxladığı maşınla Kiçik bazar məscidinə
gedirlər.
Burada da Nərimanov məscid qarşısında
toplaşanlara lazımi sözlərini çatdırır. Sonra həmin maşınla
276 İmrangildə onun hazırladığı süfrənin qonağı olurlar.
Görüşlərin sonunda Həmzə Salman oğlunun dəvətilə
Boradigah kəndinə gedirlər. N. Nərimanov Boradigah
məscidi qarşısında xalqa və rəhbər işçilərə tapşırır ki, bu
kənddə tezliklə bir məktəb binası bərpa edilsin.
Deyilənlərə görə belə də olur.
Təsadüfi deyil ki,
Boradigah kənd məktəbi N. Nərimanovun adını daşıyır. N.
Nərimanovun Lənkəran görüşü barədə danışarkən bir
hadisəni də xatırlamaq istərdim:
General Xan (ona belə müraciət edirdilər) Mir
İbrahim bəy Talışinskinin qızı Ağabəyim xanım Əsgərxan
Talışınskinin gəlini idi. Onun böyük oğlu hərbi rütbəli
Əsədxanın ömür-gün yoldaşı idi. Bu xanımın qoca vaxtı
atama nağıl etdiyi bir hadisəni xatırlayıram: Ağabəyim
xanım atama deyirdi ki, əri Əsəd xanı çar hərbçisi olduğu
üçün həbs etmişdilər və yaşadıqları evi də zəbt etmişdilər.
Bu xanım Bakıya N. Nərimanovun görüşünə gedir. Bir az
çətinlik olsa da, O görüşdə Ağabəyim xanım Nərimanova
deyir: – Ev-eşiyimizi alıblar ki, kulaksınız. Əsədi də həbs
ediblər ki, çar hökumətinin generalıdır. Axı o, nə biləydi
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ki, Şura hökuməti gələcək? Olmaz ki, indi o bu
hökumətin hərbçisi olsun?
N. Nərimanov bu qadını dinləyib bildirir ki, Əsəd
tək deyil, bir neçə belə generalı həbs ediblər. Mən bu
məsələ ilə ciddi məşğul olacam. Sonra Nərimanov Əsəd
xanın həbsdən tezliklə azad olacağı üçün and içir.
Ətrafdakı əməkdaşlardan biri:
-Doktor, Siz bilmirsiniz bu kimdir axı! O, Lənkəranda Bazarın yuxarı başı deyilən bir yerdə iki mərtəbədən
ibarət, hər mərtəbəsi 20 çeşməli “Şahnişin” adlanan
mülkün sahibinin qızıdır, əri də məşhur Əsgər xan Talışinskinin hərbi rütbəli oğludur. Nərimanov cavabında:
-Mən bu barədə hər şeyi sizdən yaxşı bilirəm!
Xanım, arxayın ol get, tezliklə Əsədi buraxdıracağam. 277
Ağabəyim xanım atama deyirdi:
-Nərimanovun rəhbər kimi danışığından məlum oldu
ki, bu kişi ürəyi daş olanların tayı deyil! Doğrudan da, iki
gün keçmədi ki, Əsədi həbsdən azad etdilər. Lakin N.
Nərimanov Moskvada “Daha yüksək vəzifə”yə irəli
çəkildikdən sonra Əsədi yenidən həbs edirlər və bir daha
ondan səs-soraq olmur.
Bir sözlə, yaşlılarımız N. Nərimanovu sözü ilə əməli
bir olan rəhbər kimi tanıyırdılar. Məlumatlar görə N.
Nərimanov 1925-ci ildə Moskvada ən yüksək vəzifədə olmasına baxmayaraq müəmmalı şəkildə vəfat etdi. O,
1937-ci ildə repressiyaya uğrayacağını gözləmirdi.
(Bax:Mirhaşım Talışlı. ”Soz “ ədəbi jurnalı. )
Mirhaşım Talışlı, respublikanın əməkdar müəllimi,
Prezident təqaüdçüsü.
Sonra isə Nərimanov böyük bazar məscidində, sonra
isə Şilavar kəndində olmuş və əhali ilə görüşmüşdür.
. Nəriman Nərimanov Lənkəranda aparılan sosial,
iqtisadiyyat və mədəni- quruculuq işlərinə yaxından
köməklik göstərmişdir. Azərbaycanda Sovet hakimiyyə-
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tinin ilk illərində o, Lənkəranda dövlət məhsullarının
tədarükü məntəqəsinin yaradılması haqqında xüsusi dekret
imzalamışdır. (7 may, 1920-ci il. ). 1921-ci il iyulun 25-də
Nəriman Nərimanov Lənkəranda olmuş və yerli əhali ilə
görüşmüşdür. Sonra isə o, lənkəran rayon mərkəzindən 9
km aralıda olan haftoni qəsəbəsinə gəlmiş və orada yeli
sakinlərdən özünə bələdçi götürərək Haftoni meşəsin
yerləşən İbadi mineral bulaqlarına getmişdir. İbadi də
Nəriman Nərimanov yerli sakinlərdən bu haqda məlumat
alaraq bu sunda yuyunmuş və onu bəyənmişdir. Sonra isə
Nəriman Nərimanov İbadi meşəsini gəzmiş və onun
gözəlliyinə heyran qalmışdır. O, oradan da , İbadidıən bir
az aralıda yerrləşən Ancə honi(Anconi) adlı mineral
278 bulağına da baş çəkmiş vəİsti su bulaqlarının gələcəkdə
kurort zonasına çevriləcəyini bildirmişdir. Lakin burada
bir məsələ qaranlıq qalır – görəsən Nəriman Nərimanovla
İbadi mineral biulaqlarına bakıdan onunla bərabər gəlmiş
digər şəxslər kim idi. Bunu bilmək üçün öncə
Nərimanovun Lənkərana hansı heyətlə gəldiyini və bu
heyətin tərkibində hansı tanınmış dövlət rəsmilərin
olduğunu araşdıraq. Belə ki, apardılğım araşdırmalar
nəticəsində
Nərimanovla Lənkəranan gələn şəzslər
müəyyən olundu və bu şəxslər aşağıdakılardır. Bu haqda
tarixçi Etibar Əhədov öz kjitabında yazır:
“ 1921-ci ilin iyulun 27-də Lənkəranda 28-ci atıcı
diviziyasını Nərimanov qəbul etmişdir. Diviziyaya Qırmızı Bayraq ordeni təqdim etmişdir. Lənkəran həbsxanasında olan insanları buraxdırmışdır.
Lənkərana gəlişi ilə əlaqədar fotoşəkilləri tarixdiyarşünaslıq müzeyində saxlanılır. Muzeydə rayonun
Şilavar
kəndindən olan İmran Sadıqovun Nəriman
Nərimanov, S. Orconikidze, M. D. Hüseynov, Əliheydər
Qarayev və başqaları ilə çəkilmiş şəkil də vardır. N.
Nərimanov adına Lənkəranda şəhər tipli qəsəbə və küçə
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vardır. ” (Bax:Etibar Əhədov, Mirhaşım talışlı. Lənkəran
Ensiklopedik Lüğəti. bakı-2014. səh. 367. ). Belə ki,
Lənkərana bir yerdə gələn Orconikidze və Əiliheydər
Qarayev də, Nərimanovla bərabər Haftoniyə və İbadiyə
getmişlər.
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Şəkil. Nəriman Nərimanov. Şəkil. Nəriman Nərimanov
Lənkəranda. 27 iyun 1921-ci il.

Əliheydər Qarayev.
Haftoni ərazisində olmuş
məşhur siyasi xadimlərdən biri də tanınmış kommunist
Əliheydəır Qarayevdir. Əliheydər Qarayev əvvəlcə
mollaxanada, sonra Şamaxı “realnı” məktəbində oxumuş,
bir müddət Bakıda rus-tatar məktəbində dərs demişdir.
1916-cı ildə Don (indiki Novoçerkassk) Politexnik
İnsitutuna daxil olmuş, tələbələrin inqilabi çıxışlarında
iştirak etmişdir. 1917-ci ildə Şamaxı Fəhlə və Əsgər
Deputatları Sovetinin sədri olmuşdur.
Bakıda sol radikal sosialistlərin liderlərindən biri
kimi Əliheydər Qarayev parlament üzvü olmaqla yanaşı
mətbuat tarixinə jurnalist, qəzet və jurnal redaktoru,
bolşevik ideyalarının təbliğatçısı kimi daxil olmuşdur.
Onun redaktorluğu ilə "Bakı Fəhlə Konfransının Əxbarı",
"Zəhmət", "Zəhmət Sədası", "Oktyabr İnqilabı", "Füqəra
Sədası" qəzetləri və "Məşəl" jurnalı buraxılırdı. Doğru-

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

dur, bunlardan bəzilərinin yalnız bir nömrəsi çıxmış,
bəzisi isə biri-digərini əvəz etmişdir. 1920-1931-ci illərdə
digər müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmış, Azərbaycan
Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin üzvü, Bakı Müvəqqəti
İnqilab Komitəsinin sədri, xalq əmək komissarı, xalq
hərbi dəniz işləri komissarı, Bakı Sovetinin sədri
işləmişdir. Lakin o da, Stalin repressiyasından kənarda
qala bilmədi. 1938-ci ildə "əksinqilabçı millətçi mərkəzin
işi" ilə əlaqədər olaraq güllələnmişdir. Əliheydər Qarayev
1921-ci il iyuun ayının 27-də Nəriman Nərimanovun
başçılığı altında bir heyətlə Lənkərana gəlmişdir. .
(Bax:Mirhaşım Talışlı və Etibar Əhədov. Lənkəran
Ensiklopedik məlumatı. bakı-2014. səh. 367. ). O, Lən280 kəranda kiçik bazaar məscidi qarşısında xalqla görüşdükdən sonar Nəriman Nərimanovla birlikdə Haftoini
kəndinə gəlmiş və oradan da İbadi mineral bulaqlarına
getmək üçün Haftoni dağına qalxmışlar və burada istirahət
etmişlər. Onnun Lənkərana gəlməsini Etibar Əhədov öz
kitabında qeyd etmiş və Lənkəran müzeyində Əliheydər
Qarayevin Şilavar zəhmətkeşləri ilə birlikdə çəkldirdikləri
fotoşəkil də günümüzə qədər qalmaqdadır. lakin. Lakin
şübhəsiz ki, o Nərimanovu tək buraxmamış . hələ çoxdan
məşhur olan İbadi mineral bulaqlarındalkı istirahəti və
ziyafət məclisini də qaçırmamışdır və N. Nərimanovun
sədrlik etdiyi eyətlə birgə Haftoni ərazisindəki İbadi
bulaqlarına gəlmişdir.
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Şəkil. Əliheydər
Qarayev. 27 iyun
1921-ci il.

Serqo Orconikidze . Haftoni ərazisində olmuş
mıəşhurlardan biri də tanınmış kommunist Serqo
Orconikidzedir. Serqo Orconikidze 1905-ci ildə Tbilisidə 281
məktəbi bitirdikdən sonra artıq iki il əvvəl qoşulduğu
RSDRP fraksiyasında fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Çoxsaylı təqiblərə məruz qalan Orconikidze 1909-cu
ildə Bakıya qaçmış, RSDRP-nin Bakı komitəsinin qərarı
ilə 1909-cu ilin payızında İrana inqilabi işi yaymaq üçün
göndərilmişdir. Sonralar Stalinlə inqilabi işini davam
etdirən Orconikidze dəfələrlə həbs olunmuşdur. 1912-ci
ildə isə ona 3 il həbs cəzası verilmiş, 1915--ci ildə Sibirə
sürgün edilmişdir. 1917-ci il inqilabında yaxından iştirak
edən Orconikidze Ermənistan və Gürcüstanda sovet hakimiyyətinin qurucularından olmuşdur. Bundan sonra o
müxtəlif rəhbər vəzifələr tutmuşdur. Stalinin çox yaxın
adamı olan Orconikidze son illər onun köhnə bolşevikləri
"aradan götürməsi" ilə razılaşmırdı və bəzən ona qarşı
çıxırdı. Ona görə də onun ölümü indiyə qədər müəmmalı
olaraq qalır. Rəsmi olaraq infaktdan öldüyü bildirilmiş,
cənazəsi təntənəli şəkildə Kremlin divarında dəfn
edilmişdir. Ancaq digər bir versiyaya görə intihar etmişdir.
Serqo Orconikidze 1921-ci il iyuun ayının 27-də Nəriman
Nərimanovun başçılığı ilə və Əliheydər Qarayevin də
daxil olduğu bir heyətləLənkərana gəlmişdir.. (Bax:Mirha-
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şım Talışlı və Etibar Əhədov. Lənkəran Ensiklopedik
məlumatı. bakı-2014. səh. 367. ). O, lənkəranda kiçik
bazaar məscidi qarşısında xalqla görüşdükdən sonar
Nəriman Nərimanovla birlikdə Haftoini kəndinə gəlmiş və
oradan da İbadi mineral bulaqlarına getmək üçün haftoni
dağına qalxmışlar və burada istirahət etmişlər. Onnun
Lənkərana gəlməsini Etibar Əhədov öz kitabında qeyd
etmiş və Lənkəran müzeyində Əliheydər Qarayevin
Şilavar zəhmətkeşləri ilə birlikdə çəkldirdikləri fotoşəkil
də günümüzə qədər qalmaqdadır, lakin onun Nərimanovla
birgə Haftoniyə gəlməsini əks etdirən fotoşəkillər mövcud
deyil. Lakin O, Nərimanovu və silahdaşı Əliheydər
Qarayevi tək buraxmamış və çoxdan məşhur olan İbadi
282 mineral bulaqlarındalkı istirahəti , ziyafət məclisini də
qaçırmamış və, onlarla bərabər Haftoni ərazisindəki İbadi
mualicə bulaqlarına getmişdir.
Şəkil. Serqo
Orconikidze. 27 iyun
1921-ci il.

Bala Məmməd Mistanlı. Haftoni ərazisində, ibadi
mineral bulaqlarında olmuş məşhur şəxslərdən biri də
tanınmış inqilabçı, kommunist və erməni daşnaklarının
kabusu olan Misanlı Bala Məmməd(Bılə Məmməd)
olmuşdur. Bala Məmməd Abdulla oğlu Mistanlı 1885-ci
ilin martın 16-da Lerik rayonunun Mistan jkəndində,
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Misçi-dəmirçi və qalayçı ailəsində dünyaya gəlmişdir.
Partizan dəstəsinin rəhbəri olmuşdur. Bala Məmməd
Mistanlı 1914-cü ildə bakının Ramana neft mədənlərində
işə başlamış və elə orada məşhur kommunist İ. V. Stalinlə
tanış olmuş və onun dəstəsinə qoşulmuşdur. Lakin bir il
sonra Sarıtsin(indiki Volqaqrad) şəhərində fəhlə, 1917-ci
ildə doğma yurduna qayıtdıqdan sonra öz ata-babasının
dəmirçixanasında işləmişdir.
1918-ci ildə partizan dəstələri yaradaraq cənub
bölgəsinin yaşayış məntəqələrini qaçaq quldur Lüləkəranlı Şahverəndən və digər quldurlardan , vətənimizi
dağıdan erməni daşnaqlarından təmizləmiş və onların
kabusuna çevrilmişdir. Bala Məmməd Mistanlı 1920-ci
ildə Haftoni ərazisində yerləşən İbadi mineral bulaqların- 283
da olmuşdurO, orada vaxtaşrı İ. V. Stalinlə və Orconokidze ilə yığışmışdır və orada bir üddət gözləmədə durmuşlar. Bala Məmməd Mistanlı 1920-ci ilin yanvarında
Lənkəran həbsxanasından günahsız insanları azad edib
qayıdarkən şəhərin “Qala “ hissəsində , keçmiş bankın ,
indiki doqquzmərtəbəli binanın yaxınlığında həlak
olmuşdur. Lənkəran şəhərində Bala Məmməd adına küçə
vardır.
Heydər Əliyev. Lənkəranın tarixində yadda qalmış
ən şərəfli və unudulmaz səhifələrdən biri də ümummilli
lider Heydər Əliyevin
birinci rəhbərliyi dövründə
Lənkərana gəlişidir. Lənkəran xalqı bu gün də bu şərəfli
və əziz günləri xatırlayır. Heydər Əliyev 1976-cı ildə
Lənkərana gəlmiş və xanbulançay su dəryaçasının
açılışına gəlmiş və eyni zamanda rayon mərkəzindən 9km
aralıda Haftoni qəsəbəsinə gəlmiş və Haftoni beton su
kanalının və Haftoni beton suötürücü su kollektorunun
açılışını etmişdir. H. Əliyevi o zmankı lənkəran rayon
komitəısinin baş katibi isa Məmmədov və digər məsl
şəxslər müşaiət etmişlər. H. Əliyev Haftoni ilə Türkoba
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arasında dəmir suötürücü kollektorunun açılışını etmiş və
ordan da üzü yuxarı kirov qəsəbəsinə tərəf tollanmış və
orada beton su kanalının bittiyi yerdə dayanmış və açılış
tədbiri keçirmişdir. Ordan sonrada Kirov yolu ilə rayona
getmişdir. Heydər Əliyev Lənkəranlılrın dostui idi.
Ümummilli lider Lənkəranda 6 dəfə 1973, 1974, 1976,
1982 və 1988-ci illərdə) olmuş, rayonun ictimai-siyasi
həyatı ilə yaxından maraqlanmış, əhalini narahat edən
problemmləlrə şəxsən tanış olmuş, mövcud nöqsanların
həlli üçün konkret tpşırıqlarını vermişdir. O, hər dəfə
Lənkərana səfər edərkən bütövlükdə cənub bölgəssinin ,
eləcə də subtropiklər diyarının
daha da inkişafı və
tərəqqisi məqsədi ilə bir çox mühüm qərarlar qəbul edir,
284 ayrı-ayrı nazirlik , komitə rəhbərlərinin qarşısında
muvafiq məsələlər qaldırıldı. Heydər Əliyevin hər bir
gəlişi bu yerlərdə əsl bayrama çevrildi. Xüsusilə
respublika rəhbərinin ikinci (30 mart 1973-cü il) və
doqquzuncu (8 dekabr 1979-cu il) məhsul bayramlarında
iştirakı Lənkəranlıların xatirəsində dərin iz buraxmışdır.
Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, nəinki məhsul istehsalına
dair planların yerinə yetirilməsini təmin etmək , həm də
çeşidinin genişləndirilməsinə dair tapşırıqları həyata
keçirmək , tərəvəzin, çayın keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
nail olmaq lazımdır.
Respublika rəhbərinin qarşıya qoyduğu vəzifələr
Lənkəranda proqram sənədi kimi qəbul edilir, onun yerinə yetirilməsi üçün bütün qüvvələr səfərbər edildi.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə o dövürdə lənkəranda mühüm sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir. dahi
rəhbər Yuxarı Xanbulançay su qovşağının (1976), haftoni
beton suötürücü kanalının(1976). üçmərtəbəli məişət
vinin(1979) və digər sosial obyektlərin açılışında iştirak
etmişdir. Lənkəranda şəhərin meydanına ümummilli
liderin adı verilmişdir. (2003). Mərkəzi meydanda dahi
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rəhbərin abidəsi ucalır(2005). rayonda həmçenin Heydər
Əliyev Mərkəzi fəaliyyət göstərir. (2007). 2003-cü il
dekabırın 12-də Azərbaycanın ümummilli lideri , prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Klivlend xəstəxanasında vəfat etmişdir.
(Bax:Etibar Əliyev, Mirhaşım talışlı. Lənkəran
Ensiklopedik Lüğəti. bakı-2014. səh. 7. ).
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Şəkil. Heydər Əliyev Lənkəranda. 1976-cı il.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev Lənkəranda
Xanbulançay su dəryaçasının açılışında. 1976-cı il. Elə
Həmən gün Heydər Əliyev dağətəyi beton su kanalının
yanındakı yol ilə Haftoni qəsəbəsinə gəlmiş və Haftoni beton
su kanalının açılışını etmişdir.

