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ИПәкинин гәдим кәндләриндән олан
Beiyx Дәһнә Бакыдан 330 километр аралы, Труд-Са
рыҹа дузәнлијинин гәрбиндәдир. Дәһнә ҹәлләри ҹәнубдан Боз
дага гәдәр узаныр.
Бәјук Дәһнә сагдан Киҹик Дәһнә кәнди
вә ҹәлләри, солдан исә Суҹма кәнди вә ҹәлләри
илә һәмсәрһәддир. Гах
рајонунун ҹәлләринәдәк узанан Аҹыноһу
р колунун бир һиссәси Бојук Дәһнәнин әразисиндәдир.
Дәһнә “дәһан” сәзундәндир. “Дәһан”
фарсҹа огуз-агыз
демәкдир.
Мәнбәјини Дагыстанын гарлы дагларындан
кәтурән Дәһнә ҹајы әз мәҹрасы илә узун јол
гәт едиб, Ҹәфәрабад
кәндиндән кеҹдикдән сонра алҹаг даглары
н арасында аҹдыгы дәрәләрлә ҹәнуба ахыр. Ҹај ахынынын
дар дәрәдән öyзәнлијә ныхдыгы јерә Дәһнә дејилир. Бурда
ҹај ана хәтдән бир неҹә арха ајрылыр. Дәһнә һәм
дә ана хәтдән
ајрылан архын баилангыҹы демәкдир.
.
Индики әразидә дәрд-беии обадан ибарәт
олан Бојук
Дәһнә бизим ерадан неҹә мин ил әввәл
дә мовҹуд олуб,
Албан девләтинә дахил олан Минкәҹевирин
әтраф кәндләриндән бири иди. Дәһнәлиләр Минкәҹевирә
атла, улагла,
јахуд пијада ҝедир, нар мәвсумундә Самух
мемәсиндән нар,
балыг мовсумундә исә Кур балыгҹыларында
н балыг алыб
ҝәтирирдиләр.
Тәсәрруфатда, мәимәтдә ииләнән әијалары, аләтләри Минкәҹевир базарындан алырдыла
р. Дәһнәнин
ИПәкијә нисбәтән Минкәҹевирлә әлагәси даһа
сых вә мәһкәм иди. Бу һал әзуну ләһҹәдә инди дә һисс
етдирмәкдәдир. Муасир дәһнәлиләр Llləxu ләһҹәсиндә
дејил, Гараöaa ләһҹәсинә јахын олан бир ләһҹәдә даныиыр
лар.
Бизим ерадан әввәл биринҹи әсрдә азәрбајҹа
нлылар әз

торпаглары

О “ППула” нәпријјаты

Бакы - 2000

угрунда ромалыларла

вуруимуилар.

Бу

бојук дәһнәли алим Кәрәм Әбдуррәһимовун “Гәдим барәдә
азәрбајҹанлыларын Рома истилаҹыларына
гариһы мубаризәси”
адлы елми әсәриндә кении мәлумат верилмиид
ир.
Бабаларымыз
ҹәсарәтлә
дејумәрәк јаделлиләрә
диван
тутмуи, Помпејин сәркәрдәлик етдији Рома гоиунуну
сыныг салыб кери гајтармыилар. Бу јерләрдән тапылан
ки-
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табәләрдә — јазылы даиларда
галмымдыр. Һәмин китабәләрин
вәлләриндә

кәнардан

кәлән

о доврун муәјјән изләри
бир неҹәси әсримизин әв-

намә”лум

ивәхсләр

тәрәфиндән

һара исә апарылмымдыр.
О даилардан бири һал-һазырда
Kypuycman Дәвләт Тарих Музејиндәдир. Yemynöə јунан јазысы олан бу даи китабә 1902-ҹи илдә Бәјук Дәһнәнин
харабалыгларындан тапылараг Тифлисә апарылмымдыр.
Бу
сәтирләрин мӱәллифи 1983-ҹу илдә Тифлисдә јарадыҹылыг
е”замијјәтиндә оларкән ады ҹәкилән музејдә һәмин даиы
кәруб, фотомәклини
ҹыхартдырмыи,
“Ипәкҹи” гәзетиндә
ҹап етдирмиимдир. Биринҹи әсрә аид олан бу дердкунҹ китабәнин узунлугу 145, ени 50, галынлыгы 25 сантиметрдир. Китабәдә дејилир:
“Хејирхаһ Евнонун хатирәси наминә Ели Јасон”. Дамын аиагы һиссәсиндә бир неҹә намәлум имарә дә вар (китабәнин илк фотоиәклини 1904ҹу илдә В. В. Латимев ҹап етдирмиидир).
Дәһнәлиләр та гәдимдән әкинҹилик, малдарлыг, багҹыЛыг, гисмән дә овҹулугла мәигул олмумтлар. Јералты газмаларда јаиајан әһали әсрләр кеҹдикҹә ҹиј кәрпиҹдән тикилмииг дахмалара кәҹмузидур. XVII әсрдә исә Дәһнәдә усту кирәмитли евләрә тәсадуф едилир.
Әсримизин әввәлләринәҹән кәнддә бир-ики молладан са-

вајы, јазыб-охумагы

баҹаран

јох иди.

Әһалинин

тәмиз

виҹданлы

инсанлар
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ҹохдур.

ҝәзәл

инсанлары

олан

ҝәзәл

кәндимиз

нәгсанлар-

Бунун баилыҹа сәбәбини кәндимиздә баиланан јенидән савадсызлаимагда ахтармаг лазымдыр. Али тәһсил алыб гајыданлар әз ииләрини битмии һесаб едиб елм ејрәнмир,
муталиә етмир, сејид ҹәддинә архајын олан кими, кәһнә
биликләринә архајын олуб, асудә әмур сурурләр. Одур ки,
кәндимиздә јенидән савадсызлаима таун кими кении јајылмагдадыр.
Кәндимиздән ҹәми беии алим ҹыхыб. Бизим Бојук Дәһнәдән ики дәфә киҹик олан гониу Охуд кәнди исә республикаја 70 елмләр намизәди, 39 елмләр доктору вериб
(дәһнәлиләр, бу ҹӱмләни ики дәфә охујун).
i
Бу китаб илк тәмәббусдур. Бура адлары öyuvuələHnəp
инҹимәсинләр, ҹӱнки һамыны әһатә етмәк муәллифин имкан даирәсиндән кәнардыр.
Умид едирик ки, кәнҹ гәләм
саһибләри бу тәигәббусә гоиулуб, бу сәпкидә јени китабын мејдана ҹыхмасына наил олаҹаглар.

98 фаизи

савадсыз иди.
Дәһнәлиләрин маарифләнмәсиндә Истамбул дарулфунунун
мә”зуну Исмајыл Гәдирлинин хидмәтләри
әвәзсиздир.
О,
1914-ҹу илдә кәнддә јени усуллу мәктәб аҹмыидыр.
Совет һакимијјәти илләриндә Бејук Дәһнәдә маариф,
сәһијјә ииләри хејли кенииләнмимдир. Һазырда бурда
ики
орта мәктәб, уиаг багҹасы вә kepnənəp еви, китабхана,
клуб, хәстәхана вар.
Бејук Дәһнәдән Бојук Вәтән муһарибәсинә 700 нәфәр
ҝедиб, онлардан 250-cu дәјуиләрдә һәлак олуб.
Дәһнәлиләр Гарабаг савамында да икидликләр кәстәрмииләр. Бу саваида иәһид олан һәмјерлиләринин хатирәсини әбәдиләидирмәк уҹун кәнддә абидә уҹалдылыб.
Дәһнәлиләр
зәһмәткеидирләр,
Јаиајымиларыны
һалал
әмәк узәриндә гурублар. Бурда хмибәхт аиләләр,
саглам

нәсилләр,

Лакин

дан хали дејил. Бурда тәк-тәк олса да, тәнбәлә, пахыла, даркәзә, хаинә, туфејлијә, огруја, һәтта гатилә тәсадуф олунур. Бу бәд әмәлләри тәрәдән сәбәб нәдир?