İlham Heydər oğlu Əliyev. Haftoni qəsəbəsində olmuş dövlət rəsmilərindən biri də, Azərbaycan republikasının prezidenti cənab İlham Əliyevdir.
İlham Əliyev 1961-ci il dekabrın 24 də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1967-1977-ci illərdə Bakı şəhərindəki 6 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1977-ci
ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutuna daxil olmuşdur. Oranı bitirdikdən sonra institutun
aspiranturasına qəbul edilmiş, 1985-ci ildə dissertasiya
müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi
almışdır. 1985-1990-cı illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq
Münasibətlər İnstitutunda müəllim işləmişdir. 1991-1994cü illərdə özəl biznes sahəsində çalışmışdır. Bir sıra
istehsal-kommersiya müəssisələrinə rəhbərlik etmişdir.
1994-cü ildən 2003-cü ilin avqust ayınadək Azərbaycan
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Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti,
birinci vitse-prezidenti olmuşdur. Heydər Əliyevin neft
strategiyasının həyata keçirilməsində fəal iştirak etmişdir.
Suveren Azərbaycanın neft siyasətinin geosiyasi
aspektlərinə dair bir sıra tədqiqat işlərinin müəllifidir.
Siyasi elmlər doktorudur.
1995-ci və 2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinə deputat seçilmişdir. 2003-cü ildə
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə təyin
edilməsi ilə əlaqədar olaraq deputat səlahiyyətlərinə xitam
vermişdir. 1997-ci ildən Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. İdmanın və Olimpiya hərəkatının
inkişafında böyük xidmətlərinə görə Beynəlxalq Olimpiya
Komitəsinin ali ordeni ilə təltif edilmişdir. 1999-cü 287
ildə Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, 2001-ci
ildə sədrin birinci müavini, 2005-ci ildə isə partiyanın
sədri seçilmişdir. 2001-2003-cü illərdə Avropa Şurası
Parlament AssambleyasındaAzərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri olmuşdur.
2003-cü ilin yanvarında Avropa Şurası Parlament
Assambleyası sədrinin müavini, AŞPA-nın Büro üzvü
seçilmişdir. 2004-cü ilin aprelində AŞPA-nın fəaliyyətində
fəal iştirakına və Avropa ideallarına sədaqətinə görə
AŞPA-nın fəxri üzvü diplomu və AŞPA medalı ilə təltif
edilmişdir. 2003-cü il avqustun 4-də Milli Məclis tərəfindən təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri təyin edilmişdir. 2003-cü il 15 oktyabrda Azərbaycan Republikasının Prezidenti seçilmişdir.
Prezident seçkilərində seçicilərin 76%-dən çoxu İlham
Əliyevin lehinə səs vermişdir. 2003-cü il oktyabrın 31də vəzifəsinin icrasına başlamışdır. 2008-ci ildə yenidən
prezident seçilmişdir. 2013-cü ildə üçüncü müddətə prezident seçilmişdir. . 2018-ci ildə səslərin 86. 03% -ni
toplayaraq dördüncü müddətə Azərbaycan Respublika-
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sının prezidenti seçilmiş və hazırda prezident vəzifəsini
icra edir.
Azərbaycan, rus, ingilis, fransız və türk dillərini
bilir. ("İlham Heydər oğlu Əliyev: Tərcümeyihal" (az)Ailəlidir. Üç övladı, dörd nəvəsi vardır.
Partiya mənsubiyyəti. 1999-cu ildə İlham Əliyev
Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) sədr müavini, 2001ci ildə YAP-ın ikinci konqresində isə YAP sədrinin birinci
müavini seçildi. 26 Mart 2005-ci ildə keçirilən YAP-ın
üçüncü konqresində Prezident İlham Əliyev yekdilliklə
YAP-ın sədri seçildi. 2008 və 2013-cü illərdə keçirilən
YAP-ın dördüncü və beşinci konqresində İlham Əliyevin
prezidentliyə namizədliyi yekdilliklə dəstəkləndi. Onun
288 sədrliyi dövründə partiya üzvlərinin sayı 700 min nəfəri
keçdi. ( YAP) Xalqımız İlham Əliyevin apardığı siyasəti
bəyənbərək respublika rəhbərliyinə ondan başqa altirbativ
görməyərək 2018-ci il prezident seçkilərində hamı bir
nəfər kimi onun yenidən Azərbaycan repspublikası
prezidenti seçdi.
Daxili siyasət. Mədəniyyət siyasəti.
Mədəniyyətlərarası dialoq Prezident Əliyevin
mədəniyyət siyasətində prioritet sahələrdən biri olmuşdur.
İlham Əliyev 2008-ci ildə “Mədəniyyətlərarası dialoq
Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və
sülhün əsasıdır” mövzusunda keçirilən Avropa Şurasına
üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransına mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndirilməsi üçün “Bakı
prosesi”nin başladılması təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Prezident Əliyev 23 sentyabr 2010-cu ildə Nyu-Yorkda BMT
Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasının açılışında çıxış
edərkən
Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası
Dialoq
Forumunu təşkil etmək niyyətini açıqladı. Onun bu
təşəbbüsü YUNESKO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı,
Ümumdünya Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası, Avropa
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Şurasının Şimal-Cənub Təşkilatı, İSESKO və s. kimi
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəkləndi. 2011-ci
ildən başlayaraq 2017-ci ilə qədər Bakıda dörd dəfə
Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası
Dialoq
Forumu
keçirilmişdir. 15 iyun 2014-cü ildə Prezident Əliyev Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzinin yaradılması
haqqında Fərman imzaladı. 11 yanvar 2016-cı ildə qəbul
etdiyi sərəncamla 2016-cı ili Azərbaycan Respublikasında
“Multikulturalizm ili” elan etdi. İlham Əliyev tolerantlıq
və multikulturalizmi Azərbaycanda dövlət siyasəti və
həyat tərzi kimi xarakterizə etmişdir. Onun liderliyi
altında Azərbaycan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının
“İnklüziv cəmiyyətlərdə birgə yaşama: çağırış və
məqsəd” devizi altında 2016-cı il 25-27 aprel tarixlərində 289
keçirilən 7-ci Qlobal Forumuna ev sahibliyi etdi. ("Home 7th UNAOC Global Form | Baku, Azerbaijan". ).
Elm siyasəti. İlham Əliyev 5 may 2004-cü
ildə “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzinin yaradılması haqqında Sərəncam imzaladı. Təqribən
dörd il sonra-10 aprel 2008-ci ildə o, Azərbaycan elmində
islahatların aparılması ilə bağlı Dövlət Komissiyasının
yaradılması haqqında başqa bir Sərəncam imzaladı. 21
oktyabr 2009-cu ildə imzalanan Sərəncamla isə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin
İnkişafı Fondunu yaradıldı. ] Dörd ay sonra-19 fevral
2009-cu ildə İlham Əliyev Fondun Nizamnaməsini təstiq
etdi. Prezident Əliyev 14 yanvar 2016-cı ildə İslam Təhsil,
Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) üzrə Azərbaycan
Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılması
haqqında Sərəncam imzaladı. O, həmçinin, 19 dekabr
2012-ci il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Humanitar
siyasət. İlham Akademiyasının (AMEA) Gəncə bölməsini yaratdı. 8 noyabr 2016-cı ildə Prezident Əliyev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Yüksək
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Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında başqa bir
Sərəncam imzaladı. 9 aprel 2018-ci ildə Azərbaycan
Respublikasında “Elm günü”nün təsis edilməsi haqqında
sərəncam imzalamışdır. ( Azərbaycan Respublikasında
“Elm günü”nün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı).
Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycandan Nepala,
Fələstinə, 10 aprel 2017-ci ildə Cibutiyə və 8 sentyabr
2017-ci ildə isə Rohinqya qaçqınlarına humanitar yardım
göndərilmişdir. 27 fevral 2012-ci ildə Serbiya Olimpiya
Komitəsinin sədri, “Ana və Vlade Divats Fondu”nun
təsisçisi Vlade Divats digər fəaliyyətləri ilə yanaşı
humanitar yardımları və siyasətinə görə İlham Əliyevi
290 “Ana və Vlade Divats Fondu”nun “Balkanların ləyaqətli
dostu” beynəlxalq mükafatına layiq görüldüyünü bildirdi
və bu mükafatı ona təqdim etdi. İlham Əliyev Vladimir
Putinlə birgə Bakı Beynəlxalq Humanitar Formunu təsis
etmişdir. O digər yüksək vəzifəli dövlət rəsmilərinin və
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə birlikdə 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 və 2016-cı illərdə keçirilən
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Formlarının açılış mərasimlərində
iştirak etmiş və çıxış etmişdir. O, Bakı Beynəlxalq
Humanitar Formunda tədbirin əhəmiyyətini aşağıdakı sözlərlə qiymətləndirmişdir: “. . . humanitar tədbirlər dünyaya
da bir siqnal göndərir ki, dünyanın mütərəqqi nümayəndələri səylərini daha da sıx birləşdirməlidirlər. . . Beynəlxalq
humanitar əməkdaşlığın dərinləşməsi müəyyən dərəcədə
bu mənfi meyillərin qarşısını ala və müsbət meyilləri
gücləndirə bilər”. ("Speech by President of the Republic of
Azerbaijan Mr.
Ilham Aliyev | Baku International
Humanitarian Forum").
Səhiyyə siyasəti. Ilham Əliyev 2003-ci ildə “Şəkərli
diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı
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haqqında”, 2005-ci ildə “Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi
haqqında”, 2010-cu ildə “İnsanın immunçatışmazlığı
virusunun törətdiyi xəstəliklə mübarizə haqqında”, 2012ci ildə “Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə
dövlət qayğısı haqqında”, 2013- cü ildə “Əhalinin
sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” və
“Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarını imzalamışdır.
Prezident Əliyev 2007-ci il 27 dekabr tarixində
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması
haqqında Sərəncam imzaladı. İlham Əliyevin 2012-ci il 291
29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təstiq edilmiş “Azərbaycan
2020: Gələcəyə Baxiş” İnkişaf Konsepsiyasinda əhaliyə
göstərilən səhiyyə xidmətlərinin yüksək keyfiyyətini
qoruyub saxlamaq əsas prioritetlərdən biri kimi müəyyən
olunmuşdur. İlham Əliyev 29 noyabr 2016-cı ildə
“Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati
ərazilərində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə dair pilot
layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında”
başqa bir Fərman imzaladı. ( "Official Webpage of
Compulsory Medical Insurance Agency")
Gənclər siyasəti. İlham Əliyev 19 oktyabr 2006-cı
ildə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil
almasına dair Dövlət Proqramı haqqında Sərəncam
imzaladı və həmin Sərəncamla müvafiq icra hakimiyyəti
orqanlarına Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil
almalarına dair Dövlət Proqramını hazırlamağı tapşırdı.
Buna uyğun olaraq o, 16 aprel 2007-ci ildə 2007-2015-ci
illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramını təstiq etdi. 9 fevral 2007-ci ildə
prezident Əliyev qəbul etdiyi başqa bir Sərəncamla 2007-
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ci ili “Gənclər ili” elan etdi. 2007-ci ildə Azərbaycan Heydər Əliyev Fondu, Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda
İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumu, BMT-nin
İnkişaf Proqramı, İSESCO və Avropa Şurası ilə birgə
təşkil edilmiş “Gənclər Sivilizasiyaların Alyansı uğrunda”
beynəlxalq konfransına ev sahibliyi etdi. 19 dekabr 2011ci ildə İlham Əliyev gənclərin cəmiyyətin həyatında fəal
iştirakını təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun
yaradılması haqqında” Fərman imzaladı. 15 sentyabr
2017-ci ildə isə o, “Azərbaycan gəncliyi 2017–2021-ci
illərdə” Dövlət Proqramı”nın təsdiq etdi. ( "3236 "Azərbaycan gəncliyi 2017–2021-ci illərdə" Dövlət
292 Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında". e-qanun. az. ).
Ətraf mühit siyasəti. 24 mart 2006-cı ildə İlham
Əliyev Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyinin qorunması və davamlı istifadəsinə dair Milli Strategiya və Fəaliyyət Planının təsdiq etdi. 10 il sonra-3
oktyabr 2016-cı ildə o, “Azərbaycan Respublikasında
bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə
dair 2017–2020-ci illər üçün Milli Strategiya”nın təsdiq
edilməsi haqqında” Sərəncam imzaladı. Prezident Əliyev
8 iyul 2008-ci ildə isə ətraf mühitə və insan sağlamlığına
mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri
normalarını təsdiq etdi. Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin
doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr
olunmuş geniş iclasında Prezident İlham Əliyev 2010- cul
ilin “Ekologiya ili” elan edilməsini təklif etdi. Bunun
davamı olaraq 4 ay sonra-18 fevral 2010-cu ildə o ekoloji
problemlərə həsr olunmuş iclasa sədrlik etdi. “Ekologiya
ili” çərçivəsində İlham Əliyevin 17 sentyabr 2010-cu ildə
ziyarət etdiyi “Azərbaycan yaşıl dünya naminə”
beynəlxalq ekologiya sərgisi keçirildi. O, prezidentliyi
dövründə Hirkan, Altıağac, Abşeron, Şahdağ, Göygölvə
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digər milli park, qoruq və yasaqlıqların yaradılması haqqında Sərəncamlar imzalamışdı. ( "Hirkan National Park |
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi". eco. gov. az. ). Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Davosda 2018-ci il Dünya İqtisadi Forumunda.
İqtisadi siyasət. İlham Əliyevin iqtisadi siyasəti
nəticəsində 2003-2016-cı illər arasında Azərbaycanın Ümumi Daxili Məhsulu (ÜDM) 5 dəfədən çox artdı.
Belə ki, Dünya Bankının statistikalarına əsasən İlham
Əliyev 2003-cü ildə ilk dəfə Prezident seçilərkən
Azərbaycanın ÜDM-i 7, 276 milyard ABŞ dolları idisə,
2016-cı ildə bu göstərici 37, 848 milyard ABŞ dolları
olmuşdur. Prezident Əliyev 6 mart 2007-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında xüsusi iqtisadi zonaların yaradıl- 293
ması haqqında” Fərman imzalamışdır. 20 aprel 2016-cı
ildə isə onun imzaladığı başqa bir Fərmanla İqtisadi
İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi yaradıldı.
Bundan başqa, İlham Əliyev 6 noyabr 2017-ci ildə
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Fərman imzaladı.
]
Prezident Əliyev 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 və
2018-ci illərdə İsveçrədə keçirilən Davos Dünya iqtisadi
Forumunda iştirak etmişdir. İlham Əliyev ixracın
şaxələndirilməsini milli iqtisadiyyat üçün gələcəkdə əsas
prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edir. (
"Azerbaijan's economic priorities for 2017". World
Economic Forum. )
Din. İlham Əliyev 10 yanvar 2017-ci ildə 2017-ci ili
“İslam Həmrəyliyi İli” elan etdi. Daha sonra o, 2017-ci
ilin “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi ilə əlaqədar
keçiriləcək bir sıra tədbirlərin maddi təminatı haqqında
Sərəncam imzaladı. Prezident Əliyev 2014, 2016 və
2017-ci illərdə Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə
yardımı göstərilməsi haqqında üç ayrı Sərəncam
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imzalamışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
ehtiyat fondundan ayrılan yardımlar Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsi, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan
Yeparxiyası dini qurumu, Bakı şəhəri Dağ yəhudiləri dini
icması, Avropa yəhudilərinin Bakı dini icması, Azərbaycan Respublikasında Katolik kilsəsinin Apostol Prefekturası dini qurumu və Azərbaycan Respublikasının AlbanUdi Xristian dini icması arasında bölüşdürülmüşdür.
Bundan başqa, Prezident Əliyev 2014 və 2015-ci illərdə
“Azərbaycanda dini mədəniyyətin, tolerantlığın, dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun təbliğinin
gücləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” iki
Sərəncam imzalamışdır. Sərəncamlara əsasən Azərbaycan
294 Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan hər dəfə 3, 0
(üç) milyon manat olmaqla “Dini mədəniyyətin inkişafı”
fonduna cəmi 6, 0 (altı) milyon manat ayrılmışdır. 2015-ci
ilin 17 iyulunda isə İlham Əliyev Azərbaycanda dini tarix
və mədəniyyət abidələrinin bərpasını təmin etmək məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə 3, 0 (üç) milyon
manat ayırmışdır. ( "1325 - Dini tarix və mədəniyyət
abidələrinin bərpasına dair əlavə tədbirlər haqqında".
www. e-qanun. az. )
İlham Heydər oğlu Əliyev 15 oktyabr 2018-ci ilsə
saat 11:52-də Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində olmuş və İhaftoni Sağlamlıq
Mərkəzinin açılışında
Mehriban Əliyeva ilə birlikdə iştirak etmişdir.
Sağlamlıq Mərkəzinin inşasına 2016-cı ilin noyabrında başlanılıb. Mərkəzin 182 nömrəlik otel binası ən
yüksək standartlar səviyyəsində inşa olunub. Kompleksə
daxil olan digər xidmət sahələrinin inşası davam etdirilir.
Otel binasının interyerinin tərtibatında orijinal mebel və
aksessuarlardan istifadə olunub. Otelin doqquzmərtəbəli
binasında istər uzunmüddətli müalicəvi istirahət, istərsə
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də həftə sonlarında asudə vaxt keçirmək üçün hər cür
şərait yaradılıb. Prezident İlham Əliyevin diqqətinə
çatdırıldı ki, oteldə xidmət göstərəcək heyət yüksək
hazırlıq kursu keçəcək və onların əksəriyyətini yerli
kadrlar təşkil edəcək. Bu əməkdaşlar otelin istənilən
xidmət sahəsində qonaqlara yüksək səviyyəli qulluq
göstərilməsi ilə bağlı xüsusi təlim kurslarına cəlb
olunacaqlar. Kompleksdə müasir restoranlar fəaliyyət
göstərir. Restoranlarda turistlərə Azərbaycan və dünya
mətbəxinin nümunələri təqdim olunacaq.
Dövlətimizin başçısı və xanımı oteldəki nömrələrdə
yaradılan şəraitlə tanış oldular. Məlumat verildi ki,
müxtəlif kateqoriyalı bu nömrələr ən müasir tələblər
səviyyəsindədir və yüksək dizaynı ilə seçilir. Lənkəran 295
İstisu və Sağlamlıq Mərkəzində yerləşən ikimərtəbəli tibb
mərkəzi də müasir avadanlıqla təchiz edilib. Müasir
laboratoriya, rentgen və ultrasəs müayinələri üçün lazımi
şəraitin yaradıldığı mərkəzdə elektroterapiya, fizioterapiya, jet masaj, maqnitoterapiya, hidroterapiya, hidrokolonterapiya, palçıq müalicəsi, mexanoterapiya otaqları
var. Burada müalicə alanlar masaj və palçıq applikasiya
otaqlarından istifadə edə bilərlər. Tibbi mərkəzdə aptek
də fəaliyyət göstərəcək.
Prezident İlham Əliyev istisu vannaları ilə tanış oldu.
Komplekslə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri və müəssisənin kollektivi ilə görüşdülər.
Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi. Sakinlər
göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya görə Prezident İlham
Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirdilər.
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Şəkil. Azərbaycan respublikasının prezidenti İlham
Əlirza oğlu Əliyev. , əkil. İlham Əliyev Lənkəran rayonunun
hgaftoni qəsəbəsindəki Haftoni sağlamlıq mərkəzinin
açılışından xatirə şəkili. 15. 10. 2018-ci il, saat 11:52.
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Mehriban Əliyeva. Haftoni qəsəbəsində olmuş
dövlət rəsmilərindən biri də, Azərbaycan respublikasının
1-ci xanımı və respublikanın 1-ci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevadır. Əliyeva Mehriban Arif qızı 1964cü il 26 avqustda Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan
olub. O, yazıçı, ədəbiyyatşünas, Azərbaycanın Əməkdar
elm xadimi, filologiya elmləri doktoru (1947), professor Mir Cəlal Paşayevin və görkəmli jurnalist, pedaqoq,
Əməkdar elm xadimi Nəsir İmanquliyevin nəvəsidir.
Atası Arif Paşayev Azərbaycanın görkəmli alimi,
pedaqoqu, ictimai xadim, Milli Elmlər Akademiyasının akademiki, Dövlət mükafatı laureatı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professordur. 1996-cı ildən indiyədək “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserni Milli 297
Aviasiya Akademiyasının rektorudur.
1.Anası Aida İmanquliyeva şərqşünas, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, professordur. Aida İmanquliyeva Azərbaycanda ərəb ədəbiyyatı üzrə ilk elmlər doktoru, ilk professor – qadındır.
[4]
Onun çoxsaylı elmi əsərlərində (3 monoqrafiya 70-dən
artıq elmi məqalə) Qərb və Şərq mədəni ənənələrinin sintezi, yaradıcı üslubun inkişafı və yeni bədii cərəyanların
təşəkkül tapması tədqiq olunur ki, bu da nəinki ərəb
ədəbiyyatının, həmçinin bütün yeni Şərq ədəbiyyatlarının
gələcəkdə tədqiqi üçün çox mühüm zəmin yaradır. Aida
İmanquliyeva 1992-ci il 19 sentyabrda vəfat etmişdir(Bax:İlham Heydər oğlu Əliyev, tərcümeyi-hal, president. az, 01. 10. 2014)
Təhsili . Mehriban Əliyeva 1982-ci ildə Bakı şəhəri
23 №-li orta məktəbi qızıl medalla bitirərək N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicəprofilaktika fakültəsinə daxil olub. O, müsahibələrinin
birində peşə seçimini bu cür dəyərləndirir:
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“Ağlım kəsəndən bəri başqa alternativim olmayıb.
Anam şərqşünas-alim idi. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutuna başçılıq etmişdir.
Lakin məktəbi bitirdikdən sonra sənədlərini tibb institutuna vermişdi, çünki çox istəyirdi ki, həkim olsun. Nəyə
görəsə valideynləri onu uzun müddət dilə tutmuşlar və
nəticədə o, görkəmli filoloq olmuşdur. Bax onun bu baş
tutmamış arzusu mənim seçimimi müəyyənləşdirmişdir.
İxtisas seçimimə isə İlhamın anası – həkim-oftalmoloq Zərifə xanım təsir göstərmişdir”. O, 1988-ci ildə İ.
M. Seçenov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib və 1988-1992-ci illər
ərzində Moskvada akademik Krasnovun rəhbərliyi altında
298 Göz Xəstəlikləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunda işləyib.
Mehriban Əliyeva 2005-ci ildə “Eftanaziya və təbabətdə
humanizm problemi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə
edib və fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.
Mehriban Əliyeva Azərbaycan respublikası prezidentinin
həyat yoldaşı, Azərbaycan respublikasının 1-cixanımı və
Azərbaycan respublikasının
1-ci Vitse-prezidentidir.
Mehriban xanım Əliyeva 15 oktyabr 2018-ci il səhər saat
11:52 də Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində cənab
prezident İlham Əliyevlə birlikdə Haftoni qəsəbəsində
olmuş və İstisu Sağlamlıq mərkəzinin açılışında iştirak
etmişdir. (Bax:modern. az saytı. 15. oktyabr. 2018).
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Şəkil. Mehriban xanım Əliyeva Lənkəran rayonunun haftoni
qəsəbəsində Haftoni Sağlamlıq mərkəzinin açılışında, xatirə
şəkili. 15. 10. 2018. saat 11-52.
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Sani(Sali) Süleyman. SSRİ və Dağıstan MSSR-in
məşhur güləş ustası Sani Süleyman(Sali Süleyman)
deyilənlərə görə bir zamanlar Haftoni qəsəbəsinə gəlmiş
və İbadi mineral bulaqlarında olmuşdur. Buranın
gözəlliyinə heyran olan Sali Süleyman İbadi qaynar bulağı
haqqında yerli sakinlərdən bir az məlumat alır və çox
maraqlı olduğuna görə bu suda çimir. Sali Süleyman 10
dəqiqədən artıq hovuzda qalmamasını söyləyirlər. Lakin o
cavabında -“talışın suyu mənim kimi pəhləvan nə edə
bilər ki“ deyə lovğalanır. Lakin o, suda deyiləndən çox
qalır, halsızlaşıraq ürəyi gedir. Sali Süleymanın sudan
çıxmadığını görən nəzarətçi onu çağırmağa başlayır və heç
bir cavab almadıqda içəri girir və Sali Süleymanın
300 hərəkətsiz cəmdəyini çölə çıxarır. Onun üzünə bir az sərin
su vurduqdan sonra o , özünə gəlir və görür ki, ətrafında
xeyli adam var. O , adamlar Sali Süleyman heyrətlə
baxıb nəzarətçidən soruşurlar – “ım kiyə(bu kimdir).
nəzarətçi cavab verir ki, məşhur güləşçi Sali Süleyman ,
onda adamlardan biri gülə -gülə deyir – “ıme Sali
Süleyman, mardəki ıştə səpe, əmə çandi çand sore ki
dənışdəmon, çəmə əğlonən dəmnıştən bəvon hiççi bedəni ,
çımi dıl şə ki, (budur Sali Süleyman, ölüb kü üstünə, biz
neçə ildir ki çimirik , bizim uşaqlarımız da, çimirlər bu
suda və dözürlər, bunun ürəyi gediblki) . Bunu görən Sali
Süleyman nəzarətçidən adamların nə dediklərini soruşanda
nəzarətçi olduğu kimi danışır. Bundan qəzəblənən Sali
Süleyman kor-peşiman piyada İbadidən aşağı tərəfə ana
şose yoluna hərəkət etməyə başlayır və yolda gənc bir
palıd ağacını da dibindən qoparıb özü ilə sürütləyir.
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Şəkil. Dağıstan MSSRnın pəhləvanı Sali
Süleyman.

İlhamə Qulyeva. İlhamə Quliyeva 1943-cü il avqust
ayının 17-də Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. Lakin
bu rəsmi sənədlərdə belədir. Qeyd etməliyəm ki, İlhamə
Quliyeva qeyri rəsmi məlumata görə Lənkəran rayonu 301
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. Bəs bu necə baş verm
işdir. Belə ki, İlhamə Qulıyevanın doğum yeri haqda onun
Lənkəranda doğulduğu göstərilir, lakin bu sözün sonunda
şəhər və ya rayon sözü yoxdur. Belə ki, İlhamə Quliyeva
Lənkəran rayonunda , yoxsa Lənkəran şəhərində dünyaya
gəlib. Bu məsələni araşdırmaq üçün bir neçə mənbəyə
muraciət etdik. Məlum oldu ki, İlhamə Quliyevanın atası
Lənkəranda olan zaman anası hamilə vəziyyətində imiş və bu
zaman İlhamə Quliyevanın atası ailəsi ilə birlikdə Lənkəranın
Haftoni qəsəbəsindəki İstisu sanatoriyasına istirahətə gəlir.
Lakin bir neçə gündən sonra elə ordaca İlhamə Quliyevanın
anasında ağrılar başlıyır və dərhal elə sanatoriyanın özündə
ona ilk tibbi yardım göstərilir və İlhamə Quliyeva dünyaya
gəlir. Bu fakt Lənkərandakı İsti su sanatoriyasının arxiv
sənədlərində də öz əksini tapır. Elə bu səbəbdən də İlhamə
Quliyevanı da , Haftoni sakini hesab etmək olar. Bakı
şəhərində orta məktəbi bitirdikdən sonra o, Azərbaycan
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə hələ tələbə ikən müxtəlif musiqi
kollektivlərində çıxışlarla başlayan İlhamə Quliyeva öz
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istedadı sayəsində musiqi sənətinin incəliklərinə dərindən
yiyələnərək tanınmış ifaçılar sırasında özünəməxsus yer
tutmuşdur. O, 1965–1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət
Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin estrada-simfonik
orkestrinin, 1970–1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının, 1980-ci ildən etibarən uzun müddət ərzində
Azərbaycan Dövlət Qastrol-Konsert Birliyinin solisti olmuşdur. Azərbaycan musiqisinin inkişafında böyük xidmətlər
göstərmiş ailənin nümayəndəsi olan İlhamə Quliyeva yarım
əsrlik yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə müasir musiqi mədəniyyəti xəzinəmizə töhfələr vermiş sənətkarlardandır. O, səhnəyə qədəm qoyduğu ilk vaxtlardan milli ifaçılıq məktəbinin
zəngin ənənələrini davam etdirməklə yanaşı, eyni zamanda
302 Azərbaycan estrada sənətinə yeni ab-hava gətirmişdir.
Özünün yüksək peşəkarlığı, orijinal ifaçılıq məharəti və dərin
musiqi duyumu ilə seçilən müğənni görkəmli Azərbaycan
bəstəkarlarının bir çox mahnılarının ilk və mahir ifaçısı kimi
tanınırdı. Pərəstişkarlarının böyük rəğbətini və məhəbbətini
qazanan İlhamə Quliyeva öz repertuarını musiqi
həvəskarlarının geniş auditoriyasına sevdirdiyi yeni mahnılarla
daim zənginləşdirmişdir. Azərbaycan musiqisinin yorulmaz
təbliğatçılarından biri olaraq İlhamə Quliyeva musiqi
mədəniyyətimizi dünyanın çox sayda ölkəsində konsert
proqramlarındakı uğurlu çıxışları ilə təmsil etmişdir. İlhamə
Quliyevanın müasir Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
inkişaf etdirilməsi sahəsində xidmətləri lazımınca qiymətləndirilmişdir. O, 1982-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
əməkdar artisti, 1998-ci ildə xalq artisti fəxri adlarını almışdır.
Müğənni 2002-ci ildə müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ali mükafatlarından “Şöhrət”, 2013-cü ildə isə “Şərəf” ordenlərinə layiq görülmüşdür. Azərbaycan estradasının istedadlı
nümayəndəsi, tanınmış müğənni və səmimi insan İlhamə Məzahir qızı Quliyevanın xatirəsi onu sevənlərin qəlbində həmişə
yaşayacaqdır.
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Şəkil. Xalq Artisti İlhamə Quliyeva.