ДОГГАЗ ВӘ ТАЈФАЛАР

Софулар
Тирдоггаз
Һаргуллар
Дәлләҝли
Имамуијары
Садыгуилары
Нуһлар
Салаһлы
Зәјәмуијары
Јузбанылы
Ахсагмәләкли

Гобугырагы
Һаҹырәһимуијары
Ҹыртдар
Нәбиләр
Исмиханлы )
Оба
Баламәммәдли
Һаҹымәммәдли
Мулиталылар
Биҹәҹанлы
Намазуилары

ЛӘГӘБЛӘР
Дыгыды Кәрәм

Ҹолаг Папа

Салдат Абдулла

Тын Мурад
Тајтаг Рәһим
Коса Нәби
Хорт Ибраһим
Ҹиган Ҹамал
Тамтам Камал
Кеҹәл Ara
Кор П/абан
Саҹаг Салман
Диләнҹи Абузәр
Нанај Исмајыл
Тәпәл Исфәндијар
Әјри Муса
Дыбыды Әбдуррәһим
Парт Бајрам
Зурнаҹы Мусабала

Тат Абдулла
Ҹолаг Гәдир

Сузән hypy
Хыртдан Сулејман
Выјвыј Јусиф

Ҹин Мәҹид
Дәли Абдулла

Симбалдыроглу Сираҹ
Мыхды Мәһәммәд
Дәнбәлән Мәһәммәд
Ҹыр Һаҹы
Узун Тукәзбан
Думбул Рәијид
Худ Рәиид
Кор Рәиид
ИЛеизи ИТәфигә
Ҹымыдыг Әләијрәф
Потан Мурсәл
Әтлик Исмајыл
Еилпәк Абыиј
Пуҹ Маһмуд
Әвәҹи Зејвә
Ҹәпҹу Кәрим
Ҹанты Мурсәл
Ҹопур Мәммәд
Кар Әсабәли
Лыгыр Әһмәдијјә
Лангыдар Кәрим
Јетим Кәрим
Коса Нифталы

Ахсаг Еминәхатын
CarcaFaH ИЛәмил
Ҹытырыг Мәһәммәд
Hlərən Мәһәммәд

Ҹәп Хыдыр
Гурдоелу Әһмәд
Кеҹәл Алгубад
Ҹулу Зәкәријјә
Тонпул Бәбииј
Палҹыг Мәһәммәд
Газ Һәсән

Долҹа Мәһәммәд
Футбол Мәһәр
Нахырҹы Адыҝәзәл

Овҹу Самајыл

ҸӘЛ АДЛАРЫ
Малыја
Гаратәпә
Оҹаггарараҹ
Аҹыноһур дузу
Боз
Уҹбоз
Гыјсаз
Ганырма
Гараранлы
Гамыилыг

Сарыторпаг
Сәрҹәли
Ҝәдәк һәнд
Гырх һектар
Сулу горуг
Алҹанлы
Тулкулу

Хырдаговаглар
Һајусуб
.