Arif Quliyev. 1958-ci ildə Lənkəran rayonunun
Haftoni qəsəbəsinin İsti su ərazisində uşaq evlərinin yay 303
istirahət düşərgəsi salındı və bu düşərgə bir neçə il fəaliyyət göstərmişdir. Bu düşərgədə valideyinləri olmayan
uşaqlar tərbiyə olunurdu. Həmən oğlan uşaq evinin müdiri
balağa müəllim, qızlar bölməsinin müdirəsi isə Fərxəndə
müəllimə idi. Bu uşaq evində Azərbaycanın məşhur gülüş
ustası Arif Quliyev də tərbiyə alıb boya-başa çatmışdır. Bu
müinval ilə də Haftoni qəsəbəsi onun ilk doğma vətəni
hesab olunur və o da, Haftoni sakini sayılır.

Şəkil. Arif Quliyev.
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İsa Məmmədov. Haftoni qəsəbəi ilə dərindən bağlı
olan tanınmış şəxsiyyətlərdən biri də İsa Məmmədovdur.
İsa Əli oğlu Məmmədov 1926-cı ildə , iyulun 11-də
Naxçıvanın Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun
Yuxarı Aralıq kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan
dövlət Pedoqoji İnistitutunun Moskva Ali Komsomol
Məktəbini, Ali Partiya Məktəbini bitirmişdir. Əmək
fəaliyyətinə müəllim kimi başlamış, sonralar Şərur Rayon
Komsomol Komitəsinin katibi və birinci katibi , Naxçıvan
Vilayət komitəsinin birinci katibi, Naxçıvan Vilayət
Komsomol Komitəsinin katibi və birinci katibi, Naxçıvan
şəhər və rayon xalq maarif şöbələrinin müdiri , naxçıvan
304 MSSR Mədəniyyət naziri, Azərbaycan KP Lənkəran
Şəhər komitəsinin birinci katibi , Azərbaycan KP MKkatibi vəzifələrində çalışmışdır. İsa Məmmədov Lənkəranda işlədiyi rəhbərliyi dövründə Haftoni qəsəbəsinə çox
bağlı bir şəxs olmuş və hətta onun haftoni istisu sanatoriyasının tikilməsi məhz onun adı iləı bağlıdır. O, böyük
səy nəticəsində respublika rəhbərliyinin diqqətini haftoniyə yönəltmiş və burada isti su pansionatı mualicə ocağının tikilməsinə nail olmuşdur. Məhz İsa Məmmədovun
Lənkərandakı rəhbərliyi dövründə Haftoni qəsəbəsi bir
turizm zonası kimi bütü SSRİ ərazisində tanınmışdır.
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Şəkil. Məmmədov İsa Əli oğlu, Dilruba Camalova və
Millət vəkili Hadı Rəcəbli İsti-su sanatoriyasında. 1976.

Hadı Rəcəbli. . Haftoni ərazisində olmuş və İstisu
sanatoriyasında dəfələrlə istirahət etmiş tanınmış ictimaisiyasi xadimlərdən biri də Rəcəbli Hadı Musa oğludur. Belə
ki, hələ gəncliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışan Hadı
Rəcəbli dəfələrlə partiya işçiləri ilə birlikdə Haftonidə olmuş
bu ərazidə müəyyən işlərin görülməsində yaxından köməklik
göstərmişdir. Hadı Rəcəbli bundan əlavə iki dəfə Haftoni
qəsəbəsinin də daxil olduğu 74 saylı seçki dairəsindən Milli
Məclisə yüksək səslə deputat seçilmişdir. Hadı Rəcəbli
deputat seçildikdən sonra 21 saylı Haftoni seçki məntəqəsinin
seçicilərinə verdiyi sözlərin böyük bir hissəsinin həyata
keçirilməsinə nail olmuşdur. Rəcəbli Hadı Musa oğlu 25
dekabr 1947-ci ildə Lənkəran rayonu Veravul kəndində
andan olmuşdur. Hadı Rəcəbli –mühəndis texnoloq, ictimaisiyasi xadim, Milli Məclisin Sosial-siyasət komitəsinin sədri,
siyasi elmlər doktoru (2009), professordur. (2011). Moskva
Yeyinti Sənaye İnstitutunun texnologiya fakültəsini(1970) və
Bakı Ali Partiya Məktəbini(1978) bitirmişdir. Əmək
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fəaliyyətinə Lənkəran şəhər 14 saylı şörək zavodunda fəhlə
kimi başlamış, sonralar həmin müəssisədə laborant , muhasib,
iqtisadçı (1970-1971) vəzifələrində çalışmışdır. Müxtəlif
illərdə Lənkəran Şəhər Komsomol Komitəsinin ikinci və
birinci katibi(1980-1981), ”Bakinski raboçi” qəzetinin cənub
bölgəsi üzrə xüsusi müxbiri (1978-1980), Lənkəran şəhər
XDS İcariyyə Komitəsinin sədri (1980-1981), Azərbaycan
KP MK-da məsul təşkilatçı(1981-1983), Şəki Şəhər Partiya
Komitəsinin birinci katibi (1983-1989), Azərbaycan respublikası Nazirlər Kabinetində böyük referent , aparıcı mütəxəssis, bölmə müdiri(1989-1995) vəzifələrində işləmişdir.
1995-ci ildən Azərbaycan Respublikası Milli Mclisinin I, II,
III və IV çağırış deputatı və eyni zamanda sosial siyasət daimi
306 komitəsinin sədri, Azərbauycan Respublikasının Prezident
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professorudur. .
Hadı Rəcəbli xalqın rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlərində yeni qanun işlənib hazırlanmasında mühüm
xidmətlər və səylər göstərmişdir. Hadı Rəcəbli vətənini sevən,
yüksək dövlətçilik dəyərlərə malik bir vətən oğludur. Hadı
Rəcəbli daima Qarabağ veteranları və əlilləri ilə, ziyalılarla və
digər sadə vətəndaşlarla daima görüşür . onların sosial probləri
ilə maraqlanır və bu problemlərin maksimum həll
olunmasında yaxından köməklik göstərir. Bundan əlavə Hadı
Rəcəbli vətəndaşların (xüsusən müəllim təbəqəsinin) maraqlarını əks etdirən və onların sosial vəziyyətlərini yaxşılaşdırmağa yönəlik qanunların Milli Məclisdə qəbul olunmasına
səy göstərir. Hadı Rəcəbli ulu öndər Heydər Əliyev və onun
varisi İlham Əliyevin siyasi kursunu dəstəkləyən və bu yolda
böyük inam və səylə çalışan bir nömrəli şəxslərdən biridir.
Elə bu üzdən cənab prezidentimi İlham Əliyevin ona şəxsi
simpatiyası var. Hadı Rəcəbli müəllifin daima dəstəkçisi, ona
yol göstərən və mənəvi müəllimi olmuşdur.
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Şəkil. Hadı Rəcəbli və kitabın müəllifi Mistanlı Aqşin 11
aprel Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri öncəsi
Lənkəran şəhər stadionunda keçirilən cənab prezident İlham
Əliyevi dəstəkləmə və təbliğat kompaniyasına həsr olunmuş
tədbirdə. 07. aprel 2018-ci il.

Amaliya Pənahova. Haftoni ərazisində olmuş
məşhurlardan biri də xalq artisti və milli məclis deputatı
Amaliya Pənahovadır. Belə ki, Amaliya Pənahova 1995ci ildə Haftoni qəsəbəsinə gəlmiş və isti su sanatoriyasında
istirahət etmişdir.
Əhədobv Etibar Əliağa oğlu. Haftoni ərazisində
olmuş və istisu sanatoriyasında istirahət etmiş tanınmiş
ictimai xadimlərədn biri də tanınmış tarixçi , yazıçıjurnalist və Azərbaycan Jurnalistlər birliyinnin üzvü Etibar
Əhədovdur. Belə ki, o Haftoni ərazisində dəfələrlə olmuş
və onun gözəlliklərini öz kitablarında vəsf etmişdir. Etibar
Əhədov 2017-ci ildə yazdığı Lənkəran Ensiklopedik
Məlumatı kitabında Haftoni qəsəbəsi , Haftoni məktəbi,
İcrra nümayəndəliyi, poçt şöbəsi və istisu sanatoriyası
haqda maraqlı məlumat vermişdir. 1994-cü ildə Etibar
Əhədov haftoni qəsəbəsindəki İsti su sanatoriyasında
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dincələrkən müəlliflə tanış olmuş və elə o vaxtdan da
müəllifin dəstəkləyicisi, yolgöstərəni və ustadı olmuşdur.
Kitabın müəllifi Aqşin Mistanlının bu ərsəyə çatmasında
Etibar Əhədovun xüsusi rolu vardır.
Əhədov Etibar Əliağa oğlu 22 noyabr 19489-ci ildə
Lənkəranın Vilvan kəndində anadan olmuşdur. etibar
müəllim yazıçı-jurnalist, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü(1999), Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü
(1978), azərbaycan Reklamçılar
İttifaqının üzvüdür(1998).
Lıənkəran 1saylı orta məktəbini(1996) , Azərbaycan
Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini (1976),
Mətbuat İşçiləri Ümumittifaq İxtisasartırma İnistitutunun
308 jurnalistika sənətkarlığı şöbəsini(1985) bitirmiş , əmək
fəaliyyətinə “kommunizm” sovxozunda (Vilvan kəndi)
fəhlə işləməklə başlamışdır(1966-1967).

Şəkil. Əhədov Etibar
Əliağa oğlu.

Uzun ömürlülər.
Əliyev Heybət Hənifə oğlu. Əliyev Heybət Hənifə
oğlu 1901-ci ildə Lerik rayonunun Orand kəndində
dünyaya gəlmişdir. Sonralar Heybət kişi ailəsi ilə birlikdə
Haftoni ərazisinə köçmüşdür. O, Haftonidə yaşayarkən
Olxovka balıqçılıq kolxozu üçün taxta tədarükü
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görmüşdür. Heybət kişi bundan əlavə meşədə
çay
qıraqlarında vinter, təə , cələ . tor və sairə qurmaqla
məşğul olmuşdur. O muharibə illərində arxa cəbhədə
olmuşdur. Muharibədən sonra meşə idarəsində işləyib və
sonra sovxoz Kirovda(indiki İstisu qəsəbəsi) uzun müddət
fəhlə işləyib və sonra təqaüdə çıxıb. Heybət kişi 110 yaşda
vəfat edib və o, Haftoni qəsəbəsininn uzunömürlü
sakinlərindən olub. ANS və LİDER kimi azərbaycan
televiziyaları onun haqqında veriliş çəkiblər. 7 yanvar
1992-ci ildə dünyasını dəyişib
Əzimov Xancan. Əzimov Xancan 1890-ci ildə
Lənkəran rayonunu Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur.
O, Haftonidə təsərüfatla məşğul olaraq ailəsini dolandırmışdır. Belə ki, II dünya muharibəsi başlayan kimi cəb- 309
həyə yollanmış və itkin düşərək bir daha geri qayıtmamışdır. . Əzimov Xancan 110 yaşında vəfat etmiş və Haftoni qəsəbəsinin ən uzun ömürlü sakinlərindən biridir. .
Tağıyev Əşi Tağı oğlu Tağıyev Əşi Tağı oğlu
Haftoni qəsəbəsinin uzunömürlü sakinlərindən olmuşdur.
Tağıyev Əşi 1856-cı ildə anadan olmuşdur. O, mülkiyyətçi
olmuş və
öz mülkündə mal-qara, qoyun və keçi
saxlamışdır. Onun geniş təsərüfatı olmuş və bu təsərüfatda
onun çoxsaylı ailə üzüvləri işləmişlər. Tağıyev Əşinin üç
qardaşı olub. Tağıyev İsa Tağı oğlu, Tağıyev Əziz Tağı
oğlu və . Tağıyev Əşi Tağı oğlu 1956-cı ildə Haftoni
qəsəbəsinin Türkoba ərazisində vəfat etmişdir. Tağıyev
Əşi Tağı oğlu Haftoni qəsəbəsinin 100 yaşlı sakinlərindən
biridir.
Tağıyev Kərim Əşi oğlu. Tağıyev Kərim Əşi oğlu
1918-ci ildə Haftoni qəsəbəsinin Türkoba ərazisində
dünyaya gəlib. O, 1930-cu illərdə Haftoni ərazisində olan
jdanov kolxozunda muhasib işləmişdir. 1950-ci ildə
Xasıyev adına Havzava kolxozunda hesabdar işləmişdir.
Tağıyev Kərim Əşi oğlu Lənkəran Pedoqoji texnikumunun
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müəllimlik fakültəsini bitirib. Tağıyev Kərim Əşi oğlu
haftoni qəsəbəsinin 100 yaşlı sakinlərindən biridir və halhazırda yaşayır.
Rzayev Oruc Təhməz oğlu . Rzayev Oruc Təhməz
oğlu 1878-ci ildə Lənkəran rayonunun Haftoni kəndində
anadan olmuşdur. Rzayev Oruc , o dövürlərdə
kömürçülüklə məşğul olmuş və ailəsini doloandırmışdır.
Rzayev Oruc Təhməz oğlunun üç oğlu olmuşdur – Rzayev
Məhərrəm, Rzayev İslam və Rzayev Xanoğlan. Rzayev
Oruc Təhməz oğlu Haftoni ərazisinə ilk köçüb gələnlərdən
sayılır.
Ağsaqqallr.
Zeynalov Əbülhəsən Mirzə oğlu. Zeynalov Əbül310 həsən Mirzə oğlu 1880-cı ildə Lerik rayonunun Nürəvüd
kəndində anadan olmuşdur. 1910-cu ildə ailəsi ilə birlikdə
Lənkəranın Haftoni ərazisinə köçmüşdür. 1941-ci ildə II
dünya muharibəsinə yollanmış bir daha qayıtmamışdır. Bu
şəxs əvvəllər qaçaqlarla uzun müddət vuruşmuş və onları
Haftoni ərazisindən qovmuşdur.
Yaqubov Rüstəm Nağdi oğlu. Yaqubov Rüstəm
Nağdi oğlu 1900-cü ildə Haftonidə yaşamış və Haftoni
qəsəbəsində meşəbəyi işləmiş və sahə rəisi vəzifəsində
çalışmışdır. Yaqubov Rüstəm 1964-cü ildə vəfat etmişdir.
Bəylərov Balağa Həsənxan oğlu. (Balabəy).
Bəylərov Balağa Həsənxan oğlu 1929-cu ildə Lənkəran
rayonu Haftoni qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir. Bəylərov
Balağa 17 yaşdan Haftoni qəsəbə ərazisində fəaliyyət
göstərən “Jdanov” kolxozunda, daha sonra isə ”Lənkəran
çayçılıq sovxozunda” işləmişdir. O , 1940-cı ildə ilk öncə
Ləj çay plantasiyalarında briqadir və sonralar Lənkəran
çayçılıq sovxozunda aqronom vəzifəsində çalışmışdır. .
Bəylərov Balağa Haftoni qəsəbəsinin ən tanınmış
ağsaqqallarından olmuşdur. Belə ki, o Haftoni qəsəbəsinin
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bütün xeyir və şərində yaxından iştirak etmiş və gənc
nəsilə öz təcrübələrini öyrədərək öz töhvələrini vermişdir.
Hüseynov Ağaxan. Hüseynov Ağaxan 1929-cu ildə
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuş və Haftoni
qəsdəbəsində uzun müddət meşəbəyi işləmişdir. O,
meşəbəyi işlədiyi illərdə Haftoni camaatına yaxından
dəstək olmuş və onlara odun verilməsi işində yaxından
köməklik göstərmişdir. O, 2015-ci ildə vəfat etmişdir.
Hüseynov Ağaxanın dörd oğlu olmuşdur. Hüseynov
Hüseynağa Ağaxan oğlu, Hüseynov Fərman Ağaxan oğlu,
Hüseynov Nəriman Ağaxan oğlu və Hüseynov İdris
Ağaxan oğlu.
Rzayev Məhərrəm Oruc oğlu. Rzayev Məhərrəm
Oruc oğlu 1929-cu ildə Lənkəran rayonunun Haftoni 311
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1935-1946-cı illərdə
Girdəni kənd məktəbində orta təhsilinmi almışdır. Rzayev
Məhərrəm 1946-1948-ci illərdə sovet ordu sıralarında
hərbi xidmətdə olmuşdur. O, 1948-ci illərdə Lənkəran
çayçılıq sovxozunda kadrlar şöbəsinin rəisi vəzifəsində
işləmişdir və 2005-ci ildə vəfat etmişdir.
Əliyev Tərbiz Xanəli oğlu. Əliyev Tərbiz Xanəli
oğlu 1938-ci ildə Lənkəran rayonunun Xolmili kəndində
anadan olmuşdur. 1940-cı illərdə Haftoni qəsəbəsinə ailəsi
ilə birlikdə köçüb. 1958-ci ildə Lənkəran çayçılıq
sovxozunda ilk öncə fəhlə, 1965-ci ildə sovxozda sürücü
işləyib. Əliyev Tərbiz Xanəli oğlu hal-hazırda Haftoni
qəsəbəsinin sayılıb seçilən ağsaqqallarından biridir. Belə
ki, o Haftoni qəsəbəsinin bütün xeyir və şər işlərində bir el
ağsaqqalı kimi yaxından iştirak edir və gənc nəsilə öz
töhvələrini və həyat təcrübəsini öyrədir. Tərbiz kişinin
indinin özündə də, hələ qədimdən bəri mövcud olan və bu
günümüzə qədər s gəlib çıxmış adət-ənənəmizi gənc nəsilə
öğtürməkdə böyükl rolu olmuşdur. Hal-hazırda təqaüdçüdür və on bir övladı var. .
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Heydərov Fərhad. Heydərov Fərhad Haftoni
ərazisinə ilk köçüb gələnlərdən sayılır. Belə ki. O, öz
köçü ilə Haftoni ərazisində məskunlaşmış və bu ərazidə
kök salmışdır. O. öz ailəsini dolandırmaq üçün Haftoni
ərazisində kömürçülük və maldarlıqla məşğul olmuşdur.
Heydərov Fərhadın Haftoni ərazisinə nə zaman gəldiyi
məlum deyil.
Heydərov Dəmiran Fərhad oğlu. Heydərov
Dəmiran Fərhad oğlu Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir. Deyilənlərə görə o, Talış
xanının pəhləvanı ilə güləşib onu yıxmışdır.
Heydərov Cankişi Dəmiran oğlu. Heydərov Cankişi
Haftoni qəsəbə ağsaqqallarından biridir. O, Haftoni
312 camaatının xeyir və şərində yaxından iştirak etmiş və öz
xeyirli məsləhətlərini vermişdir.
Calalov İsbat. Calalov İsbat Lerikin Nürəvüd
kəndində anadan olmuşdur. O əvvəllər qışlaq üçün
lənkəranın Rəzi kəndinə qışlağa gəlirmiş. . Lakin 19181920-ci il inqilabından sonra Lənkəranın Rəzi kəndində
tam köçmüş və ordanda Haftoni kəndinə gəlib məskunlaşmışdır. Beləki Haftoni hidronimini əmələ gətirən yeddi
bulaqdan biri onun mülkündə yerləşdiyindən indinin
özündə də xalıq arasında onun adını daşıyır. İsbat kişi də ,
Haftoni ərazisinə ilk köçüb gələnlərdən sayılır. Hələ az
adamın yaşadığı və hələ kənd halına gəlməyən Haftonidə
İsbat kişi zamanında çoxlu abadlıq işləri görmüş və
müxtəlif əraziləri abadlaşdırmışdır. İsbat kişi hələ o zamanlar əhalisi az olan Haftoni də ən tanınmış ağsaqqallardan olmuş və o dövürlərdə Haftonidə mülk salaraq
kəndin ilkin yaranma dövründə aparıcı rol oynamışdır.
Heydərov Məmmədağa Dəmiran oğlu. Heydərov
Məmmədağa Dəmiran oğlu 1927-ci ildə Lənkəran rayonu
Haftoni qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir.
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Calalov İshaq isbat oğlu. Calalov İshaq İsbat oğlu
1920-ci ildə Lerikin Nürəvüd kəndində anadan olmuşdur.
Belə ki, İshaqın atası İsbat kişi Nürəvüddən Lənkəranın
Rəzi kəndinə qışlağa gəlirmişdir. 1919-1920-ci illərdəki
inqilabi dəyişikliklərdən sonra həmişəlik olaraq Haftoni
ərazisinə köçmüşlər. Calalov İshaq Haftoni qəsəbəsinin ən
tanınmış ağsaqqallarından olmuşdur. O, eyni zamanda
müdrik, alicənab bir şəxs olmuşdur. İshaq kişi hər zaman
Haftoni camaatına xeyirli məsləhətlər vermiş və Haftoni
xalqının bütün xeyir-şərində yaxından iştirak etmişdir.
Baxşiyev Yavər. Baxşiyev Yavər Lerikin Nürəvüd
kəndində anadan olmuşdur. O, sonralar ailəsi ilə birlikdə
Lənkəranın Haftoni ərazisinə köçmüşdür. Yavər kişi
Haftoni qəsəbəsinin ən tanmınmış ağsaqqallarından 313
olmuşdur. O, eyni zamanda çox gözəl usta və sənətkar
olmuşdur. Yavər kişi ilk öncə Jdanov kolxozunda çalışmış
, sonralar isə Lənkəran çayçılıq sovxozunda işləmişdir.
Yavər kişi həmişə Haftoni camaatının xeyir-şərində
yaxından iştirak etmiş və gənc nəsilə öz töhvələrini
vermişdir. Baxşiyev Yavər alicənab, müdrik, dərin
biliklərə malik humanist, danışanda üzündə əvəzolunmaz
nur və təbəssüm olan və vətənsevər bir ağsaqqal olmuşdur. O, gənclik dövründə Haftoni qəsəbəsinin tanınınmış ,
məşhur ustalarından olmuşdur. Yavər kişinin dörd oğlu
olmuşdur. Baxşiyev Cabir Yavər oğlu, Baxşiyev
Hüseynağa Yavər oğlu, Baxşiyev Baxşiəli Yavər oğlu və
Baxşiyev Mubariz Yavər oğlu. Yavər kişinin övlarının
hətr biri öz sevdiyi peşələrə və sənət sahələrinə yiyələnmiş
və xalqın gözündə öz layiqli yerlərini tutmuşlar.
Əliyev Mirzəməd Heybət oğlu. Əliyev Mirzəməd
Heybət oğlu 4 sentyabr 1944-cü ildə Lənkəran rayonu
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini
müəyyən səbəblərdən Haftoni, Girdəni və Veravul kənd
məktəblərində almışdır. 1962-ci ildə Lənkəran tibb
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məktəbinin feldşer şöbəsinə qəbul olunmuşdur. 1965-ci
ildə təhsilini bitirib haftoni qəsəbə xəstəxanasında əmək
fəaliyyətinə başlamışdır. 1967-2011-ci illərdə Ləj kənd
həkim məntəqəsində müdir vəzifəsində işləmişdir. Hər bir
xəstəyə lazım olan vaxtda yerindəcə yardım etmək ,
xəstənin həyatını təıhlükədə olmasına anyanıqlıqla
yanaşmaq baxımından nvəzifəsi daşıyan hər bir kəsin ən
ümdə vəzifəsi , borcu sayılır. vaxtdamn asılı olmayaraq
hövsələ və təmkin , gərgin əmək, yuxususz gecələr tələb
edən bu sənəti daşıyan hər kəs vəzifə borcundan əlavə
insanlıq vicdanı borcuna da əməl etməlidir. Mirzəməd
Əliyevin işlədiyi Ləj kəndinin o zaman 1000 nəfər əhalisi
vardı. Burada çalışdığı uzun müddət ərzində o, əhalinin
314 sağlamlığı , xəstəliklərə qarşı proflaktika işləri ilə ciddi
məşğul olub və üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən
layiqincə gəlib. Saysız-hesabsız insanlara yardımını
əsirgəməyib, həkimlikdən əlavə xəstələrlə mədəni rəftarı,
diqqət və qayğı ilə yanaşma xüsusiyyətləri ona əhalinin
rəğbətini, hörmətini , inam və etimadını qazandırıb.
Əliyev Mirzəməd Heybət oğlu daxilən zəngin , işgüzar,
işini və sənətini sevən, işinə qəlbən bağlı bir insan kimi
tanınıb, kollektivin və onu tanıyan hər kəsin yaddaşında
savadlı və səmimi insanpərvər bir şəxs kimi yer qazabıb.
Onun fəaliyyəti təkcə əhalinin rəğbəti ilə bitmir, eləcə də
dövlət və rəhbərlik tərəfindən də, müxtəlif növlərdə
qiymətləndirilib. Üç dəfə fəxri fərmana, bir “sosializm
yarışının qalibi”, döş nişanına layiq görülüb. Haqqında
Lənkəran radiosu veriliş hazırlayıb. Haftoni və Ləj
kəndlərində
işlədiyi müddətdə 10 çağırış
Qəsəbə
Sovetinin deputatı seçilib. Səhiyyə işi üzrə
daimi
komisiyanın sədri vəzifəsini də icra edib. Bunlara
baxmayaraq Mirzəməd Əliyev kənd əhalisinin hörmətini
özünə ən böyük mükafat sayır. O. həmçenin dəfələrlə
Məşhəd , bir dəfə də Kərbəla və həcc ziyarətinə gedib.
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Hal-hazırda təqaüdçüdür. Mirzəməd Iliyev həm də
səmimi ailə başçısıdır, altı övladı, beş oğlu, bir qızı, on iki
nəvəsi və üç nəticəsi var. Bir oğlu Ərəstun Əliyev
polkovnik –leytenant
rütbəsində FHN-nin Səhiyyə
xidmətinin rəisi vəzifəsində çalışır. Pərviz isə Qarabağ
muharibəsi veteranıdır. El arsında
ziyalı hörməti,
Kərbəlayı Mirzəmməd kimi ağsaqqal nüfuzu qazanmış bu
səmimi insana can sağlığı arzu edirik.

Şəkil. Əliyev
Mirzəməd
Heybət oğlu.

Zeynalov Əbülhəsən. Zeynov Əbülhəsən Haftoni
qəsəbəsinin əvvəlki döürlərdə ən qoçaq adamlarından
olmuşdur. Deyilənlərə görə 1920-ci ildə , o, bir dəfə
İbadi-istisu yoluna qalxan yolda olarkən səs-küy eşidir və
baxıb görür ki, kəndin dağ yamaclarında yerləşən Türk
məhəlləsindən səs-küy gəlir. Yaxınlaşanda görür ki.
qaçaqlıar kəndin əhalisini və mal-qarasını qatıb qabağına
aparır. Sərrast atıcılığı ilə ad qazanmış Əbülhəsən kişi
əlindəki üçatılanla qaçaqlardan birini vurub aşırır.
Qaçaqbaşı qışqırır ki, tərpənməyin Əbülhəsənin gülləsidir
və atmayın yoxsa bizim hamımızı qıracaq. Qaçaqlar
qışqırırlar ki, Əbülhəsən hər şeyi byuraxırıq və bizə
dəymə. Beləkilə Əbülhəsən kişi camaatı və onların malqarasını qaçaqların əlindən qurtarır. Başqa bir deyimə görə
Əbülhəsən kişi uzaqdan yumurtanı 50 metrdən, ağ sapı isə
60 metrdən vura bilirmiş.
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Tanınçmış şəxsiyyətlər.
Ziyalılar.
Calalov Fərəc İshaq oğlu. (1993-1996). Calalov
Fərəc İshaq oğlu 10 iyun 1951-ci ildə Lənkəran rayonu
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, 1958-1956-ci
illərdə Haftoni məktəbində IX sinifi, 1966-1968-ci oillərdə
isə Kərgəlan məktəbində X-XI sinifləri bitirmişdir.
Calallov Fərəc İshaq oğlu 1970-1972-ci illərdə hərbi
xidmətdə olmuş və 1969-cu ildə Bakı Kənd Təsərüfatı
İnistitutuna daxil olmuş və 1977-ci ildə inistitutun
“mexanikləşdirmə” fakültəsini bitirmişdir. İnistitutu
bitirən kimi Calalov Fərəc İshaq oğlu 1973-cü il yanvarın
1-də Lənkəran çayçılıq fabrikində fəhlə işləmiş və sonra
316 isə sovxozun qarajında çilingər işləyib və sonra isə 13
partiya təşkilatının katibi və həmkarlar təşkilatının sədri
işləmişdir. Haftoni qəsəbəsindəki aqrar-islahat komisiyasına1974-cü ildə Calalov Fərəc İshaq oğlu rəhbərlik etmişdir. 1990-1996-cı illərdə Ləj kəndi Haftoni qəsəbəsində olan Lənkəran çayçılıq sovxozunun tərkibindən
ayrılaraq Ləj çayçılıq sovxozu yaranmışdır. Ləj çayçılıq
sovxozunun ilk direktoru Calalov Fərəc İshaq oğludur. O,
1990-1992-ci illərdə ləj çayçılıq sovxozunun direktoru
vəzifəsində işləmişdir 1996-cı ildə Lənkəran şəhər İcra
hakimiyyətində torpaq şöbəsində çalışmış və 2016-cı ildə
işdən ayrılmışdır. Calalov Fərəc İshaq oğlu nəinki rayonda
, eləcə də bütün respublikada tanınmış iqtisadçıdır.
Caslalov Fərəc həm sovet dövründə, həm də müstəqillikdən sonra Azərbaycanda tanınıb sayılan rəhbər işçi,
məşhur iqtisadçı və savadlı kadrdır. Elə bu səbəbdən də
yaxşı işinə görə rayon rəhbərliyi tərəfindən irəli çəkilmiş
və dəfələrlə fəxri fərmanlar və təşəkkürnamələrlə təltif
olunmuişdur. Calalov Fərəc hal-hazırda Lənkəran
rayonunda tanınmış iş adamıdır. Ailəlidir və bir oğlu var.
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Şəkil. Calalov
Fərəc İshaq oğlu.
06. 05. 2018-ci il.

`
Əliyev Sabir Tərbiz oğlu. Əliyev sabir Tərbiz oğlu 7
avqust 1957-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəısəbəsində
anadan olmuşdur. 1964-1972-ci illərdə səkkizillik natamam
təhsilini Haftoni məktəbində, 1972-1974-cü illərdə X-XI
siniflər üzrə tam təhsili Lənkəran şəhər 1 saylı orta 317
məktəbində orta təhsil almışdır. 1975-1979-cu illərdə Lenin
adına Azərbaycan pedoqoji İnistitutunun (indiki N. Tusi
adına ADPU) riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. Sonra
təyinatı üzrə Lənkəranın Şağlakücə kəndində işləmiş və
ikinci iş yeri kimi Haftoni qəsəbə məktəbində işləmişdir.
1980-cı ildə Lənkəran rayonu Qurunba məktəbində işləyib
və 1984-cü ildən Haftoni məktəbinin əsas müəllimi olub.
1988-1993-cü illər ərzində Hafoni məktəbində təlim tərbiyə
işləri üzrə müdir muavini olub. 1996-cı ilin may ayında yaxşı
işinə görə rayon rəhbərliyi tərəfindən irəli çəkilib Haftoni
qəsəbə İcra Nümayəndəsi təyin edilmiş və 2006-cı ilin
martında işdən ayrılmışdır. 2006-2010-cu illər ərzində
yenidən Haftoni məktəbində müəllimlik etmiş və 2010-cu
ilin oktyabr ayında Azərbaycan respublikası prezidentinin
yamnında dövlət qulluğuna sənəd vermiş və musabiqə və
musahibə yolu ilə Lənkəran Təhsil şöbəsində “təlimçi”
vəzifəsinə təyin edilmişdir. Bu günə qədər orada işləyir.
Əliyev Sabir Tərbiz oğlu öz işini sevən və tanınmış ziyalıdır.
Sabir Əliyev dəfələrlə yaxşı işinə görə rayon rəhbərliyi
tərəfində fəxri fərmanlarla təltif olunmuş və təşəkkürnamələr
almışdır. Ailəlidir.
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Şəkil. Əliyev Sabir
Tərbiz oğlu.

Şəkil. Əliyev Sabir Tərbiz oğlu.
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Hüseynov Fərman Ağaxan oğlu. Hüseynov Fərman
Ağaxan oğlu 1954-cü il Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, 1971-ci ildə rayonun
İstisu qəsəbə tam orta məktəbini bitiirib. 1972-ci ildə
Bakı
Dövlət
Universitetinin
mexanika-riyaziyyat
fakültəsinə daxil olmuş, qiyabi yolla təhsilini davam
etdirməklə 1973-cü ilin sentyabrından Ləj kənd ümumi
orta məktəbində ixtisası üzrə müəllim kimi fəaliyyətə
başlamışdır.
Pedoqoji fəaliyyətinin ilk illərindən
Hüseynov Fərman özünü bacarıqlı, məsuliyyətli və prinsipial təhsil işçisi kimi göstərmiş, kənd ictimaiyyətinin,
şagird və müəllim kollektivinin sevimlisinə çevrilmişdir.
Məhz bu fəaliyyətinə görə F. Hüseynov 1978-ci ali
məktəbi bitirəndə rayon rəhbərliyinin böyük etimadı
nəticəsində Ləj kənd ümumi orta məktəbinin direktoru
vəzifəsinə irəli çəkilir və həmən vəzifədə fasiləsiz olaraq
32 il müvəffəqiyyətlə çalışdı. Bu dövrdə ləj kənd məktəbi
orta məktəbə çevrilmiş, təlim-tərbiyyənin keyfiyyəti
yüksəlmiş, maddi-texniki bazası xeyli zənginləşmiş, hər
il onlarla məzun ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul
olunmuşdur. F. Hüseynov səmimi, təvəzökar insan, əsl
pedaqoq, təhsil işinin bilicisi olmaqla bərabər, olduqca
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diqqətli və qayğıkeş insan idi. Çətinliyə düşən insanlara
əlindən gələn köməkliyi əsirgəmirdi. F. Hüseynov 2010cu ildə səhhəti ilə bağlı daşıdığı vəzifədən azad
olunmuşdur. Sonra isə qəflətən vəfat etmişdir. Həyatda
olmamasına baxmayaraq F. Hüseynovun xatirəsi bu gündə
əzizdir. Mərhum Fərman müəllim uzun illər müəllifin həm
müəllimi, həmdəki müəllifin oxuduğu orta məktəbin
direktoru olmuşdur.

Şəkil. Hüseynov Fərman
Ağaxan oğlu

.
Calalov Baladdin İshaq oğlu. Calalov Baladdin
İshaq oğlu 26 yanvar 1959-cu ildə Lənkəran rayonui
Haftoni qəsəbəsində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1956-1976-cı illərdə Lənkəran 3 saylı orta məktəbi
bitirmiş və 1977-1979-cu illərdə sovet ordu sıralarında
hərbidə olmuşdur. 1979-1984-cü illərdə Azərbaycan
Pedoqoji Universitetinin “kimya-biologiya” fakültəsini
bitirmişdir. Elə 1984-cü ildən Haftoni məktəbində işləyir
və hal-hazırda S. Əliyev adına haftoni qəsəbə orta
məktəbinin təlim-tərbiyə işləri üzrə müdir muavinidir.
Qeyd etməliyəm ki, Baladiin müəllim dəfələrlə öz yaxşı
işinə görə rayon təhsil şöbəsi tərəfindən təşəkkürnamələr
almışdır. Baladdin müəllimin şagirdləri respublikanın
müxtəlif ali məktəblərinə daxil olub hal-hazırda rayonun
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müxtəlif sahələrində müxtəlif vəzifələrdə çalışırlar. Xalq
arasında böyük hörmətə malik olan Baladdin müəllim eyni
zamanda Haftoni qəsəbəsinin tanınmış şəxslərindən
biridir. belə kli, Haftoni xalqı öz xeyir və şər işlərində
Baladdin müəllimin xeyirli məsləhətlərindən bəhrələnir.
Ailəlidir.

Şəkil. Calalov
Baladdin İshaq oğlu.
28. 04. 2018-ci il.
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Hüseynov İdris Ağaxan oğlu. Hüseynov İdris
Ağaxan oğlu 18 yanvar 1966-cı ildə Haftoni qəsəbəsində
anadan olmuşdur. 1972-1977-cü illərdə Haftoni
məktəbində, 1977-1980-cı illərdə Ləj məktəbində və
1980-1983-cü illədə yenidən Haftoni məktəbində orta
təhsil almışdır. 1984-1986-cı illərdə dadaş Bünyadzadə
adına Azərbaycan Xalq Təsərüfatı İnistitutunun “xalq
təsərüfatının planlaşdırılması və iqtisadiyyatı fakültəsini
bitirib. 1986-1989-cu illərdə Lənkəran çayçılıq sovxozunda fəhlə, sonra texnik və daha sonra iqtisadçı işləyib.
2001-ci ildən Dövlət Sosial mudafiə fondunun Lənkəran
şöbəsində “aparıcı məsləhətçi “ vəzifəsində çalışır.
Ailəlidir.
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Şəkil. Hüseynov
İdris Ağaxan oğlu.

Rzayev Nazir Feruz oğlu. Rzayev Nazir Feruz oğlu
19 dekabr 1977-ci ildə Haftoni qəsəbəsində dünyay
gəlmişdir. 1983-1994-cü illərdə Haftoni məktəbində orta
təhsilini almışıdr. 1994-1999-cu illərdə Azərbaycan 321
Dövlət Pedoqoji Universitetin “riyaziyyat-informatika “
fakültəsini bitirmişdir. 2000-ci ildən N. Aslanov adına Ləj
kənd orta məktəbində müəllim işləmiş və 2012-ci ildən
Ləj məktəbində Təlim tərbiyə işləri üzrə müdir muavini
işləyir.
Əliyev Ələkbər Qubad oğlu. Əliyev Ələkbər Qubad
oğlu. 15 mart 1953-cü ildə Haftoni qəsəbəsində anadan
olmuşdur. 1960-1971-ci illərdə Kirov məktəbində orta
təhsil almış və 1972-1974-cü illərdə hərbi xidmətdə
olmuşdur. 1975-1980-cı illərdə V. İ. Lenin adına(indiki N.
Tusi adına) pedoqoji inistitutun “riyaziyyat” fakültəsini
bitirmişdir. 1980-cı ildən Haftoni məktəbində işləyir.
Ələkbər müəllim Haftoni məktəbinin ən qocaman
müəllimlərindən biridir. O, öz ömrünün ən yaxşı çağlarını
şagirdlərinə bəxş etmişdir. Ələkbər müəllim öz işini
sevən, səmimi, alicənab , savadlı bir ziyalıdır. Onun
yetişdirdiyi şgirdlərin sədası respublikanın ən sayılmış ali
məktəblərindən gəlir. Belə ki, Ələkbər müəllimin
yetirmələri hal-hazırda rayonumuzun müxtəlif sahələri
üzrə müxtəlif vəzifələrdə çalışırlar. Ailəlidir.
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Şəkil. Əliyev Ələkbər
Qubad oğlu. 14. 06.
2018-ci il.

Rəhimov İlqar Aslan oğlu. Rəhimov İlqar Aslan
oğlu 18 fevral 1967-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1973-1984-cü illərdə
Haftoni məktəbində orta təhsilini almışdır. 1985-1987-ci
322 illərdə hərbi xidmətdə olmuş və 1988-1993-cü illərdə Bakı
Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir. 1989cu ildən S. Əliyev adına Haftoni məktəbində işləyir və halhazırda məktəbin tərbiyəvi təşkilatçısıdır. Rəhimov İlqar
Haftoni qəsəbəsinin tanınmış ziyalılarından biridir. Belə
ki , İlqar müəllim öz işini sevən və şagirdlərinə can yandıran müəllimdir. O, öz sənətini sevə-sevə öz şagirdlərinə
öyrədir. İlqar müəllim yaxşı işinə görə dəfələrlə rəhbərlik
tərəfindən fəxri fərman və təşəkkürnamələrlə təltif olunmuşdur. İlqar müəllim istər prezident seçkilərində, istər
deputat seçkilərində və istərsə də bələdiyyə seçkilərində
öz köməyini əsirgəmir və rayonun bütün ictimai-mədəni
tədbirlərində yaxından iştirak edir. İlqar müəllimin
yetirmələri respublikanın müxtəlif ali məktəblərində təhsil
almış və hal-hazırda rayonun müxtəlif sahələri üzrə
vəzifələrində çalışırlar.
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Şəkil. Rəhimov İlqar
Aslan oğlu. 28. 04.
2018-ci il.

Kişiyev Oqtay Balağa oğlu. Kişiyev Oqtay Balağa
oğlu 14 aprel 1962-ci ildə Lerik rayonnun Nürəvüd
kəndində anadan olmuşdur. 1969-1972-ci illərdə Nürəvüd
kənd məktəbində orta təhsilini almışdır. 1972-1973-cü
illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1988-1992-ci illərdə 323
Azərbaycan Dövlət universitetinin Tarix fakültəsini
bitirmişdir. Universiteti bitirən kimi ilk olaraq Lerik
rayonunun Nürtəvüd və Şinəband məktəblərində , sonra
isə Lerik rayonunun Peştətük məktəbində
müəllim
işləmişdir. O, bir müddət Ləj məktəbində və sonralar isə
Lənkəran rayon Qurunba məktəbində tarix müəllimi
işləmişdir. Kişiyev Oqtay 6 mart 2018-ci ildə qəflətən
vəfat etmişdir.
İsmayılov Şəmsəddin Vəliməmməd oğlu. İsmayılov
Şəmsəddin Vəliməmməd oğlu
1fevral 1965-ci ildə
Lənkəran rayonu Havzava kəndində anadan olmuşdur.
1972-1982-ci illərdə orta təhsilini Haftoni məktəbində
almışdır. 1983-1985-ci illərdə sovet ordu sıralarında hərbi
xidmətdə olmuşdur. 1985-ci ildə M. F. Axundov adına
Azərbaycan Pedoqoji Rus dili-ədəbiyyat iniostitutuna
daxil olmuş və 1990-cı ildə oranı bitirmişdir. 1988-ci ildən
S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində müəllim
işləyir. 1991-ci ildən yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvüdür. Şəmsədin müəllim pedoqoji sahədə çalışmaqla
yanaşı elmi svadını artırmaqla da çalışmışdır. Belə ki, o,
2007-ci ilin sentyabırında
Azərbaycan Müəllimlər

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

İnistitutunun Cəlilabad `rayonu filialına daxil olmuş və
2008-ci ildə oranı bitirmişdir. Şəmsəddin müəllim savadlı
kadr, gözəl insan , yaxşı iş yoldaşı və və sədaqətli ailə
başçısıdır. O, işlədiyi təhsil ocaqlarında daima kollektivin
dərin hörmətini qazanmışdır. Ailəlidir və 3 övladı var.

Şəkil. İsmayılov
Şəmsəddin Vəliməmməd
oğlu. 28. 04. 2018-ci il.
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Eyvazov Nəsir Ağamir Oğlu. Eyvazov Nəsir Ağamir
oğlu 1973-cü ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində
anadan olmuşdur. 1979-1990-cı illərdə Haftoni qəsəbə
orta məktbində təhsil almışdır. 1990-1995-ci illərdə BDUnin “fizika-riyazoiyyat “ fakültəsini bitirmişdir. 1995-ci
ildə BDU-nun “aspirantura və doktorantura “ şöbələrinə
daxil olmuş, lakin iqtisadi vəziyyət yaxşı olmadığına görə
yarıda buraxmışdır. 1994-cü ildən N. Aslanov adına Ləj
kənd orta məktəbində müəlim işləyir. Nəsir müəllim öz
işini sevən, savadlı kadr, gözəl ailə başçısı və vətənpərvər
bir insandır. Onun yetirdiyi məzunlar respublikanın
müxtəlif ali məktəblərindən gəlir. Eyvazov Nəsir Ağamir
oğlu müəllifin iş yoldaşı olmuşdur. Ailəlidir.
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Şəkil. Eyvazov Nəsir
Ağamir oğlu. 28. 04.
2018-ci il

Məhərrəmov Vaqif Balaxan oğlu. Məhərrəmov Vaqif
Balaxan oğlu 1 oktyabr 1968-ci ildə lerik rayonunun Coni
kəndində anadan olmuşdur. 1974-1982-ci illərdə Coni kənd
səkkizillik məktəbdə, 1982-1985-ci illərdə isə Lerik qəsəbəsi 325
1 saylı orta məktəbdə təhsilini başa vurmuşdur. 1987-1989cu illərdə sovet ordu sıralarında , , Novaya Zemlya””
adasında , 60 dərəcə şimal qütbündə hərbi xidmətdə
olmuşdur. 1986-1993-cü illərdə Azərbaycan Pedoqoji
İnistitutunun “kimya –biologiya” fakültəsini” bitirmiş və
təyinatı üzrə 1993-cü ildən N. Aslanov adına Ləj kənd orta
məktəbində işləyir. Məhərrəmov Vaqif Balaxan oğlu
müəllifin orta məktəbdə müəllimi olmuşdur. . Ailəlidir.

Şəkil. Məhərrəmov
Vaqif Balaxan oğlu.
28. 04. 2018-ci il.

Əliyev Ələsgər Qubad oğlu. Əliyev Ələsgər Qubad
oğlu 1 fevral 1955-ci ildə Haftoni qəsəbəsində anadan
olmuşdur. 1962-1970-ci illərdə IX sinifə qədər Haftoni
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məktəbində, 1971-1972-ci illərdə X-XI sinifləri isə
Kərgəlan məktəbində almışdır.
1974-1975-ci illərdə
Almaniya demokratik respublikasında sovet hərbi
sıralarında öz beynəlmiləl borcunu yerinə yetirmişdir.
1976-cı ildə Bakı “bədən tərbiyəsi “ məktəbinin futbol
ixtisası üzrə bitirmişdir. 1978-ci ildə Lənkəran çayçılıq
sovxozunda idman təlimçi-müəllim işləmişdir. 2000-ci
ildən Haftoni məktəbində fiziki tərbiyəmüəllimi, 2016-cı
ildə N. Aslanov adına Lək kənd orta məktəbində fizikitərbiyə müəllimi işləmişdir. Əliyev Ələsgər yaxşı işinə
görə dəfələrlə rayon rəhbərliyi tərəfində fəxri fərmanlarla
təltif olunmuşdur. Ailəlidir
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Şəkil. Əliyev Ələsgər
Qubad oğlu. 14. 04.
2018-ci il.

Rzayev Nazir Feruz oğlu. Rzayev Nazir Feruz oğlu
19 dekabr 1977-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1983-1994-cü illərdə Haftoni
qəsəbə orta məktəbi bitirmiş və 1996-2001-ci illərdə
Lənkəran Dövlət Universitetinin “riyaziyyat-informatika“
fakültəsini bitirmişdir. 2001-2002-ci illərdə hərbi
xidmətdə olmuşdur. 2002-ci ildən N. Aslanov adına Ləj
kənd orta məktəbində müəllim, 2012-ci ildən isə müdir
muavini işləyir. Ailəlidir.
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Şəkil. Rzayev Nazir
Feruz oğlu. 15. 05.
2018-ci il.