Бәјук Дәһнәдә инләнән
бә?зи диалект сәзләри
Исриф - гәнаәт
Ҹана - пис
Гәрәл - норма
Ҹирә - норма
Нәжир – ҹох, бол

Тәмииијәт - тәрбијә
Пожма - һәрәнин бир тәрәфдән гамарламасы
Бомбу - ҹәрәк, ҝәмбә
Зәллә - бәрк адам, гыјымсыз
Мытгысы - хәсис
Гапсамаг - мәнимсәмәк, тутмаг
Һәрәзләнмәк - аҹыгланмаг
Һәмәјир - ијәијән, ҹәкиијән
Пуфә - әләнмииј саман
Пуиј - нарын гуру пејин
Tiyurrə - усту ҹәпәрләнән тирә
Лујән - тахылын јетиијән вахты
Һәнд - ҹәлтик тарласы
Мәзәр - деијлук, Әнлук
Ҹолпумаг - ҝуҹсузләиммәк, имкансызлаимаг
Кеијкәл - ҹәлтик беҹәрән

Дагга - тахыл әлҹән габ

Вајсынгуру - һеҹ нәјә јарамајан, хејирсиз
Һәлләһуиј - јелбејин
Суфа - һәјәтдә тикилән јардымҹы бина
Даданаг - әјрәнҹәли
Зивах - зәиф, арыг

Зарар - јекәгарын
Too - гаты хәрәк
Ҹоо - алҹа MƏTH
Инҝәлмәк - узулмәк
Улу - ипәкгурдунун дәрдунҹу јухусу
Гарајаныг - судан дојмајан
Калафа – гују, ҹәкәк
Тәфкеиј - лај, гат
Лонгуиј - иијбаҹармајан
Ләнбә - тәнбәл
Сыпыхмаг - арадан ҹыхмаг Ҹулук - јерсиз данынјан адам
Китил - ипәкгурдуна верилән хырда јарпаг
ИЈејран - јалтаг
Кунә - ипәкгурдунун алтындан ҹыхан ҹырпы
Һиккә – тәрс
Дојсындыр - зорла дузәлән ии
Пыртдама - хәрәк адыдыр
Ҹуртал - хәрәк адыдыр
Ејмәнмәк - горхмаг
Ләмјесир - јетим, кимсәсиз
Елти - гардаиј арвадларына верилән ад
Едиләиимәк - дејинимәк
Лортлуг - зарафат
Әсвәнд - ҝәзләнилән мәгам
Вәләнҝәз - јекә, јәндәмсиз
Гәтрәәм - залым, гыјымсыз
Говазаг - әијаларын кисәләрә сәлигәсиз јырылмасы
Гарагагга - ләпәси гара гоз

Әнбиз- анбар
Һајталанмаг - аҹыгланмаг
Дәнҝи - узум дәнләмәк уҹун һәрулән сәбәт
Әдәбхана - туалет
Салтав - һәјәтдә јардымҹы бина
Јантај - һәјәтдә јардымҹы бина
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Силлаһ - сајмаг, һесаба алмаг
Мәләрҹин - һејва нәвудур
Ҝуләнбир - зәмијә верилән сон су
Hlənənək - ијапалагын әкси, бармагларын уҹ-уҹа јыгрылыб KHҹилдилмәси
Məvə - мис каса
Тосар - тава
Зирҹик - ијитәнҝи, зәһләтәкән
Һәијәвар - талвардан сәпәләнән от вә хәзәл гырыглары
ИПундул - јарамаз, јерсиз һәрәкәт едән адам
Ҹожахар - һәјасыз, абырсыз, узлу
Кујәр - битки нәвудур
Ҹәлҝә - јерин ҹәкәк һиссәси, су дајанан јер
ИПывырты - јаиј ҹубуг
ИПумал - ҹәкил араҹларынын дуз будары
Бајангуламаг – јухунун гаҹмасы, јата билмәмәк
Парпы - јапгыдларына нисбәтән бәдәнҹә бојук улаг
Хорт - дул гадын әрә ҝедәркән јаны илә ҝәтирдији yular
Хортдаг - кәкундән лахлајыб әјилән мејвә араҹы
Borapcar - бир јерә ҹагрылан адамын әзу илә ҝәтирдији адам
ИЛЈинимәк – дајаныб дирә-дирә бахмаг
Дамдам - әзилиб кисәјә долдурулан узумдән ахан дамлалар
Сәби - улаг