Əliyev Ramil Sabir oğlu. 20 noyabr 1984-cü ildə
Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində ziyalı ailəsində
anadan olmuşdur. 1990-2001-ci illərdə Haftoni qəsəbə
orta məktəbində təhsil almışdır. Əliyev Ramil Sabir oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirmişdir. hall327
hazırda Azərabycan Dövlət Neft şirkətində işləyir.
Novruzov Ağababa Mirzabala oğlu. Novruzov
Ağababa Mirzəbala oğlu 26 fevral 1957-ci ildə Haftoni
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1964-1972-ci illərdə
Haftoni məktəbində səkkizinci sinifə qədər oxumuş və
1972-1974-ci illlərdə Kərgəlan məktəbində IX-X siniflər
üzrə orta təhsilini fərqlənmə ilə başa vurmuşdur. 1974-cü
ildə Lənkəran pedoqoji texnikumununa daxil olmuşdur.
1975-ci ilin may ayında sovet ordu sıralarına hərbi
xidmətə getmiş və 1977-ci ildə tərxis olunmuşdur. 1977-ci
ildə təhsilini davam etdirmiş və 1980-cı ildə texnikumu
“qımızı” diplomla bitirmişdir. 1980-cı ildən Haftoni
məktəbində rus dili müəllimi işləyir. Novruzov Ağababa
öz təhsilini davam etdirmək üçün 1980-1987-ci illər
ərzində M. F. Axundov adına rus dili və ədəbiyyat
inistitutunun rus dili fakültəsini bitirmişdir. Novruzov
Ağababa , qonşu Ləj, Qurunba, Darquba və Şağlakücə
məktəblərində müəllim işləmişdir. Novruzov Ağababa
yaxşı işinə görə dəfələrlə qəsəbə və rayon təhlis şöbəsi
tərəfindən fəxri fərmanlarla tətif olunmuşdur. 1983-1989ciu illərdə Lənkəran rayon komitəsində “xalq nəzarəti
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şöbəsi”ndə çalışmışdır. Novruzov Ağababa rayonun bütün
tədbirlərində yaxından iştirak edir və rəhbərlik tərəfindən
verilən bütün tapşırıqları vaxtında yerinə yetirmişdir.
Ayrıca olaraq qeyd etmək istəyirəm ki Novruzov Ağababa
Mirzabala oğlu müəllifin rus dili fənnindən müəllimi
olmuşdur. Ailəlidir və iki övladı var.

Şəkil. Novruzov
Ağababa Mirzəbala
oğlu. 28. 04. 2018-ci
il.
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Kişiyev Məmmədağa Gülağa oğlu. Kişiyev Məmmədağa Gülağa oğlu 12 noyabr 1954-cü ildə Lənkəran
rayonu Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1960-1963cü illərdə ilk ibtidai səkkizillik natamam təhsilini Haftoni
məktəbində almışdır. 1963-1964-cü illərdə Lənkəran
şəhər 1 saylı internat məktəbində orta təhsil almışdır.
1973-1975-ci illərdə sovet ordu sıralarında hərbi xidmətdə
olmuşdur. 1976-1980-cı illərdə S. M. Kirov adına
azərbaycan bədən tərbiyəsi
inistitutunun “pedoqoji”
fakültəsinə daxil olmuşdur. 1980-cı ildən Haftoni
məktəbində ilk bədən tərbiyəsi müəllimi işləmişdir. Məmmədağa müəllimin yetirmələri indi respublikanın müxtəlif
məktəblərində müxtəlif təhsil ocaqlarında məzun olmuşlar.
Məmmədağa müəllim qısa müddət ərzində işlədiyi
məktəbdə məktəb rəhbərliyi və kollektivinin dərin
hörmətini və rəğbətini qazanmışdır.
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Şəkil. Kişiyev
Məmmədağa Gülağa
oğlu. 05. 005. 2018-ci9 il.

Əliyeva Samirə Sabir qızı. Əliyeva Samirə Sabir qızı
7 aprel 1981-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1988-1999-u illərdə
Haftoni qəsəbə orta məktəbini bitirmiş və Lənkəran
Pedoqoji kollecinin “ingilis dili” müəlliməlik peşəsini 329
bitirmişdir. Hal-hazırdan S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə
orta məktəbində ingilis dili müəlliməsi işləyir.
Əhmədo Əli Mirtofiq oğlu. Əhmədov Mirəli Mirtofiq oğlu 1983-cü ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsinin Talışlı ərazisində seyyid ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1989-2000-ci illərdə Haftoni qəsəbə orta məktəbini
bitirmişdir. 2005-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin
Təbiyyat fakültəsini “kimya-biologiya” ixtisası üzrə bitirmiş elə həmən ildən də haftoni qəsəbə orta məktəbində
müəllim vəziəsində çalışır. 2005-2007-ci illərdə hərbi
xidmətdə olmuş, məşhəd ziyarətində getmişdir. Ailəlidir
və bir qızı var. 2017-ci ildə Əli müəllimin şagirdi
Quliyevin respublika fənn Olimpiadasında kimya fənni
üzrə birinci yeri qazanmış və “qızıl medala “ layiq görülmüşdür.
Sadıqov Camal Fərhad oğlu. Sadıqov Camal Fərhad
oğlu 1958 –ci ildə Lerik rayonunun Bıləband kəndində
anadan olmuşdur. 1964-1975-ci illərdə Bıləband kənd
orta məktəbindı oxumuş və 1981-1985-ci illərdə V. İ.
Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnistitutunun
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dil-ədəbiyyat fakülətəsini bitirmişdir. 2005-ci ilə qədər
Lerik rayonunda müəllim işləyib və 2005-ci ildən S.
Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində müəllim
işləyir. Ailəlidir.

Şəkil. Sadıqov Camal
Fərhad oğlu. 06. 06.
2018-ci il.
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Sənətkarlıq.
Kustarlıq. Əliyev Elşad Böyükağa oğlu. Əliyev Elşad Böyükağa oğlu 1976-cı il iyunun 2 –də Lənkərran
rayonu Haftoni qəsəbəsinin Ləj kəndində sənətkar
ailəsində anadan olmuşdur. 1982-1993-cü ildə ləj kənd
onbirillik orta məktəbində orta təhsilini almış və 19931997-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Əliyev Elşad
Böyükağa oğlu 1998-ci ildə Haftoni ərazisinə köçmüşdür.
Əliyev Elşad Böyüklağa oğlunun ata-babası dəmirçi, misçi
və qalayçı olmuş və əslən lerik rayonunun Mistan
kəndindəndirlər. Əliyev Elşad Böyükağ oğlunun babası
Əliyev Cahangir Həsən oğlu məşhur dəmirçi olmuş və bu
sənəti öz oğlasnları olan Əliyev Orucəli və Zəliyev
Böyükağaya ötürmüşdür. Əliyev Elşad da ata-babasının
sənətini həvəslə davam etdirir. Belə ki, o, çox gözəl
kreslo-divan, stul və sol düzəldir. Bu sənəti həvəslə
yaşatmaq üçün
oğlu Əliyev Rəhimi də bu sənətə
öyrəşdirir. Əliyev Rəhim Elşad oğlu atasının bu sənətini
həvəslə öyrənir və bu işdə atasına yaxından köməklik
göstərir. Əliyev Elşad Böyükağa oğlu müəllifin böyük
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kqardaşıdır. Əliyev Elşad Böyükağa oğlu ailəlidir və dörd
övladı var.
Dərzilik. Şərifov məşhədi Əziz məşhədi Novruz
oğlu. Şərifov məşhədi Əziz məşhədi Novruz oğlu 18
sentyabr 1965-ci ildə Haftoni qəsəbəsinin Ləj kəndində
tanınmış ruhani ailəsində anadan olmuşdur. 1971-1980-cı
illərdə Ləj kənd natamam orta məktəbində səkkizinci
sinifi, 1980-1982-ci illərdə isə Haftoni qəsəbə orta
məktəbində IX-X-XI sinifləri bitirmişdir. 1983-cü ildə
Lənkəran 169 saylı texniki peşə məktəbində “dərziçilik”
ixtisası üzrə bitirib. Bundan əlavə o usta yanında çalışıb.
1984-1987-ci ildən 1997-ci ilə qədər əhaliyə məişət
xidmətində dərzi işləmişdir. Şərifov
məşhədi Əziz
məşhədi Novruz oğlu dərziçiliklə yanaşı öz ata-baba sənəti 331
olan ruhaniliyi də davam etdirir və boş vaxtlarında quran
oxuyur və mollalıq edir. 2000-ci ildən Ləj kənd
məscidində dini ayinləri icra edən din xadimi kimi işə
başlamış və elə o vaxtlarda da dini icma yaratmışdır.
Bütün bu fəaliyyətlərinə görə Lənkəran şəhər icra başçısı
Yaşar Rzayevin təqdimatı ilə , haftoni icra nümayəndəsi
Sabir Əliyevin və Lənkəran qazılar şurasının sədri hacı
Sədinin razılığı ilə Ləj məscidinin icma sədri seçilmişdir.
hal-hazırda Ləj məscidinin dini icma sədri və xuddamıdır.

Şəkil. Ləj kənd
məscidinin dini icma
sədri Şərifov Məşhədi
Əziz məşhədi Novruz
oğlu. 28. 03. 2017-ci il.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Musiqi sənəti.
Qədim müsiqiçilər. Tağıyev Məhri əziz oğlu
(zurnaçı), Tağıyev Qəni Əşi oğlu(zurnaçı), Yaqubov Babacan Nağdi oğlu(dəfçi balabançı ), Bəylərov Gləmirzə
Şirvanəli oğlu(dəfçi-balabançı). Mirzəyev Cankişi Güləmirzə oğlu(zurnaçı), Tağıyev Paşa Musa oğlu(xanəndə),
Tağıyev Kərim Əşi oğlu(xanəndə), Əliyev Canəli(xanəndə)
və s.
Sovet dövrü musiqiçiləri. Əliyev Böyükağa Cahangir oğlu, calaov Eynulla Xeyrulla oğlu, Rzayev Cəbrail
Nurəli oğlu, Məmiyev Elman Hərif oğlu, Məmiyev Şahin
Hərif oğlu və sair.
Məmiyev Elman Hərif oğlu. Məmiyev Elman Hərif
332 oğlu 19 may 1960-cı ildə Lənkəran rayonu sovxoz
Kirovda(indiki isti su) doğlumuşdur. 1968-1977-ci illərdə
Haftoni qəsəbə səkikizillik məktəbində, 1977-1979-cu
illərdə isə Kərgəlan məktəbində X-XI sinifləri bitirmişdir.
1979-cu ildə Bakı Mədəni-maarif Texnikumunun “xalq
çalğı alətləri şöbəsinin” orkestr rəhbərliyi fakültəsini
bitirib. 1983-cü ildə Lənkəran şəhər C. Cabbarlı adına 1
saylı uşaq musiqi məktəbində müəllim işləmişdir. 1990-cı
ildə Lənkəran orta ixtisas musiqi məktəbində müəllim
işləmiş və 2006-2008-ci illərdə Haftoni qəsəbə klubunda
metodist işləmişdir. Məmiyev Elman Hərif oğlu gözəl
qarmon ustasıdır. O nəinki qəsəbə toylarında , eləcədə
rayon toylarında öz gözəl qarmonu ilə camaatı feyziyab
etmişdir. Ailəlidir 2 övladı var.
Rzayev Cəbrail Nurəli oğlu. Rzayev Cəbrail Nurəli
oğlu 1955-ci ildə Haftoni qəsəbəsi Ləj kəndində doğulmuşdur. O, ilk təhsilini 1961-1969-cu illərdə Ləj məktəbində IX sinifə qədər oxumuş, 1969-1972-ci illər ərzində
X-XI sinifləri isə Haftoni məktəbində oxumuşdur. Rzayev
Cəbrail Nurəli oğlu misiqi sənətini Əliyev Böyükağa
Cahangir oğlundan öyrənmiş və bu sənəti davam
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etdirmişdir. Belə ki, O, Əliyev Böyükağa Cahangir
oğlunun öz evində açdığı musiqi kursunda təhsil almışdır.
O, nağara musiqi aləti üzrə uzun müddət bu sənəti davam
etdirmiş və kənd toylarında bu alət üzrə ifa etmişdir.
Rzayev Cəbrail Nurəli oğlu , uzun dövür ərzində bu sənəti
inkişaf etdirərək öz övladları Rzayev Amilə və Rzayev
Amidə
ötürmüşdür.
(Bax:Aqşin Mistanlı(Əliyev)”.
Bataqlıqdan başlayan Həyat və ya Ləj kəndinin Tarixi.
”Elm və Təhsil. Bakı-2017. sıh. 26-)
Məmiyev Şahin Hərif oğlu. Məmişyev Şahin Hərif
oğlu. 1974-cü ildə Haftoni qəsəbəsində anadan olmyuşdur. 1981-1992-ci illərdə Haftoni qəsəbə orta mçəktəbində
təhsil almış və Lənkəran Orta ixtisas musiqi texnikumunu
bitirib və elə həmən məktəbdə də musiqi müəllimi 333
işləmişdir. Hal-hazırda bakı şəhərində yaşayır və ailəlidir.
Muasir musiqiçilər.
Calalov Emil Eynulla oğlu. Calalov Emil Eynulla
oğlu 1985-ci ildə Haftoni qəsəbəsi Talışlı ərazisində
musiqiçi ailəsində sünyaya gəlmişdir. 1991-2002-ci illərdə
S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbini bitirmiş və
2003-2005-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 2005-ci
ildə C. Cabbarlı adına musiqi texnikumunu bitirmişdir.
Calalov Emil musiqiçi qiləsində anadan olduğu üçün
atasından əxz etdiyi musiqi sənətini hələ 7 yaşından
öyrənməyə başlamış və çox keçmədən gözəl bir sənətkara
çevrilmişdir. Qısa müddət ərzində Emil nəinki Haftonidə ,
eləcədə bütün rayonda tanınmış musiqiçilərdən birinə
çevrildi. O, demək olar ki, rayonun bütün toylarında öz
sintezatoru ilə müşayət dir.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Şəkil. Calalov Emil
Eynulla oğlu. 06. 06.
2018-ci il.

Calalov Samir Eynulla oğlu. Calalov Samir Eynulla
oğlu 1990-cı ildə Haftoni qəsəbəsinin Talışlı əərazisində
musiqiçi ailəsində dünyay gəlmişdir. 1996-2007-ci illərdə
S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta məktəbində təhsil
almış və 2008-2012-ci illərdə gəncədə
Azərbaycan
Universitetini oxumuşdur. 2012-2013-cü
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illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Samir də qardaşı Emil
kimi hələ uşaqlıqdan musiqi sənətinə böyük maraq
göstərmiş və atası Eynulla calaovdan sintezator musiqi
sənətini əxz etmişdir. Samir də qardaşı Emil kimi zaman
keçdikcə bu sənəti davam etdirmiş və püxtələşdirmişdir.
Qısa müddətdən sonra Samir də qardaşı kimi rayonda
gözəl sənətkar kimi tanbınmağa başlandı. Hal-hazırda o
rayonun bütün toylarında öz musiqi aləti ilə ifa edir və
qəlbləri nəşələndirir.

Şəkil. Calalov
Samir Eynulla
oğlu. 06. 06. 2018ci il.

Əliyev Arif Qurban oğlu. Əliyev Arif Qurban oğlu
20 oktyabr 1967-ci ildə Lənmkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsi Talışlı ərazisində anadan olmuşdur. 1974-1985-ci
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illərdə haftoni qəsəbə orta məktəbində oxumuş və 19851987-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1987-1992-ci
illərdə lənkəran mədəniyyət şöbəsində təsərüfat müdiri
işləmişdir. Əliyev Arif Cəfər Cabbarlı adına Lənkəran
musiqi məktəbini nağara peşəsi üzrə bitirmişdir. Əliyev
Arif həm yaşadığı qəsəbədə , həm də rayonda tanınmış
nağara ustasıdır.

Şəkil. Əliyev Arif Qurban
oğlu. 28. 04. 2018-ci il.

Meyxana sənəti.
Rasif Lənkəranlı. . Əmirov Rasif Nərçə oğlu. 18
mart 1987-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində
anadan olmuşdur. 1995-2005-ci illərdə
Haftoni
qəsəbə orta məktəbini bitirmiş və elə o dövürdə də doğma
Lənkərana həsr etdiyi “doğma məkan “ adlı meyxanası ilə
tanınmağa başladı. Rasifin meyxanaya həvəsi hələ
uşaqlıqdan var idi. Belə ki, o məhəllədə tay-tuşları ilə
yığıncaqlarda ara-sıra öz meyxana parçalarından deyərdi.
Çox keçmədi ki, Əmirov Rasifin “kasıbların həyatı” adlı
meyxanası CTV (ARB) televiziya ekranına çıxdı və bu
meyxana çox keçmədiki bütün rayonda sevilə-sevilə
dinlənildi. Bu meyxana nəticəsində Rasif Əmirov bütün
respublikada tanınmağa başladı. Bir müddət sonra
Lənkəran televiziyasının təşkil etdiyi “de gəlsin” adlı
meyxana yarışı təşkil etdi və Rasif bu yarışın iştirakçısı
olmuşdur. Rasif el şənliklərində və toylarda meyxana
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ustadı kimi çıxış edir və öz sənətinin bəhrəsini xalqa
nümayiş edir. 2012-ci ildən Haftoni sənətkarlıq klubunun
təşkil etdiyi “meyxana dərnəyi”nin rəhbəridir. Əmirov
Rasif Qismət oğlunun 1500-dən çox meyxanası bütün
sosial şəbəkələrdə nümayiş olunur. Ailəlidir və iki övladı
var.
Şəkil. Əmirov Rasif
Qismət oğlu. (Rasif
Lənkəranlı).
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Gənc şeir yazanlar. S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə
orta məktəbində şeir sənətinə də həvəs göstərən şagirdlər
var. Onlardan biri də Baxşiyeva Günay Mubariz qızıdır.
Baxşiyeva Günay Mubariz qızı . Haftoni qəsəbəsinin
gənc –həvəskar şeir yazanlardan biri də Baxşiyeva Günay
Mubariz qızıdır. Baxşiyeva Günay Mubariz qızı 31 mart
2002-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsinin Talışlı
kəndində anadan olmuşdur. Baxşiyeva Günay Mubariz
qızı şeir sənətinə hələ uşaq çağlarından həvəs
göstərmişdir. Belə ki, o ilk vaxtlar kiçik həcmli uşaq
şeirləri yazmış və sonradan püxtələşərək indi müxtəlif
vəzndə şeirlər yaza bilir. Günay məşhur şairlərimizin
şeirlərindən bəhrələnərək indi çox gözəl şeirlər yazır və
qəlbinin səsini
şeirlərində tərənnüm edir. Baxşiyeva
Günay Mubariz qızı hal-hazırda S. Əliyev adına Haftoni
qəsəbə orta məktəbinin X sinifində oxuyur. O dərslərini
yaxşı oxuyur və eyni zamanda şeir də yazır. Belə ki,
Günayın 100-ə yaxın şeiri var. Onun şeirləri
vətənpərvərlik, sevgi və saf insani hislərdən ibarətdir.
Onun şeirləri əsasən qoşmalardan ibarətdir.
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Allah
Dərgahından yol ver keçim,
Olsun mənim böyük fəthim,
Dərdlələrim bitəcək yəqin.
Dünən, bu gün ya da sabah,
Sənə səcdə edirəm allah!
Bizik allahın bəndəsi,
Hər kəsin vardır kimsəsi,
Allahın bizə simgəsi,
Səcdədəki sübhənallah
Sənə səcdə edirəm allah
Baxşiyeva Günay Mubariz qızı. 16. 03. 2018.
Baxşiyeva Günay gələcəkdə böyük şairə olmağı
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arzu edir. İnşallah arzusuna çatacaq.

Şəkil. Gənc həvəskar şeir yazan
Baxşiyeva Günay Mubariz qızı.
04. 06. 2018-ci il.

Həvəskar gənc musiqiçilər. Haftoni məktəbində
həvədskar gənc musiqiçilrədə vardır. Belə ki, bu gənc
həvəskar musiqiçilər S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta
nməktəbinin müxtəlif sinflərində oxuyurlar və onlar
müxtəlif cür musiqi alətlərində gözəl musiqilər ifa edirlər.
Hələ ki, bu gənc musiqiçilər məktəbdaxili tədbirlərdə öz
məharətlərini nümayiş etdirlər və bunlar aşağıdakılardır:
Quliyeva Ləman Emin qızı. Quliyeva Ləman Emin
qızı 8 dekabr 2004-da Tovuzda anadan olmuşdur. 20102013-cü illərdə Ağdam rayonunda bir kənddə orta
məktəbdə oxuyub. 2013-cü ildən Naftalan şəhərində orta
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çəktəbdə oxuyub və 2014-cü ildə Naftalan şəhərində
musiqi məktəbində təhsil alıb və 2016-cı ildə oranı bitirib.
2016-cı ildə Cəfər Cabbarlı adına Lənkəran musiqi
məktəbinin “kamança” kursuna daxil olub vəı hal-hazırda
orada oxuyur. Ləman kamança musiqi alətində gözəl
musiqilər ifa edir. O, dəfələrlə S. Əliyev adına Haftoni
qəsəbə orta məktəbinin şənliklərində musiqi nömrəsi ilə
çıxış etmişdir. Quliyeva Ləman hal-hazırda Haftoni
qəsəbə orta məktəbin VIII sinifindı oxuyur və dərslərində
əlaçıdır. Ləmanın ən böyük arzularından biri də gələcəkdə
gözəl bir musiqi sənətkarı olmaqdır. İnşallah arzularına
çatacaq.
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Şəkil. Gənc musiqiçi
Quliyeva Ləman
Emin qızı. 15 mart
2017-ci il.

Nuriyeva Gülnar Natiq qızı. Nuriyeva Gülnar natiq
qızı 14 may 2005-cü ildə Haftoni qəsəbəsində anadan
olmuşdur. O, Lənkəran şəhər Həqiqət Rzayev Adlına
musiqi məktəbində oxuyur. Gülnar piano musiqi alətində
gözəl ifa edə bilir. O, dəfələrlə S. Əliyev adına Haftoni
qəsəbə orta məktəbinin bayram tədbirlərində öz musiqi
məharətini göstərmişdir. O, da gələcəkdə gözəl musiqiçi
olmaq arzusundadır.
Məmiyev Layiq Şaiq oğlu. Məmiyev Layiq Şaiq
oğlu 2004-cü ildə Haftoni qəsəbəsində musiqiçi ailəsində
anadan olmuşdur. O, Haftoni məktəbində səkkizinci sinifə
qədər təhsil almış və sonrada orta təhsilini Lənkəran
şəhərindəki orta məktəblərin birində almışdır. Sonra isə o,
Lənkəran şəhər Həqiqət Rzayev adına 2 saylı orta
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məktəbində musiqi təhsili almışdır. Balaca Layiq öz
babası Məmiyev Elman Hərif oğlundan əxz etdiyi musiqi
sənətini həvəslə davam etdirir. Onun arzusu gələcəkdə
babası kimi tanınmış musiqi sənətkarı olmaqdır.
Video sənəti. Videooperatorlar.
Baxşiyev Mubariz Yavər oğlu. . Haftoni qəsəbəsində
ilk videooprator sənətini Baxşiyev Mubariz Yavər oğlunun
adı ilə bağlıdır. Belə ki, o, Haftoni qəsəbəsində Əliyev
Böyükağa Cahangir oğlundan sonra ilk videooperatordur.
2 dekabr 1963-cü ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1969-1980-cı illərdə
Haftoni qəsəbə orta məktəbində təhsil almışdır. 19801982-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Baxşiyev
Mubariz bu sənətə 1990-cə illərdən başlamışdır. Hələ o 339
dövürdə , video kameranın ilk çıxdığı zamanlarda Mubariz
bu alətin sirlərininə yiyələnmiş və bu sənəti dərindən
mənimsəmişdir. İlk vaxtlarda yalnız qəsəbədə kiçik
qonaqlıqları, ad günlərini və əsgərgetmə tədbirlərini lentə
alan Baxşiyev Mubariz çətin də olsa qısa bir zamanda
qəsəbə toylarını çəkməyə başlamışdır. Çox keçmədiki
Mubariz nəinki qəsəbədə , eləcədə bütün rayonda məşhur
bir sənətkara çevrildi. Lakin indi onun sənətini oğlu
Baxşiyev Anar Mubariz oğlu davam etdirir. Ailəlidir və 4
övladı var. Baxşiev mubariz təkcə vidoçəkmə işini deyil ,
o eləcədə bacarıqlı, bədii və sənədli süjetlərin də sirrinə
yiyələnərək çlentə aldığı toyları əsl milli-etnoqrafik adətənənələrimizin, doy-düyün adətlərimizin əsl qızıl fondunu
yaratmışdır. Onu lentə aldığı toylar sadəcə toy deyil , əsl
vizula toy-düyün bazasıdır. Belə ki, gələcək nəsillər
Haftoni qəsəbəsinin toy-düyün mərasimlərini qəsəbənin
tarində ilk olaraq lentə Baxşiyev Mubariz Yavər oğlunu
hələ çox xatırlayacaqlar. Çünki, bununla o Haftoni
qəsəbəsinin toylarını lentə alan ilk videooperator kimi
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tarixə düşdü. O, Haftoni qəsəbəsinin ilk vizual tarixini
yaratmışdır.

Şəkil. Haftoni
qəsəbəsinin ilk və
Lənkəranının tanınmış
videooperatoru Baxşiyev
Mubariz Yavər oğlu

Calalov Cavanşir Xeyrulla oğlu. Calalov Cavanşir
Xeyrulla oğlu 23 oktyabr 1969-c ildə Lənkəran rayonu
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Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1977-1988-ci
illərdə Haftoni qəsəbə orta məktəbində orta təhsil almışdır.
1987-988-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Calalov
Cavanşir video çəkiliş sənətinə öz marağını göstərərək
operatorluq etmişdir. Calalov Cavanşir qısa müddət ərzində nəinki qəsəbə, eləcədə bütün rayon toylarında operatorluq etmişdir. Calalov Cavanşir Lənkəran rayonunun ən
tanınmış video operatorlarındandır. Ailəlidir.
Baxşiyev Anar Mubariz oğlu. . Haftoni qəsəbəsində
sənətkar videooperatorlardan biri də, Baxşiyev Anar
Mubariz oğludur. Baxşiyev Anar Mubariz oğlu 20 avqust
1990-cı ildə Haftoni qəsəbəsində sənətrkar ailəsində
dünyaya gəlmişdir. 1996-2007-ci illərdə Haftoni
məktəbində orta təhsilini almış və 2007-2009-cu illərdə
hərbi xidmətdə olmuşdur. Baxşiyev Anar Mubariz oğlu
sənətkar ailəsində dünyaya gəldiyinə görə bu sənət ona
atası, gözəl sənətkar Baxşiyev Mubariz Yavər oğlundan
miras qalmışdır. Belə ki, Baxşiyev Mubariz ev şəraitində
çəkdiyi toyları montaj etdikdən balaca Anar da atasınaa
köməklik etmiş və hələ kiçik yaşlarından bu sənətin
sirlərini öyrənmişdir. İlk vaxtlar atasının yanında toylarda
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köməkçi kimi gedən balaca Anar qısa bir zamanda nəinki
qəsəbədə tanınmış bir sənətkara çevrildi. Ailəlidir.

Şəkil. Baxşiyev Anar
Mubariz oğlu.

Calalov Rafil Cavanşir oğlu. Calaov Rafil Cavanşir
oğlu 23 aprel 1993-cü ildə Lənkəran rayonu Haftoni 341
qəsəbəsində sənətkar ailəsində dünyaya gəlmişdir. 19992001-ci illərdə S. Əliyev adına Haftoni qəsəbə orta
məktəbində orta təhsil almışdır. Calalov Rafil operator
ailəsində doğulduğu üçün hələ uşaq vaxtlarından
operatorluğu atasından əxz etmişdir. Lakin Böyüdükcə
Rafil bu sənətə daha da bağlanmış və qısa zaman sonra
tanınmış bir operatora çevrilmişdir. Bu gün Rafil bu sənəti
sevə-sevə davam etdirir.

Şəkil. Videooperator Calalov Rafil Cavanşir oğlu.
28. 04. 2018-ci il.
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Rəssamlıq. Haftoni qəsəbəsində rəssamlıq da
müəyyən səpkidə inkişaf etmişdir. Belə ki, qəsəbədə gənc
rəssamlar var ki, onların çəkdikləri rəsmlər rayonun
müxtəlif sərgilərində nümayiş etdirilir. Lakin Haftoni
qəsəbəsində köhnə rəssamlardan Quliyev Əzizağanı misal
göstərmək olra. O, uzun zaman Haftoni , həm də, rayonda
çəkdiyi rəsm əsərləri ilə məşhur olmuşdur. İndinin özündə
də Quliyev Hüseynağanın çəkdiyi rəsm əsərləri sevilir.

Şəkil. Haftoni 1960-cı
illərdə. Rəssam Hüeynağa
Quliyev.
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Quliyev Hüseynağa Bəhmən oğlu. Quliyev Əzizağa
Bəhmən oğlu 1956-cı ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1963-1971-ci illərdə
Haftoni qəsəbə səkkiz illik natamam məktəbi bitirmiş və
1971-1973-cü illərdə Kərgəlan kənd orta məktəbinin IXX-XI sinifləri bitirmişdir. Quliyev Hüseynağa hələ uşaq
çağlarından rəssamlığa həvəs göstərmiş və zaman-zaman
bu sənəti davam etdirmiş və bu sənəti püxtələşdirmişdir.
1973-cü ildə Bakı rəssamlıq liseyinə daxil olmuş və
1975-ci ildə liseyi bitirmişdir. Ailəlidir.
Dərzilər.
İbadov Nail İsmayıl oğlu. Nail İsmayıl oğlu 1974 –
cü il 12 fevralda Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində
anadan olmuşdur. O, 1980-1991-ci illərdə Haftoni qəsəbə
orta məktəbini bitirmiş və 1992-1996-cı illərdə hərbi
xidmətdə olmuşdur.
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1997-ci ildən hərbi xidməti bitirın kimi İbadov Nail
İsmayıl oğlu dərziçiliklə məşğuldur. İbadov Nail gözəl
paltarlar, pençəklər , uşaq və yaşlı paltarları tikir. Onun
tikdiyi
paltarlar
Lənkəran
şəhərinin
müxtəlif
maqazalarında satılır. Ailəlidir.

Şəkil. İbadov Nail
İsmayıl oğlu. 01. 07.
2018-ci il.
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Mühəndislər.
Calalov Amil Fərəc oğlu. Calalov Amil Fərəc oğlu
22 aprel 1985-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni
qəsəbəsində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. O, Haftoni
ərazisinə ilk köçüb gələnlərdən və Haftoni hidronimini
əmələ gətirən yeddi bulaqdan birinin adını daşıdığı Calaov
İsbatın nəticəsidir. 1991-2002-ci illərdə Haftoni qəsəbə
orta məktəbində təhsil almış və 2003-2006-cı illərdə Neft
Akademiyasının “mühəndislik” fakültəsini bitirmişdir.
2006-2010-cu illərdə “beynəlxalq menecerlik üzrə
magistraturanı bitirmişdir. 2011-2015-ci illərdə Moskva
İqtisadiyyat inistitutunu bitirmişdir. Hal-hazırda Fransa
respublikasının bakıdakı şirkətinin “icraçı direktorudur”.
Ailəlidir və iki qızı var.
Əliyev Zəfər Mirzəməd oğlu. Əliyev Zəfər
Mirzəməd oğlu 22 dekabr 1964-cü ildə Lənkəran rayonu
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1976-1987-ci
illərdə Haftoni məktəbində orta təhsilini almışdır. . 1987ci ildə İnşaat Muhəndislər İnistitutunun daxil olub və
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1991-ci ildə oranı bitirib və mühəndis peşəsi alıb və halhazırda mhəndisdir.
Sahilov Əzizağa Həsən oğlu. Sahilov Əzizağa Həsən oğlu 1958-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, . 1956-1976-cı illərdə orta təhsil
almışdır. Sahilov Əzizağa Haftoni qəəbəsində radiotexnika sənəti ilə məşğul olmuş və televizor düzəltməklə
məşğul olmuşdur. Hal-hazırda Rusiya federasiyasının
Tver (keçmiş Kalinin)vilayətinin Torjok şəhərində yaşayır
və təqaüdçüdür.
Kiçik sahibkarlar. Kiçik biznesmenlər.
Əliyev Rasif Sabir oğlu. Əliyev Rasif Sabir oğlu 22
iyun 1982-ci ildə Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində
344 ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. o, 1988-1990-cı illərdə
Haftioni qəsəbə orta məktəbini bitirmişdir. O, hal-hazırda
Rusiya federasiyasında yaşayır və kiçik biznesmendir.
Qaynaqçılar.
1. Zeynalov Cəmiyyət Xanağa oğlu. Zeynalov
Cəmiyyət Xanağa oğlu 20 aprel 1961-ci ildə Lənkəran
rayonu Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1968-1979cu illərdə Kərgəlan mktəbində orta təhsil almışdır. 19781981-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuş və 1982-ci ildə Bakı
86-saylı texniki peşə məktəbinində “qaynaqçı” -“tornaçıtokar” peşəsinə yiyələnmişdirt. Cəmiyyət bölgədə olan ən
gözəl qaynaqçılardan biridir. Belə ki, onun gözəl işləri
qəsəbə və rayonda sayılan və sevilən işlərdəndir. Halhazırda LRU2 –də “qaynaqşı” işləyir . Usta Cəmiyyətin əl
işlərinə nəinki Haftoni qəsəbəsinin, eləcə də digər qonşu
kəndlərin evlərində də rast gəlmək olar. Usta Cəmiyyət öz
peşəsini sevə-sevə xüsusi ustalıqla davam etdirir. Ailəlidir.
1. Maldarlıq. Orand tayfası talış zonasında ən
qədim maldar tayfalardan biridir. Belə ki, Orand tayfası
yaylağı orandda keçirib qışlağı isə Biləsuvar rayonu
ərazisinə gedirmişlər. Bu səbəbdən də oran tayfaslı cənub
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zonasında ən çox miqrasıya edən tayfadır. belə ki bu tayfa
Lerikdən biləsuvara qədər böğyük bir ərazidə yayılıb
məskunlaşmışlar. Bu ttayfanın biləsuvar və cəlilabad
ərazisindəki nəsilləri artıq assimiliyasiya olub terkləşmiş
və öz ata-bab dilində artıq danışmırlar. ama orattı olmalarını bilirlər. Orand tayfasının Lənkəranda mç\skunlaşdığı
iki böyük məntəqə var Parakən və Haftoni qəsəbəssi. bundan əlavə orand tayfası bakının Sabunçu qəsəbəsinədə
yayılıb məskunlaşmışlar.
2. Kömürçülük. Haftoni qəsəbə sakinlərinin atababadan məşğul olduqları sahələrdən biri də, kömürçülük
olmuşdur. Belə
ki, Haftoni ərazisində kömürçülüklə Bəylərovlar,
Novruzovlar, Zeynalovlar Əmirovlar məşğul olmuşlar. 345
Kömürçülüyün haftoni ərazisində tarixi hələ 200 il əvvələ
gedib çıxır. Haftoni qəsəbə sakini Şahverdi Novruzov atababalarının necə kömür doğradıqlarını belə rəvayət edir:
- İlk öncə babalarımız odunu doğrayırmışlar, sonra
onu konusvari dairə şəkilində üçqat çinləyib düzürmüşlər,
Bu üşqat odunun hər biri digərindən daha balaca dairə
şəklində olub. Bu dairənin ortasında isə odu yandırmaq
üçün dəlik saxlayırmışlar. Sonra məşəl düzəldib həmən
dəliyə qoyub ona od vururmuşlar. Bu odunlar yanıb
qurtarandan sonra ora hava daxil olmasın deyə üstünü kül
ilə örtürmüşlər. Bunun səbəbi isə onu havasız şəraitdə
saxlayıb yandırmaq üçün. Sonra o odu soyudurmuşlar.
Sonra onun üstünü açıb kömürü çıxarırmışlar.
Lakin indi Haftoni də artıq kömürçülüklə məşğul
olan yoxdur.
3. Arıçılıq. Haftoni sakinlərinin məşğul olduqları
təsərüfat sahələrindən biri də, arıçılıq olmuşdur. Arıçılıq
əvvəllər meşələrdə, Haftionidən 10 km aralıda, meşə
ərazisində, çiçəkli və nektarlı ərazidə olmuşdur. Haftonidə
əvvəllər arıçılıqla Rzayev Məhərrəm(muz məhərrəm),
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Əliabbas Yaqubov, Şirməmməd Hüseynov, Lüvəsərli Mir
Həsən kişi məşğul olmuşlar və hal-hazırda da Haftoni də
arıçılıql məşğul olurlar.
Nəqliyyat. .
Marşurutlar. Haftoni ərazisinə ilk marşurut 1976-cı
ildə , İsti su sanatoriyasının fəaliyyətə başlamasından
sonra açılıb. İlk olaraq”alabaş” tipli avtobus ilk öncə isti
suya gəlmiş, ondan sonra Lənkərana qayıdanda Ləj
kəndinə dönüb çıxmış və şəhərə tərəf qayıtmışdır. Bu
avtobusun ilk sürücülərindən Rəşid və Yədulla adlı şəxslər
olmuşdur.
İlk sürücülər. Haftoni ərazisində ilk minik maşını
sürücüsü Baxşiyev İbrahim olmuş və o , qaz-51 markalı
346 maşının sürücüsü olmuşdur. İlk minin maşını sürücüsü isə
Zeynalov Bəbir kişi olmuş və onun sürdüyü maşın.
Sdonrakı sürücülər Calalov Xubəli, Cankişi Heydərov
olmuşlar.
Muasir sürücülər. Baxşiyev Cabir Yavər oğlu.
Haftoni qəsəbəsində anadan olmuş və Haftoni məktəbində
orta təhsil almışdır. O, hal-hazırda Lənkəran rayondaxili
Parakənd marşurutu üzrə işləyir.
Baxşiyev Ədalət İbrahim oğlu Haftoni qəsəbəsində
anadan olmuş və Haftoni məktəbində oxumuşdur. O,
Lənkəran rayondaxili marşurut üzrə sürücü işləyir.
Baxşiyev Raqif Cabir oğlu Haftoni qəsəbəsində
anadan olmuş və Haftoni orta məktəbində oxumuşdur. halhazırda Lənkəran rayondaxili Parakənd marşurutu üzrə
sürücü işləyir.
Yük maşınları. Elçin. Haftoni qəsəbəsində anadan
olmuş və Haftoni məktəbini bitirmişdir. hal-hazırda kamaz
markalı yük maşını ilə Haftoni vətəndaşlarının hər cür
xidmətində durur. Elçin sadlöhv olmaqla qısa zamanda
nəinki qəsəbə, eləcə də bütün rayon əməkçilərinin dərin
hörmətini və rəğbətini qazanmışdır.
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Ağır texnika. Haftoni ərazisində ağır texnika
sürənlərdən Baxşiyev Alixan olmuşdur və o, DT-75
markalı traktor sürmüşdür. Ondan başqa haftoni qəsəbə
Hacıkənd(Karpoviç) sakini Qəhrəman Mirzəyev “ÇTZ”
markalı traktor sürmüşdür.
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Şəkil. Ləj kəndinin giriş hissəsi. 2017-ci il.

Ləj kəndi. —Ləj kəndi 2011-ci ilə qədər Haftoni
qəsəbəsinin tərkibində olmuşdur. Ləj kəndi Lənkəran
rayon mərkəzindən 15 km qərbdə , Haftoni qəsəbəsinə
uzanan yolun sağında, düzən ərazidə yerləşir. Cənubdan
şağlaküjə (şağlakücə)kəndi,
şimaldan meşəliklə və
Girdəni kəndi ilə, qərbdən Haftoni ilə, şərqdən isə Şilavar
və Digah kəndləri ilə əhatələnir. Ləj kəndinin koordinatları -38 dərəcə 45`”N 48 dərəcə 4733”)-. saat qurşağı
UTC+04-00-dir. Azərbaycan Respublikasının Lənkəran
rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd. Ləj kəndi ilk
əvvəllər Haftoni qəsəbəsinin tərkibinə daxil idi. Həm
kolxoz təsərüfatında, həm də sovxoz təsərüfatında bir
spvetliyə daxil olub. Lakin 2011-ci il oktyabrın 25-də
Haftoni qəsəbəsinin təörkibindən ayrılaraq ayrıca kənd
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olmuşdur. ilk olaraq Ləj kəndi Lənkəran çayçılıq
sovxozundan ayrlılaraq ayrıca Ləj kənd çayçılıq sovxozu
olmuş və 2011-ci ildə iosə Haftoni İcra nümayəndəliyinin
tərkibindən ayrılaraq müstəqil kənd icra nümayəndəliyi
olmuşdur. 25 oktyabr 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qərarı ilə Ləj kəndi Haftoni
qəsəbə inzibati ərazi dairəsi tərkibindən ayrılaraq, həmin
kənd mərkəz olmaqla Ləj kənd inzibati ərazi dairəsi
yaradılmış və Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin Dövlət reyestrinə daxil edilmişdir(Bax:"Lənkəran
rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 25 oktyabr
2011-ci il tarixli Qanunu" (az). az. president. az. 23
348 dekabr 2011, 20:40. İstifadə tarixi: 2014-05-05)
Ləj kəndi və həmçinin XX əsri ortalarından yaşayış
məntəqələrinə çevrilmiş digər qonşu ərazilər (Haftoni,
Talışlı(Karpoviç), Hacıkənd), İstisu (Qamo)) Karpoviç
adlı, millətcə polyak və yaxud yəhudi olan şəxsə məxsus
imiş. Rusiya İmperiyasında baş verən 1905-1907-ci il
inqilabından sonra ölkədə olan gərginliyi nəzərə alaraq,
Karpoviç 1910-cu ildə ona məxsus əraziləri lənkəranlı
zədəgan Hacı İsaya satır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Hacı İsanın bütün əmlakı müsadirə
olunmaqla sürgün edilir. Ləj kəndinin şimal-qərbindəki,
ərazi "Hacı İsa poyn (vırə)" (Talış dilindən tərcüməsi Hacı
İsa yeri), kəndin şimal-şərqindəki ərazi isə "Bızəyjobə"
adlanır(Bax:Yaxın və uzaq keçmişimizdən)/ Ləj sözünün
mənşəyi talış dilindən azərbaycan dilinə "bataqlıq" və ya
"çökəklik" kimi tərcümə olunur. "Bızəyjobə" sözünün
mənası "Buzeyirlilərin obası" deməkdir. Kəndin tarixindən də bəlli olduğu kimi burada məskunlaşmış bir sıra tayfalar məhz Lerik rayonunun Buzeyir (aborigen talışların dilində "Bızəy") kəndindən köçmüşlər. Ləj kəndi
əvvəllər Lənkəran çayçılıq sovxozunun tərkibində
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olmuşdur. 1990-1996-cı illərdə Ləj kəndi Haftoni
qəsəbəsində olan Lənkəran çayçılıq sovxozunun
tərkibindən ayrılaraq Ləj çayçılıq sovxozu yaranmışdır.
Ləj çayçılıq sovxozunun direktoru Haftoni qəsəbə sakini
Calalov Fərəc İshaq oğludur. O, 1990-1992-ci illərdə Ləj
çayçılıq sovxozunun direktoru vəzifəsində işləmişdir.
Ondan sonra Ləj kənd sakini Umidvar Babəli oğlu
Vəliyev(1993-1996) Ləj çayçılıq sovxozunun ikinci
direktoru olmuşdur. 1997-ci ildə torpaq islahatına uyğun
olaraq Ləj aqrar islahat komisiyası yaradılmışdır. 20002009-cu illərdə kənd bələdiyyəsi fəaliyyət göstərmiş,
Ümidvar Babali oğlu Vəliyev Ləj bələdiyyəsinin ilk sədri
seçilmişdir. 2010-cu ildə Ləj bələdiyyəsi sosial-iqtisadi və
maddi baza yetərsizliyindən Haftoni bələdiyyəsinə 349
birləşdirilmişdir.
Ərazisi. Ləj kəndinin ərazisi 342 hektardır. 214
hektarı əkinə yararlı , 100 hektarı köhnə çay sahələri və
yeni paybəlli torpaqlar, 48 hektarı həyətyanı sahəsidir. Ləj
kəndində məktəb, tibb məntəqəsi, kitabxana , ticarət, iaşə
obyektləri var.
Mədəniyyət. Haqqında danışılan kəndin tarixi qədim
olmasa da kəndə köç etmiş tayfaların özünə məxsusluğu
vardır. Kənd əhalisi əvvəllər həsir toxuma və xalçaçılıq,
həmçinin müxtəlif sənət növlərinə önəm vermişlər. XX
əsrin sonlarında kəndin mədəniyyəti yüksəliş dövrünə
başlamışdır. Belə ki, gənclər təhsilə və maariflənməyə
üstünlük vermişlər. Birinci Qarabağ müharibəsi illərində
kəndin qəhrəman oğlulları vətənin müdafiəsinə yollanmış
və igidlik göstərmişlər. Sonrakı dövrdə kəndin mədəni və
iqtisadi həyatı inkişaf etmişdir. Gənc nəsil həmişə bu
insanların məsləhətlərini və tövsiyələrini yerinə yetirirlər.
İnanırıq ki, kənd respublikanın həyatında özünəməxsus
yerini tutacaqdır.
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Ləj məktəbi. Ləj kəndində ilk ibtidai məktəb1950-ci
ildə Ləj kənd sakini Kamil kişinin, bəzi məlumatlara görə
isə Güləli kişinin mülkündə fəaliyyətə başlamışdır. Ləj
məktəbinin ilk müdiri Məmməd Məmmədov (1950-1960)
olmuşdur. Sonrakı illərdə Burhan Dadaşov(1960-1963),
Bilal Tağıyev(1963-1973), Həzi Hümmətov(1977-1978),
Fərman Hüseynov(1978-2010), Kamran Əliyev(20102011) olmuşlar. Ləj məktəbinin bügünkü direktoru İlkin
Yaqubovdur. (2011-ci ildən). 1960 –cı ildə Ləj məktəbi
üçün uyğunlaşdırılmış məktəb binası tikilmiş və məktəb
Kamil Hadıyevin evindən yenmi məktəb binasına
köçmüşdür. İndiki Ləj məktəbinin yeni binası isə yaponiya
səfirliyi tərəfindən tikilmiş və 2003-cü
ildə Ləj
350 məktəbinin məzunu , Ləj kənd sakini və İqtisadi İnkişaf
nazirliyinin əməkdaşı Nuriyev Zaur Bahadir oğlunun
yüksəy səyi nəticəsində tikilib istifadəyə vüerilmişdir.
1973-cü ildə əsas, 1991-ci ildə orta məktəbə çevrilmişdir.
Ləj məktəbində hal-hazırda 299 şagird təhsil alır, 34
müəllim dərs deyir. (2013) .
(Bax:Etibar Əliyev,
Mirhaşım Talışlı. Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti. bakı2014. səh. 220-221).

Şəkil. N. Aslanov adına Ləj kənd orta məktəbi. Şəkil. Ləj
kəndinə gedən yol. 28. 05. 2018.