Бәјук Вәтән муһарибәсиндә
иптирак едән дәһнәлиләр:
А) Һәлак оланлар:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мустафајев Кәрәм Танрыверди oFnNy
Мустафајев Мәһәррәм Рәијид оглу
Бәбииов Гурбан Бәбиии ony
Исмајылов Јунус Идрис оглу
Абдуллајев Пәнаһ Гасым оглу
Салманов Бәһлул Бахыии оглу
Рәсулов Рәсул Бахыиј оглу

8. ИЈукуров Нургәләм Нурәддин оглу
9. Гарајев Наизир Нәсруллаһ оглу
10. Садыгов Заһид Манаф оглу
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11.
12.
13.
14.

Садыгов Алгузу Мәммәдалы oFny
Садыгов Ҹумалы Tapa ony
Јусифов Јусиф Молламири оглу
Абдуллајев Вәсил Әмкипи орлу

15. Исрафилов Һәмид Kynəhməu олу
16. ИЛиринов Сә”ди Мәммәд оглу
17. ПЛиринов Иззәт Мәммәд оглу
18. Һаҹыјев Гурбан Һаҹы оглу
19. Нәбијев Мәммәдијјә Надир orny
20. Һусејнов Мәммәдара Таһир оглу
21. Хәлилов Сәттар Мәммәдкәрим оелу
22. Хәлилов Аракипли Мәммәдкәрим oFny
23. Сулејманов Рәҹәб Сулејман оглу
24. Нәбијев Нәби Јунус orriy
25. Мәммәдов Муригуд Гурбан оглу
26. Мәммәдов Ризван Гурбан оглу .
27. Мәммәдов Әрзиман Гурбан оглу
28. Әзизов ИЛирәли Әзиз оглу
29. Балаҹајев Ибраһимхәлил Абдусалам оглу
30. Фејзијев Салеһ Бәијир оглу
31. Хәлилов Ибраһимхәлил Мәһәммәд оглу
32. Јусифов Ваһид Рәҹәб оглу вә с.
Ҹәми 250 нәфәр.
Б) Муһарибәдән гајыданлар:
. Фејзијев Әјјуб Бәиир оглу
. Әлијев Зәкәријјә Бајрам orriy
. Һәмјимов Нары Закир оглу ”
. Исмајылов Абузәр Һәмид oFny
. Фәрзијев Ҹаван Исфәндијар oFny
, Рәһимов Охујаз Әбдурәһим оглу
. Хәлилов Әһмәд Абдухалыг oFny
, Јусифов Бунјад Һасан оглу
—
тә
һә
оел
, Јусифов Ҹаһан Һасан оглу
10. Нурәддинов Monnara Мәликәли оглу
11. Нәбијев Кәрәм Нәби оглу
12. Һаҹыјев Тәрлан Һаҹы оглу
13. Исмајылов Исмајыл Мәһәр оглу
14. Исмајылов Агаиирин Мәһәр оклу
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15. Исмајылов Гурбанәли Мәһәр orny
16. Абдуллајев ППәвҝәт Салам oFny
17. Паијајев Ибадуллаһ Абдулла орлу
18. Әмкитијев Атамкиији Вәсил оглу
19. Рәһимов Мәммәд Һасыл oFny
20. ПЈиринов Билал Идрис оглу
21. Сејидов Гарамкии Ҹавад оглу
cəyə
22. Мәммәдов ПТирин Мутәллиб оглу
23. Мәммәдәлијев Әлислам Гасым олу
24. Әһмәдов Музәффәр Заһид оглу
25. Әһмәдов Јагуб Бәкир оглу
26. Салаһов Мәһәммәд Аслан оглу
27. Салаһов Салеһ Аслан оглу
28. Сулејманов Сулејман Пирмәммәд олу
29. Микајылов Ваһид Микајыл оглу
30. Мәммәдов Ҹәркәз Әзиз орлу

31.
32.
33.
34.