Yaqubov İlkin Rəfail oğlu. Yaqubov İlkin Rəfail
oğlu N. Aslanov adına Ləj kənd orta məktəbinin hazırki
direktorudur. Yaqubov İlkin Rəfail oğlu 1 avqust 1977-ci
ildə Lənkəran rayonu Ləj kəndində anadan olmuşdur.
1983-cü il sentyabrın 1 – də Ləj kənd səkkizillik natamam
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məktəbin I sinifinə qəbul olunmuşdur. 1994-cü ildə
həmin məktəbin XI sinifini bitirmişdir. Elə həmin il N.
Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqopji Universitetinin
“coğrafiya “ fakültəsinə qəbul olunmuşdur. Bir il həmin
ali məktəbdə oxuduqdan sonra , ailə vəziyyəti ilə əlaqədar
təhsilini Lənkəran Dövlət Universitetinin “coğrafiya”
fakültəsində davam etdirmişdir. 1998-ci ildə ali məktəbi
bitirib Ləj kənd orta məktəbində müəllim fəaliyyətinə
başlamışdır. İki ay işlədikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə
çağırılmışdır. 1999-cu ildə ordudan tərxis olunmuş və
yenidən Ləj məktəbində öz müəllim fəaliyyətini davam
etdirmişdir. Hələ məktəb illərdində “Ləj çayçılıq
sovxozunda” 3 aylıq mövsumi fəhlə işləmişdir. Tezliklə
351
şagirdlərin yaxın dostu, sirdaşı,
qayğıkeşi, düşünəni, onların bu günü və gələcəyi
üçün narahat olanı, yolgöstərəni və bələdçisi olan İlkin
müəllim istər pedoqoji kollektivin, istərsə də şagirdlərin
böyük rəğbətini qazanaır. İxtisasını dərindən bilməsi ali
məktəblərə qəbul olunan şagirdlərin siyahısında böyük
irəliləyişlərə gətirib çıxarır. Olimpiada larda coğrafiya
fənni üzrə uğurlar qazanılır. Həmin uğurlar məktəb
rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilir. Yüksək peşəkarlığı,
pedoqoji kollektiv arasında ilbəil artan nüfuzu nəzərə
alınaraq İlkin Yaqubov 2010-cu il aprelin 1-də irəli
çəkilərək Ləj kənd tam orta məktəbinə təlim-tərbiyə işləri
üzrə direktor muavini təyin edilir. Bir müddət işlədikdən
sonra sənədlərini direktor vəzifəsinə işə qəbul olunmaq
üçün
təqdim edir. Bakı şəhərində imtahanı
müvəffəqiyyətlə verən İlkin Yaqubov 2012-ci ilin martın
2-də N. Aslanov adına Ləj kənd tam orta məktəbinə
direktor təyin edilir. Daim Ləj kənd tam orta məktəbinin
uğurları üçün çalışan İlkin Yaqubov demək olar ki,
məqsədinə nail olur və bir sıra uğurlar əldə edir.
şŞagirdləri arasında 600 –dən yuxarı bal toplayanlar olur,
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olimpiadanın resoublika turuna vəsiqə qazanılır. Ali
məktəblərə qəbul olunanların statistikasında dəyişikliklər
baş verir. Bütün bu uğurlu fəaliyyət istər Lənkıran Şəhər
İcra Hakimiyyəti , istərsə də Lənkəran Təhsil Şöbəsinin
diqqətindən yaqyınmamış və İlkin Yaqubov 5 oktyabr
Beynəlxalq müəllim günü münasibətilə keçirilən tədbirdə
təhsilin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə Lənkəran
Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən fəxri fərmanla və
qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandırılır.
2017-ci il ildə isə Yaqubov İlkin Rəfail oğlu Kütləvi
İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar təşkilatının rəy
sorğusuna əsasən , ”ilin nüfuzlu ziyalısı” seçilmiş və fəxri
fərman medalla təltif edilmişdir. Həmin ildən Az. KİVİHT
352 –nin üzvü seçilmişdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvüdür. Ailəlidi və iki övladı var.

Şəkil. N. Aslanov
adına Ləj kənd tam
orta məktəbin
direktoru Yaqubov
İlkin Rəfail oğlu.

. Coğrafiyası və iqlimi. Ətraf kəndlərə nisbətən dərin
çökəklikdə yerləşir. Su yerin səthindən 1. 5-2. 0 m
dərinlikdən çıxır. Ləjin cənub-qərb və şimal-qərb hissəsi
meşə zolaqları ilə əhatə olunub. Kənddən avtomobil çıxış
yolu qərb tərəfində axan Ləkər çayının (Talışca "Ləkəvu"
vəya "Ləkəyu", dialektdən asılı olaraq) üstündə yerləşən
körpü vasitəsi ilə Haftoni qəsəbəsi ilə birləşir. Cənub
tərəfdən Şağlaküçə və Kərgəlan kəndlərinin ərazisi ilə
sərhəddir.
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Əhalisi. Əhalinin əksəriyyətini Lerik rayonunun Bıləband, Büzeyir, Hoveri, Mistan, Mondigah,
Nısli, Pirasar, Rəzgov və Lənkəran rayonunun Tüədo kəndlərindən köç etmiş Talış tayfaları təşkil edir. (BaxLənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti: Xəbərlər: İcra
Başçısının Ləj kəndində səyyar qəbul-görüşü keçirildi--yayınlanma tarixi: 2012-12-27). Ləj kəndinin əhalisi 1836
nəfərdir, 902 nəfəri qadındır, 412 təsərüfatı vardır. (2013).
İqtisadiyyatı. 1990-cu ilə qədər Haftoni qəsəbəsi ilə
birlikdə "Lənkəran" çay sovxozunu təşkil etmişdir. 1990cı ildə "Ləj" çayçılıq sovxozu təşkil olunmuş və bir-neçə
ildən sonra fəaliyyətini dayandırmışdır. Azərbaycanda
keçirilən torpaq islahatından sonra "Ləj" çay sovxozunun
ərazisi çay plantasiyaları ilə bir yerdə yerli əhali arasında 353
bölünmüşdür. Həmin dövrdə, çay bitkisinə qulluq etmək
üçün fərdi təsərrüfatçıların lazımi maddi-texniki bazası
olmadığı və həmçinin ölkəyə xaricdən (əsasən İran) gələn
ucuz çay məhzullarının mədaxili, habelə ölkədə çörək
qıtlığı ucbatından, əhali çoxillik çay kollarını kökündən
çıxararaq yerində əsasən taxıl məhzulları əkməyə məcbur
olmuşlar. Hazırda kənddə 300-dən çox təsərrüfat vardır.
Əhali əsasən maldarlıq,
tərəvəzçilik və meyvəçiliklə
məşğul olur. Kənd bütün növ kommunikasiya xətlərindən
istifadə edir. Hazırda kənddə internet istifadəçilərinin sayı
durmadan artır.
Tanınmış şəxsiyyətləri.
Vəlıyev Etibar Babali oğlu — Azərbaycan şairi və
publisisti, Prezident təqaüdçüsü. Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,
"Qızıl qələm" mükafatı laureatı.
Əliyev Əsgər Ələkbər oğlu — Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Aslanov Natiq Kərbəlayı Şirəli oğlu — Qarabağ
müharibəsi şəhidi. Ləj kənd orta məktəbi onun adını
daşıyır. Samid Quliyev- Ləj kənd məscidinin ilk axundu.
Mehdiyev
Talıb
məşhədi
Əmənulla
oğlu.
Azərbaycan Respublikası “AZAL” Hava Yolları
Şirkətinin Lənkəran hava limanı işçisi. _dispeçer.
Əliyev Aqşin Böyükağa oğlu (Mistanlı )- Tədqiqatçıtarixçi, -araşdırmaçı-jurnalist, yazıçı-publisist, şair,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü. ”Bataqlıqdan
Başlayan Həyat və ya Ləj Kəndinin tarixi” adlı kitabın
müəllifi. Pedoqoq.
Quliyev Samid Qəmbər oğlu - Ləj kənd məscidinin
ilk axundu, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,
354 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dokturantı.
Nuriyev Zaur Bahadir oğlu. İqttisadi İnkişaf
Nazirliyi işçisi.
Şahverdiyev Ağəddin Böyükağa oğlu.
Əliyev Böyükağa Cahangir oğlu. -tanınmış
mədəniyyət işçisi.
Vəliyev Ümidvar Babəli oğlu. Ləj kəndinin ilk
bələdiyyə sədri.
Yaqubov İlkin Rəfail oğlu – N. Aslanov adına Ləj
kənd orta məktəbinin direktoru, pedoqoq.
Qasimov Qabil Salman oğlu.
Baxşiyev Bəhrəm Qardaş oğlu. Azərbaycan
Respublikasının Müdafiə Naziorliyinin sabiq
işçisi.
Tanınmış hərbiçi-polkovnik.
Mehdiyev Azər Talıb oğlu. Azərbaycan respublikası
“AZAL “ Hava Yolları Aviaşirkəti. Təyyarəçi-pilot.
Şərifov Əziz məşhədi Əmənulla oğlu. Ləj kənd
məscidinin dini icmasının sədri.
Əliyev Habil Orucəli oğlu. Ləj kənd Sənətkarlıq
klubunun müdiri.
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Əliyev Qabil Orucəli oğlu. Bakı şəhəri 5 saylı Hərbi
qospital, tanınmış həkim.
Ağsaqqalları. Mehdiyev məşhədi Əmənulla Şərif
oğlu, Nəhmətov Məhərrəm Rufulla oğlu, Əliyev Cahangir
Həsən oğlu, Aslanov kərbəlayı Şirəli İbad oğlu, Əhədov
Nəhmət, Vəliyev Babəli, Şahverdiyev Böyükağa, Əliyev
Böyükağa Cahangir oğlu, Şərifov
məşhədi Novruz
məşhədi Əmənulla oğlu, Baxşiyev Saleh, Əliyev Ələkbər
Zülfüqar oğlu Əliyev Orucəli Cahangir oğlu, bayramov
Bəyəli , Bayramov Cəfər Bəyəli oğlu, Bayramov Nəcəfəli
Bəyəli oğlu, Bayramov Nüsrət, Bayramov HeybətEyvazov
Şirnəli, Novruzov Zəbiəli, Zeynalov Səti, Fətullayev
Qulam, Fərziyev Hacıağ, Cavadov oğul Yaqubov Rəfail,
Məmmədov Hüseynağa, Qasımov Fərman, Qasımov Xəlil, 355
Qasəmov Qiyas, Qasımov Salman, Qasımov Aslan, və s.
Qarabağ veteranları və şəhidləri.
Aslanov Natiq kərbəlayı Şirəli oğlu(şəhi-Füzuli
rayonu Alxanlı kəndi). , Əliyev Əsgər hacı Ələkbər oğlu.
(millli qəhrəman-Bakı şəhəri), Rəhmanov Mahir Xanoğlan
oğlu( Qarabağ veteranı), Əhədov Şaiq Qafur
oğlu(Qarabağ veteranı).
Qasımov Mais Ağəli
oğlu(Qarabağ veteranı), Cavadov Elşən Baloğlan
oğlu(Qarabağ veteranı), Məmmədov Maqsud Alxas
oğlu(Qarabağ veteranı), Quliyev Hafiz Şəmsəddin
oğlu(Qarabağ veteranı), . Quliyev İmran Qurban
oğlu(Qarabağ veteranı), Cavadov
Aqil Oğlan
oğlu(Qarabağ veteranı), Fərziyev Şücaət Xanhüseyn
oğlu(Qarabağ veteranı).
Məşhur İdmançıları. (çempionlar). Əliyev Həsən
Ziyad oğlu – KingBox , Rüstəmov Rəşid Rövşən oğluYunan-Roma güləşi, Şükürov Araz Oktay oğlu- YunanRoma güləşi, Əliyev Cahangir Aqşin oğlu – KarateGrappling, Məmmədov Gülağa Mubariz oğlu –
Taekvando, Şıxcanov Rəsul Zahir oğlu – Şərq güləşi və . s

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

----------------------------------------------------------------------Xanlıqlı Kəndi. Xanlıqlı kəndi Haftoni qəsəbəsinin
tərkibinə daxildir. Bu kənd Haftoni qəsəbəsinin şimalşərqində , Ləj meşəsinə tərəf düzən ərazidə yerləşir.
Əvvəllər bir neçə evdən ibarət olan bu kənddə indi 40-50yə qədər ev var. Xanlıqlı kəndi Lənkəran rayonundan 14
km aralıda, rayonun qərbində , Lənkəranda, dağətəyi
ərazidə yerləşir. Qədim kənddir. Bir versiyaya görə
xanlıqla bağlı meydana gəlmiş toponimdir. Azərbaycanda
Sovet hakimiyyəti dövründə bu yerlərdə xan nəslindən
olanların əkin yerləri olmuşdur. Kəndin adı da buradan
yarandığı ehtimal olunur. Lakin digər versiyaya görə isə
356 Xanlıqlı kəndinin adının xan sözü və nəsli ilə heç bir
əlaqəsi yoxdur. Deyilənlərə görə bu ərazidə Xani adlı bir
kişi yaşamış və o həsir toxumaq üçün Lığ(leğ-bitki-qamış
tipinə aiddir) sahələri olmuş və o lığlardan həsir toxumaq
üçün satrırmış. Elə bu səbəbdən də bu yerləri yerli sakinlər
Xani lığ(Xaninin lığı) adlandırmışlar. Haftoni ərazisinə
gəlmiş köçlər ilk olaraq məhz Xanlıqlı kəni ərazisində
məskunlaşmış və sonralar iniki Haftoni ərazisinə
köçmüşlər. Xanlıqlı kəndinin ərzisi 32 hektardır , 24
hektarı əkinə yararlıdır. Əhalisi isə 210 nəfərdir, 105
nəfəri qadındır. 46 ailə təsərüfatı var. (2013). Xanlıqlı
kəndinin əhalisi çayçılıq, taxılçılıq və heyvandarlıqla
məşğul olur. xanlqlı kəndinə gedən yol Haftoni
qəsəbəsinin Lənkəran-Haftoni ana yolunun Haftoni
ərazisində, Haftoni kənd məscidindən sonra birinci sağ
tərəf olan döngə ilə üzü aşağı gedir. (Bax:Etibar Əhədov. ,
Mirhaşım Talışlı. Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti. Bakı2014. səh. 220-221).
-----------------------------------------------------------------------
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Talışlı(Karpoviç-Hacıkənd)kəndi. — Talışlı kəndi
Haftoni qəsəbəsinə daxildir. Kəndin saat qurşağı UTC+0400-dir.
Azərbaycan
Respublikasının Lənkəran
rayonundan 10 km şimal-qərbdə Haftoni qəsəbə inzibati
ərazi vahidindəyerləşən kəndi. ( Lənkəran – İnzibati-ərazi
vahidləri və yaşayış məntəqələri). talışlı kəndi Haftoni
qəsəbəsinin tərkibindədir və rayon mərkəzindən 9 km
aralıda, lənkəran şəhərinin qərbində, Haftoni qəsəbəsinin
isə cənubunda yerləşir. Talışlı kəndinin ərazisi 82
hektardır, Əhalisi isə 648 nəfərdir, 333 nəfəri qadındır.
150 ailə təsərüfatı var(2013). Kənddən Ləkər çayının bir
qolu axır və Ləj kəndi ilə Haftoni qəsəbəsi sərhədindən
keçərək xəzər dənizinə tökülür. Kənd çayçılıq, sitrusçuluq
və heyvandarlıqla məşğuldur. Ayrıca məhəllə olmuş , 357
əhalinin sayı artdıqdan sonra -1970-ci ildə Haftoni
qəsəbəsi tərkibində kənd statusu almışdır. 1970-1980-cı
illər Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmiş Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı İsa Məmmədovun məlumatına görə ,
Talış adını yaşatmaq üçün kəndə “Talışlı” adı verdik.
1970-ci ilə qədər bu yerin adı Karpoviç olmuşdur. Belə ki,
o zamanlar Lənkəran qəzasında yaşayan və milliyətcə
polyak olan mülkədar və sonradan Lənkəran qəza rəisi
işləmiş Lev Karpoviç məhz burada məskən salmışdlır. Bu
ərazidə Lev Karpoviçin evi, mülkü və torpaqları olmuşdur.
Belə ki Lev Karpoviç Lənkəran qəzasında düyü əkilməsi
təcrübə işini də genişləndirmişdir. Lakin Sovet
hakimiyyəti qurulduqdan sonra o öz imzası ilə bütün
mülkünü öz ortağı olan yerli mülkədar Hacı İsaya satır
vəPolşaya qayıtmışdır. Onun evi son dövürlərə qədər
dururdu. Lakin Talışlı kənd sakini Hidayət kişi Karpoviçin
köhnəlmiş evlərini söküb və yeribndə yeni ev tikmişdir.
Lakin Karpoviçin öz əli ilə tikdiyi su quyusu günümüzə
qədər qalmaqdadır.
(Bax:Etibar Əhədov, Mirhaşım

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Talışlı. Lənkəran Ensiklopedik Lüğəti. bakı-2014. səh.
459).
Tarixi. Haftoni və həmçinin XX əsrin ortalarından
yaşayış məntəqələrinə çevrilmiş digər qonşu ərazilər (Ləj,
Haftoni,
İstisu (Qamo))
Karpoviç
adlı,
millətcə polyak və yaxud yəhudi olan şəxsə məxsus imiş.
Rusiya İmperiyasında baş verən 1905-1907-ci il
inqilabından sonra ölkədə olan gərginliyi nəzərə alaraq,
Karpoviç 1910-cu ildə ona məxsus əraziləri Hacı İsaya
satır. Səksəninci illərin axırına qədər rəsmi adının
olmamasına(ərazi Haftoni qəsəbəsinə
aid
olub)baxmayaraq, yerli camaat arasında kəndin iki adı
işlənmişdir; "Karpoviç" və "Hacıkənd". Talışlı Talış
358 dağlarının ətəyində yerləşir.

Şəkil. Talışlı kəndi. 28. 05. 2018-ci il. Şəkil. Talışlı kəndi
marşurut dayanacağı. 20. 06. 2018.

Karpoviç(Talışlı) kurqanları. Karpoviç kurqanları
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidəsi. Bu kurqanlar Lənkəran
rayonunun Haftoni qəsəbəsinin Talışlı kəndi ərazisində
yerləşir. Karpoviç kurqanları ümumilikdə Haftoni kurqanlarının tərkibində yer alır. Lakin Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qədim tarixi abidələrin
qeydiyyat bazasında bu kurqanlar Haftoni kurqanlarının
tərkibindən ayrılaraq ayrıca olaraq Karpoviç kurqanları
adlandırılmışdır. Qeyd etməliyəm ki, bu kurqanların
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Karpoviç kurqanları adlandırılması yanlışdır. Beləki hələ
Karpoviç adlı yaşayış məntəqəsinin yarandığı tarixdən
çox-çox əvvəl bu kurqanlar mövcud olmuş və el arasında
və həm də tarixşünaslıqda Haftoni kurqanları
adlandırılmışdır. Karpoviç kurqanlarının invertar nömrəsi
№1513, sistem kodu isə AJA001535 – dir. Karpoviç
kurqanlarınan biri Karpoviç kəndi ilə qonşu Şağlakücə
kəndləri arasında yerləşir və el arasında imamzadə terbəsi
adlanır(Bax: Aqşin Mistanlı (Əliyev) . Şağlakücə
imamzadə türbəsi. DJB saytı. 16. 09. 2017. ).
. Bu kurqanların ikincisi Karpoviç kəndinin ipək yolu
körpüsünün kəsişdiyi yerdə , Lənkəran-Haftoni ana şose
yolunun so tərəfində yerləşir və hal-hazırda kənd
qəbiristanlığı kimi istifadə olunur. Kurqanların üçüncüsü 359
Karpoviç kəndinin qəbirsanlığının yanındakı kəndin
içərisinə doğru gedən yolun sağ tərəfində yerləşir və halhazırda dağıdılaraq həyətyanı sahə kimi istifadəyə
verilmişdir. Karpoviç kurqanlarının dördüncüsü isə elə
həmən küçədə , yolun sol tərəfində günümüzə qədər
qalmaqdadır. Talışlı kənd sakini Məmmədağa müəllimin
dediklərinə görə hələ illər əvvəl bu kurqnlar dağıdılan
zaman orada çoxlu madi-mədəniyyət abidələri , qədim
silahlar, ox ucluqları , nizələr və qılınclar tapılmışdır.
Talışlı - Sovxoz qaracı. Talışlı sovxoz qarajı Haftoni
qəsəbəsinin talışlı kəndi ərazisində, imamzadə türbəsinə
gedən küçənin sağında, Talışlı marketin sağ-aşağı
tərəfində yerləşir. Bu qarac hələ sovxoz illəriundən(1960)
yaradılmışdır. Burada Lənkəran çayçılıq sovxozunun ağır
texnikası, yük maşınlar, kultifasiyalar və sair yerləşirdi.
Sovxoz qaracı 1990-cı ildən fəaliyyətini dayandırmışdır.
Hal-hazırda sıradan çıxmışdır və yalnız onun köhnə binası
qalmışdır.

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Şəkil. Karpoviç kurqanlarından biri. Hal –hazırda
Talışlı(Karpoviç) kəndinin camaatı buranı qəbirsanlıq kimi
istifadə edir. 16. 03. 2017-ci il. Şəkil. talışlı Sovxoz qarajı
günümüzdə. 16. 05. 2018-ci il.
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Tırkobə məhəllə(Türkoba məhəlləsi).
Türkoba
məhəlləsi Haftoni ərazisinə daxildir. Bu məhəllə Haftoni
qəsəbəsinin şimal hissəsində, kiçik dağ çayının o biri
sahilndə, Haftoni dağının ətəyində yerləşir. İlk əvvəllər bir
evdən ibarət olan Türkoba məhəlləsi indi 50 –dən çox
evdən ibarətdir və bu evlələrdə yaşayan ailələrin hamısı
bir familiyanı daşıyırlar və bir nəslin nümayəndəsidirlər.
Bu tayfa türk tayfasıdır və Haftoni ərazisinə 1820-ci
illərdə indiki Yardımlı rayonunun Alar kəndindən köçüb
gəlmiş Tağıyevlərdir. Belə ki, Tağıyevlər nəslinin
nümayəndələrindən biri olan Tağı kişi 1820-ci illərdə
indiki Haftoni qəsəbəsinin yuxarısında yerləşən üç qardaş
dağının arasında bir ərazidə öz köçü ilə yerləşmişdir və
indinin özündə də bu ərazi “Təği nıso”(Tağının köç yeri)
adlanır. Tağıyevlər familiyasının Haftoni ərazisində
dünyaya gəlmiş ilk nümayəndəsi Tağıyev Əşi Tağı
oğludur və o, 1850-ci ildə dünyaya gəlmişdir. Hal-hazırda
Türkoba məhəlləsinə Haftoni ərazisindən, daətəyi ərazisə,
beton su kanalının yanındakı yol ilə getmək olur. Haftoni
ilə Türkoba arasında kiçik dağ çayı var və onun üzərində
dəmir suötürücü kanal var. Türkoba evləri Haftoni beton
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su kanalının Türkoba ərazisindəki hissəsinin dağa tərəf
olan sahilində yerləşir.
Tojə məhhəllə(Təzə məhəllə). Təzə məhəllə deyilən
ərazi Haftoni qəsəbəsinin şərqində(Ləj meşəsinə tərəf) və
cənubunda (dağətəyi ərazidə) yerləşir. Ümumilikdə 40-50
evdən ibarətdir. Ləj meşəsinə tərəf olan təzə məhəllə
Haftoni qəsəbəsinin yeni qəbirsanlığı yanında yerləşir və
dağətəi ərazidən gələn Cəfər Cabbarlı küçəsi Sultan
Əliyev ana şose küçəsi ilə kəsişərək təzə məhəlləyə daxil
olur. Əhalisi əsasən gənc Haftoni ailələrindən ibarətdir.
Qeyd etmək istəyirəm ki Haftoni kurqanlarından biri təzə
məhəllə ərazisində yerləşir.
361

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

Haftoni qəsəbə Telefon abonentləri və telefon
nömrələri. (Haftoni, Xanlıqlı, Talışlı, Türkoba və Təzə
məhəllə. )
A
Abdullayev Balamirzə Məsti oğlu – 63-375. Ağacanov Əlican Cankişi oğlu – 63-105.
Ağacanov Bəxtiyar Novruz oğlu - 63-029. Ağayüv Muxtar Zülfüəli oğlu – 63-123.
Ağayev Mürsəl Zülfüəli oğlu 63-423. Ağayev Qüdrət Mürsəl oğlu –
63-413
Ağayev Qasım Vəliağa oğlu 63-110. Ağayev Rəsul Mənsur oğlu 63-196.
Ağayev Qəhrəman Muxtar oğlu – 63-186. Ağayev Sərraf Mehman oğlu63-401.
Ağayev Səhət Qasım oğlu 63-410. Ağayeva Pəri Məmmədağa qızı- 63-388.

B
Babayeva Zümrüd Musa qızı - 63-701.
Balayev Akif Qubad oğlu - 63-014.
Balayev Nizam Qubad oğlu - 63-021.
Balayev Ənvər Kərim oğlu – 63-177.
Baxşiyeva Səyyarə Yavər qızı - 63-024.
362 Baxşiyev Əliheydər Xeybər oğlu – 63-392.
Baxşiyev Baxşı Xeybər oğlu - 63-192.
Baxşiyev Asəf İbrahim oğlu – 63-455.
Baxşiyev Cabir Yavər oğlu - 63- 383.
Baxşiyev Bəhlul Əlixan oğlu - 63-122.
Baxşiyev Mubariz Yavər oğlu – 63-083.
Baxşiyeva Arifə İbrahim qızı – 63-195.
Bayramov Məmməd Ağacan oğlu – 63-050.
Baxşiyev Ədalət İbrahim oğlu
– 63-420.
Bağırov Mirzəbaba Mirzəbala oğlu – 63-095.
Bayramova Nazı Məmməd qızı
– 63-385.
Bəylərov Bəylər Balağa oğlu – 63-005.
Bəylərov Arif Balamirzə oğlu – 63-008.
Bəylərov Rafiq Feyzi oğlu – 63-221.
Bəylərov Marif Nüsrət oğlu – 63-359.
Bəylərov Samid Ramiz oğlu – 63-334.
Bəylərov Rövşən Feyzi oğl – 63-386.
Bəylərov Əkrəm Balamirzə oğlu – 63-188.
Bəylərov Vaqif Balamirzə oğlu – 63-267.
Bəylərova Mahirə Balağa qızı – 63-066.
Bəylərov Əziz Ağasən oğlu – 63-140.
Bəyverdiyev Yunus Babakişi oğlu - 63-188.
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C
Calalov Fərəc İshaq oğlu – 63-341.
Cəfərov İsmayıl Mirzəli oğlu – 63-028.
Calalov Baladdin İshaq oğlu – 63330
Calalov Eynulla Xeyrulla oğlu – 63-310.
Calalov Cavanşir Xeyrulla oğlu – 63-009.
Calalov Eynulla Xeyrulla oğlu – 63-310.
Calalova Elmira İshaq qızı – 63-075.
Calalov Nizami Xubəli oğlu – 63-372.
Calalov Aydın İshaq oğlu – 63-130.
Calalov Füruddin İshaq oğlu – 63-174.
Calalov Qabil Xanoğlan oğlu – 63-172.
Calalova Şahbəyim Haciyə qızı – 63-173.
Calalov Mehman Xeyrulla oğlu – 63-400.
Cavadov Natiq Sabir oğlu – 63-356.
Cavadova Mirfatma Şirməmməd qızı – 63-220.
Cavadov Sabir Məərrəm oğlu – 63-124.
Cəfərov Əzizağa Qəzənfər oğl – 63-088.
Cavadov Xudaverdi Məhərrəm oğlu – 63-031.
Cəfərov Rəcəbəli Qəzənfər oğlu – 63-448.
Cavadov Əsgər Məhərəm oğlu -63-181.
Cəfərov Vaqif Yusif oğlu -63-078.
E
Eyvazov Ağaverdi Ağamirzə oğlu – 63-328.
Eyvazov sabir Şəkər oğlu – 63-480
Eyvazov Vaqif Əliməmməd oğlu – 63-061.
Eyvazova Şərqiyyə Bürhan qızı – 63-415.
Eyvazov Əlibəy Şəkər oğlu – 63-229
Eyvazova Dilafət Zəbiəli qızı – 63-211.
Eyvazova Fərayə Əhəd qızı – 63-252.
Eyvazova Rəmziyyə Bürhan qızı – 63-449.
Eyvazova Xansənəm Ağarəhim qızı – 63-271.
Eyvazov Nurməmməd Əlim oğlu – 63-243.
Ə
Əkbərov Nabatəli Ağadadaş oğlu – 63-244
Əhmədov Mirtofiq Mirkərim oğlu – 63-490.
Əliyev Adil Mədət oğlu – 63-329
Əliyev Akif Canəli oğlu – 63-164.
Əliyev Camal Qəribəli oğlu – 63-353.
Əliyev Arzuman Vaqif oğlu – 63-354.
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Əliyev Eldəniz Mürşüd oğlu – 63-045.
Əliyev Davud Tərbiz oğlu – 63-351.
Əliyev Fərman Nəcəfəli oğlu – 63-309.
Əliyev Gülağa Ş. oğlu – 63-169.
Əliyev Mirzağa Bağır oğlu – 63-114.
Əliyev Miqiyas Baladadaş oğlu – 63-042.
Əliyev Mirzəli Heybət oğlu – 63-450.
Əliyev Mirzəməd Heybət oğlu – 63-116.
Əliyev Məlik Heybət oğlu – 63-416.
Əliyev Məmməd Mirzə oğlu – 63-230.
Əliyev Qəhrəman Nəcəfəli oğlu – 63-306.
Əliyev Nurulla Gülağa oğlu – 63-399.
Əliyev Qəribəli Şahvəli oğlu – 63-261.
Əliyev Rəfail Tərbiz oğlu – 63-466.
Əliyev Əbdül Qurban oğlu – 63-349
Əliyev Sabir Tərbiz oğlu – 63-266.
364 Əliyev Ələkbər Qubad oğlu – 63-012.
Əliyev Ədalət Mirzəmməd oğlu – 63-318.
Əliyev Ələsgər Qubad oğlu – 63-146.
Əliyeva Maral Balakişi qızı – 63-036.
Əliyeva Nərgiz Baladadaş – 63-371.
Əliyev Ənvər Tərlan oğlu – 63-231.
Əliyev İsmət Mirzəli – 63-034.
Əliyeva Reyhan Ağarəhim qızı – 63-708.
Əliyeva Simuzər Ağasən qızı 63-212
Əliyeva Səfurə İsa qızı – 63-247.
Əliyev Sədaqət Rəsul oğlu – 63-703.
Əliyeva Şəhrəbanu Ağarıza qızı – 63-131.
Əliyeva Təxmirə Sabir qızı – 63-076.
Əmirov Qismət Nərçə oğlu – 63-006.
Əmirov Qulu Nərçə oğlu – 63-001.
Əmirov Şaiq Ələkbər oğlu – 63-239.
Əmənov Elman İbrahim oğlu – 63-342.
Əsgərov Eldar Həsən oğlu – 63-302.
Əsgərov Cankişi Əli oğlu – 63-374.
Əsgərov İbrahim Əli oğlu – 63-378.
Əsgərov Rauf Həsən oğlu 63-345.
Əzimov İltifat İbrahim oğlu – 63-360.
Əzimov Bəhruz Şıxəli oğlu – 63-710.
Əzimova Kinəbacı Əsəd qızı – 63-281.
Əzimov İlham İbrahim oğlu – 63-139.
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Əzimov Xancan Mirzə oğlu – 63-107.
Əzimov Əzim Xancan oğlu – 63-439.
Əzimov Əzim İbrahim oğlu – 63-260.
Əzimov Zaid Məmmədağa oğlu – 63-175.
Əzimov Əzim İbrahim oğlu – 63-260.
Əşrəfov Paşa Musa oğlu – 63-144.
F
Fərzullayeva Sevinc Məmməd qızı – 63-2020.
Fərziyeva telli Əli qızı – 63-127.
Fərəcov Güləli İsa oğlu – 63-336.
Fərəcov Aqil Gülverdi oğlu – 63-407.
Fərəcov Əlihüseyn Ağacan oğlu – 63-335.
Fərəcov Əli İsa oğlu – 63- 346.
Fərəcov Əlipaşa Ağacan oğlu – 63-301.
H
Heydərova Səkinə Hüseyn qızı 63-213.
Heydərov Məmmədağa Dəmir oğlu – 63-147.
Hüseynov Anar Nəriman oğlu – 63-414
Hüseynov Ağaxan Ağababa oğlu – 63-106.
Hüseynov Barat Məlik oğlu – 63-210.
Hüseynov Calal Barat oğlu – 63-344.
Hüseynov Füriddin Ağarəhim oğlu – 63-3030.
Hüseynov Fərman Ağaxan o. - 63-189
Hüseynov Nəriman Ağaxan oğlu – 63-143.
Hüseynov Həsən Ağababa oğlu – 63-193.
Hüseynova Bağdagül Sahib qızı – 63- 347.
Hüseynov Zöhrab Hədi oğlu – 63-232.
Həziyev Habil Ağacan oğlu – 63-315.
Həmzəyeva Mərziyyə Abdul qızı – 63-134.
X
Xuduyev Maarif Hidayət oğlu – 63-382
Xuduyüv Abdulla Hidayət oğlu – 63-023.
Xuduyev Maarif Hidayət oğlu – 63 – 382.
Xuduyev Xanverdi Hidayət oğlu – 63-254.
Xəlilov Aslan Alış oğlu – 63-010.
Xəlilov Mehrac Ağaqulu oğlu – 63-033.
İ
İbadova Xanımqız Vəliağa qızı – 63-004.
İsayev isa Mənsur oğlu – 63-022.
İbrahimova Ramilə Şahverdi qızı – 63-487.
İsmayılov İsmayıl İsmayıl o. -63-237.
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İsmayılov Şəmsəddin Vəliməmməd oğlu – 63-327.
K
Kişiyev Fədail Məhərrəm oğlu – 63-327.
Kişiyev Məmmədağa Gülağa oğlu – 63-269.
Q
Qasımov Nəbi Mirzağa oğlu – 63-368.
Qasımov Ataxan Hacıbaba oğlu – 63-111.
Qasımov Bayram Əli oğlu – 63-362
Qasımov Bəyiş İbrahim oğlu – 63-054.
Qasımov Etibar Gülağa oğlu – 63-216.
Qasımova Xanım İsa qızı – 63-312
Qasımov Səttar Qiyas oğlu – 63-048.
Qasımova Mərifət Rəhim qızı – 63-191.
Qasımova Şüküfə Ataxan qızı – 63-062
Qauliyev Akif Salaman oğlu – 63-017.
Quliyev Famil Eldar oğlu – 63- 051.
366 Quliyev Faiq Ağarəhim oğlu – 63-214.
Quliyev Mirzəbəy Əbdül oğlu – 63- 227.
Quliyev Rauf Ağarəhim oğlu – 63-246.
Quliyev Zakir Ağarəhim oğlu – 63-046.
Quliyev Əzizağa Bəhmən oğlu – 63-018.
Qurbanov Şahverdi Əbdül oğlu – 63-380.
Qurbanov Şamməd Əbdül oğlu – 63-250.
Qurbanov Əli Ağamməd oğlu – 63-373.
Qurbanov Ağamməd Əbdül oğlu – 63-223.
Qəhrəmanov Asif Adtuxan oğlu – 63-476.
Qədirov Firvan Miraşur oğlu – 63-053.
Qənbərov Natiq Mirzə oğlu – 331.
Qənbərov Telman Adtuxan oğlu – 63-040.
Qənbərov Əlimirzə Hacı oğlu – 63-120.
Qənbərov Sadıx Mirzə oğlu – 63-273.
Qənbərov Əsgər Vəliağa oğlu – 63-163.
Qənbərova Sabirə Əsgərəli qızı – 63-702.
M
Mikayılov Abid Yüzbaşıl oğlu – 63-412.
Mirzəyev Bahəddin Sahib oğlu – 63-367.
Mirzəyev Elma Cankişi oğlu – 63-324.
Mirzəyev Elçin Xanoğlan oğlu – 63- 032.
Mirzəyev Kazım Əlixan oğlu – 63-025.
Mirzəyev Rafiq Sahib oğlu – 63- 241.
Mirzəyev Telman Cankişi oğlu – 63-290.
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Mirzəyev Xami Sahib oğlu – 63-364.
Mirzəyeva Bacı Veysəl qızı – 63- 178.
Mirzəyeva Fatma Hacıağa qızı – 63- 167.
Misirova güləfşan Ağa qızı – 63-011.
Muradov Faiq Əkbər oğlu – 63-007.
Muradov Musa Ağaverdi oğlu – 63-185.
Muradov Nadir Qaraxan oğlu – 63-035.
Muradov Nazim Babulla oğlu – 63-434.
Muradov Rasim Musa oğlu – 63-234.
Muradov Xəlil Hacıbala oğlu – 63-182.
Muradov Əhməd Balış oğlu – 63-187.
Muradova Nigar Ağaxan qızı – 63- 259.
Muradova Cəmilə Rafiq qızı – 63- 256.
Musayev Əhliman Nəcəfəli oğlu – 63-016.
Musayev Əliheydər Nəcəfəli oğlu – 63-377.
Məhərrəmov Nəsib Bəyiş oğlu – 63- 090.
Məhərrəmov Vaqif Balaxan oğlu – 63- 068.
Məhərrəmova Sona Ayaz qızı – 63- 171.
Məmiyev şahin Hərif oğlu – 63- 236.
Məmmədaov Balaş Hacıağa oğlu – 63- 240.
Məmmədov İlqar Vahab oğlu – 097.
Məmmədov Nağı Baxşiəli oğlu – 63- 319.
Məmmədov Mirağa Qubad oğlu – 63- 258.
Məmmədov Nəsrulla Kərim oğlu – 63- 226.
Məmmədov Ədail Kərim oğlu – 63-326.
Məmmədova Sona Rzaqulu qızı – 63- 044.
Mənsimova Qəribnisə Əliağa qızı – 63- 154.
Mənsimov Xanəli Hüseyn oğlu – 63-225.
N
Nağıyev Abdulla Habulla oğlu – 63-099.
Niyazov Teyyub Xankişi oğlu – 63-253.
Novruzov Ağababa Mirzəbala oğlu – 63-363.
Novruzov Şahverdi Güləmirzə oğlu – 63-165.
Novruzova Nərgiz Həsən qızı – 63- 166.
Nuriyev Elşad Şirvan oğlu – 63- 020.
Nuriyev Şirvan Şıxəli oğlu – 63- 121.
Nüsrətova Züleyxa İsmayıl qızı – 63- 126.
Nəsirov Faiq Əvəz oğlu – 63-352.
Nəsirov Əvəz Ağacəfər oğlu – 63- 150.
Nəsirova Naimə Gürüm qızı – 63- 158.
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P
Piriyev Vəliyulla İman oğlu – 63- 027.
R
Rufiyev Həsənağa Əşrəf oğlu – 63- 058.
Rufiyev Xanoğlan Balağa oğlu – 63- 096.
Rzayev Cəmiyyət Seyfulla oğlu – 63- 308.
Rzayev Feyruz Məhərrəm oğlu – 63- 355.
Rzayev Hakim Ramiz oğlu – 63- 222.
Rzayev İslam Oruc oğlu – 63- 113.
Rzayev Məhərrəm Oruc oğlu – 63- 119.
Rzayev Xanağa Oruc oğlu – 63- 153.
Rzayeva Aybəniz Məhərrəm qızı – 63- 711.
Rzayeva Nazilə xanağa qızı – 63-235.
Rüstəmov Hikmət Əlizadə oğlu – 63- 125.
Rüstəmova Rəfiqə Əşrəf qızı – 63- 262.
Rəhimov Akif Əsədulla oğlu – 071.
368 Rəhimov Atakişi Mütəllim oğlu – 63- 287.
Rəhimov Atakişi Astan oğlu – 63-251.
Rəhimov İlqar Əstan oğlu – 63- 168.
Rəhimov Mirzəkişi Əstan oğlu – 63- 394.
Rəhimov Uruf Əliabbas oğlu – 63- 384.
Rəhimov Xanağa Nəsrulla oğlu – 63- 002.
Rəhimov İltifat Mütəllim oğlu – 63- 461.
Rəhmanova Yeganə Fətulla qızı – 63- 156.
S
Safalanova Qızbacı Həsənəli qızı- 63-361.
Salayev hacırıza Qurbanəli oğlu – 63- 219.
Salayev Şakir Ağaşirin oğlu – 63- 339.
Salayeva Nəzakət Ağaşirin qızı – 63-340.
Salayev Elxan Ağaşirin oğlu – 63- 457.
Səlimov Mədət Qulamhüseyn oğlu – 249.
Sətullayev Bacıxanım Z. q. -63-298.
Səfərov Uruc Penci oğlu – 63- 103.
T
Tahirov Əlimirzə Cankişi oğlu -63-238.
Tağıyev cavanşir Əbdül oğlu – 63- 225.
Tağıyev Mehman Balaxan oğlu – 63- 148.
Tağıyev Mirzağa Qəni oğlu – 63- 037.
Tağıyev Məmmədağa Qəni oğlu – 63- 137.
Tağıyev Qalib Əziz oğlu – 63- 282.
Tağıyev Rüfət Əziz oğlu – 63-965.
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Tağıyev Səfər Kərim oğlu – 63- 247.
Tağıyev Talman Həsən oğlu – 63- 320.
Tağıyev Vahid İsmayıl oğlu – 63- 313.
Tağıyev Vaqif Balaxan oğlu – 63- 102.
Tağıyev Şəmsəddin Kərim oğlu – 63- 343.
Tağıyev Camal Bilal oğlu – 63- 218.
Tağıyev İsgəndər bilal oğlu – 63- 707.
Tağıyev Şahab Cankişi oğlu – 63-218.
Tağıyeva Svetlana Bilal qızı – 63-245.
Tağıyeva Gülzadə Əlixan qızı – 63-224.
Tağıyeva Nərgiz Ağacan qızı – 63-284.
Y
Yaqubov Ağəli Şəkər oğlu – 63-358.
Yaqubov Cümşüd Mürşüd oğlu – 63- 079.
Yaqubov Muqabil Əliabbas oğlu – 63- 436.
Yaqubov Müşfiq Əliabbas oğlu – 63 422.
Yaqubov Natiq Əliabbas oğlu – 63-366.
Yaqubov Nurəddin Yaqub oğlu – 63- 456.
Yaqubov Yaqub babaxan oğlu – 63-194.
Yaqubov İsmət Yaqub oğlu – 63- 003.
Yaqubova Südabə Möhübbət qızı – 63- 038.
Yaqubova Şəri Müslüm qızı – 63-228.
Z
Zeynalov Arif Kişi oğlu – 63-108.
Zeynalov Azad Təhməz oğlu – 63- 268.
Zeynalov Cəbrail Nəhmət oğlu – 63-357.
Zeynalov Cəfər Kişi oğlu – 63- 311.
Zeynalov Cəmiyyət Xanağa oğlu – 63-370.
Zeynalov Fikrət Xanağa oğlu – 63- 030.
Zeynalov Hüseynağa Ağaxan oğlu – 63-176
Zeynalov Həbibulla Səfiulla oğlu – 63-070.
Zeynalov Naib Həsənəli oğlu – 63- 104.
Zeynalov Nəhmət Balış oğlu – 63-118.
Zeynalov Qafar Ələkbər oğlu – 63- 019.
Zeynalov Rövşən Təhməz oğlu – 63-215.
Zeynalov Salam Fərzi oğlu – 63-056.
Zeynalov Təhməz Balağa oğlu – 63-180.
Zeynalov Xudaverdi Güləş oğlu – 63-449.
Zeynalov Zeynal Xanağa oğlu – 63- 060.
Zeynalov Şahnaz Ağaxan oğlu – 63-325.
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Zeynalova Güllü Fərzi qızı – 63-073.
Zeynalova Xavər Həsənəli qızı – 63-026.
Zeynalova Ənivəs Həsənəli qızı – 63-365.
(Bax. Lənkəran rayonu telefon abonentləri və telefon nömrələri. səh.
351-361. )
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İnformatorlar.
Əliyev Mirzəmməd Heybət oğlu.
Tağıyev Kərim Əşi oğlu – Qhaftoninin 100 yaşlı sakini.
Novruzov Şahverdi Həsən oğlu.
Calalov Fərəc İshaq oğlu.
Rəhimov İlqar Aslan oğlu- tarix müəllimi
Əliyev Ələkbər Qubad oğlu – müəllim.
Baxşiyev Mubariz Yavər oğlu-videooperator
Məmiyev Elman Hərif oğlu-musiqiçi
Novruzov Ağababa Mirzəbaba oğlu – müəllim
Zeynalov Qurban.
Eyvazov Nəsir Ağamir oğlu-müəllim
Rzayev Rza Oruc oğlu-haftoni məscidinin axundu.
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İsmayılov Şəmsəddin Vəliməmməd oğlu-müəllim.
Kişiyev Məmmədağa Gülağa oğlu –müəllim.
Hüseynov İdris Ağaxan oğlu – maliyəçi.
Heydərov ElnurZahid oğlu.
Calalov Eynulla Xeyrulla oğlu – musiqiçi-sənətkar.
Əmirov Qismər Nərçə oğlu – haftoni Sənətkarlıq klubuinun direktoru.
Ağayeva Sevər Adil qızı – S. Əliyev adına Haftoni məktəbinin
direktoru.
Tağıyev paşa Musa oğlu.
Əliyev Böyükağa cahangir oğlu –Haftoni klubunun sabiq direktoru.
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Haftoni: Qəlbimdəki Yeddi bulaq
Əliyev Aqşin Böyükağa oğlu(Mistanlı)16. 03. 1977-ci ildə
Lənkəran rayonu Ləj kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. O,
1983-1994-cü illərdə Ləj kənd XI illik orta məktəbi bitirmişdir. 1994cü ildə Azərbay Dövlət Pedoqoji Universitetinin “tarix-filologiya”
fakültəsinə daxil olmuş və 1998-ci ildə isə Lənkəran Dövlət
Universitetinin “humanitar” fakültəsini tarix ixtisası üzrə bitirmişdir.
1998-ci ildə Almaniyanın Azərbaycanda keçirdiyi Beynalxalq
Hüquq debatında qalib gələrək “ 1 “ yerə layiq görülmüş və “hakim
006” dərəcəsi almışdır. .
1998-1999-cu illərdə hərbi xidmətə getmiş və Ağdam
səngərlərində xidmət etmişdir. 1999-cu ildə ordu sıralarından

tərxis olunmuş və 1999-2000-ci illərdə Lənkəran rayonu
Bəlləbur kənd orta məktəbində, 2000-2001-ci illərdə isə
Bakı şəhəri 35 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi
işləmişdir. 2001-ci ildə Rusiya federasiyasında
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“Komsomol Molodyojskoqo rayona “ adlı qəzetinə dəvət
almış və 2001-2005-ci illərdə qəzetin redaktoru olmuşdur.
2001-2005-ci illərdə Rusiya federasiyasının növbəti
əhalinin siyahıya almasında Moskva şəhərininşimal-qərb
inzibati rayonu üzrə işləmiş və 2001-ci ildə Rusiya
Federasiyası Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin Fəxri
üzvüdür. Əliyev Aqşin Böpyükağa oğlu100-ə qədər elmipublisistik məqalənin müəllifidir. Belə ki, onun “Sığon
qəbirsanlığı”, ”Cəngəmiran daş-qutu qəbirsanlığı”,
”Orand daş-qutu qəbirsanlığı”, ”Babər qalası”,
”Bəlləbur qalası”, ”Bobogil qəbir daşları”, Şağlakücə
Seyidəpir ocağı”, ”Şağlakücə İmamzadə türbəsi”,
”Haftoni kurqanları”, ”Karpoviç kurqanları”, Sınovli
kurqanları “, ”Osakücə Mir Şərif ağa ocağı” “Kurqanlar
danışır , ”Ləj kəndinin tarxixi”, “Haftoni” , ”Şeyx
Səfiəddin və onun Talışca rubailəri”, ”Bob və Bobo
termini haqda”, ”Seyid xəlifə ocağı”, ”Şeyx Zahid
Gilani”, ”Şeyx Səfiəddin və onun talışca rubailəri”,
”Gülüstan sülh muqaviləsinin unudulmuş maddələri”,
”Şağlakücə məscidi”, ”Kərgəlan məscidi”, ”AşağıTəngivan məscidi”, Haftoni məscidi”, ”Ləj məscidi” adlı

Aqşin Mistanlı (Əliyev)

müxtəlif elmi-publisistik məqalələri müxtəlif saytlarda,
qəzet və jurnallarda dərc olunmuşdur. 2017-ci ildə
müəllifin öz doğma kəndinə həsr etdiyi “Bataqlıqdan
Başlayan Həıyat və ya Ləj kəndinin Tarixi” adlı kitabı işıq
üzü görmüşdür. Əliyev Aqşin Böyükağa oğlu 2017-ci
ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Üzvüdür. Müəllif
həm, də “Mistanlı” təxəllüsü ilə şirlər yazır.
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