Мә”симов Сәдрәддин Һәпим оглу
Исмајылов Исмајыл Идрис олу
Јусифов Јусиф Ҹалал оглу
Јусифов Кән”ан Ҹалал оглу вә с.
Ҹәми 450 нәфәр

ГАРАБАР САВАПТЫНДА ИПӘҺИД
ОЛАНЛАР BƏ HTKHH ДУПӘНЛӘР
- Валеһов Фәраһим Низамәт оглу
. Исмајылов Азад Фирудин оглу
. Балогланов Әсәд ПТаһид оглу
. Мәммәдәлијев Мутәллим Мәммәдалы оглу
. Әһмәдов Сулејман Мәһәммәд оглу
. Оруҹов Меһман Абдуррәһман оглу
. Абдуллајев Бәһруз Ҹума оглу
- Һаҹыјев Низам Сталин oFny
00
Ох
тә
с̧ә
0
ә(Ы
—. Әсҝәров Теһран Баһадыр оглу
10. Сејидов Елдар Бидон oFny
11. Hyhos Фәтәли Фидаил ony
12. Исмајылов Нурәли Мәһәр orny
13. Исмајылов Илһам Мәммәдҹамал оглу
14. Гәдиров Натиг Әлфидајә орлу

15. Адыҝәзәлов ИЈәфи Имамсәддин oFny
и

БӘЈУК ДӘҺНӘ ГӘЗЕТ СӘҺИФӘЛӘРИНДӘ
Бәјук Дәһнә кәнди “Коммунист” колхозунун Комсомол
тәи1-

килатында комсомола гәбул иппи ҝет-ҝедә ҹанланыр. Комсомол
тәикилатҹысы Әзизов Солтан јолдаиз комсомолда олмајан
колхозҹу ҝәнҹләрлә јахты ипиләјир. О, партија вә Һәкумәтин
гәрарлары илә колхозҹу ҝәнҹләри таныиј едир. Онларын теоретик
билијинин артырылмасына ҹалыныр.
Әзизов јолдати колхозда габагҹыллыг ҝестәрән ҝәнҹ OF/laH
вә
гызларын комсомола гәбулу илә дә Məliyin олур. Сон заманларда бу комсомол тәијкилатында Хонҹа Илјаз гызы, Ругијјә
Әбдуррәһим гызы, Әтирназ Алхаз гызы, Мәккә Әлисавад гызы
вә баra јолдаиглар комсомола гәбул едилмиидир. Онлар колхозун
ән
јахијы стахановҹулары сырасындадырлар.
“Нуха фәһләси”, 26 сентјабр 1939-ҹу ил.

Ҝәнҹ коммунист Рзајева |1Паханым вә ППыхәлијева Еминәхатун јолдаилар 1939-ҹу тәсәрруфат илини İYKCƏK мәһсул или
ет-

мииләр. Онлар агротехники тәдбирләрдән вә әзләринин зәнҝин

тәҹрубәсиндән истифадә едәрәк һәр һектардан 12 сентнер әвәзинә 25 сентнер јуксәк кејфијјәтли тутун вермиии вә 1940-ҹы ил
Умумиттифаг Кәнд Тәсәрруфаты Сәрҝисиндә HUTTHpaK етмәк

һугугу газанмыилар.

“Hyxa фәһләси”, 30 јанвар 1940-ҹы ил.

Улфәт Сәмәдов Нуха МТС-нин адлы-санлы тракторҹусудур.
О, 1939-ҹу илин тәсәрруфат планларыны јуксәк ииз нӱмунәләри

илә јеринә јетирмиидир. Улфәт бир “СТЗ Haru” трактору илә
500 һектар әвәзинә, 813 һектар јер ипумламыиј вә јанаҹара да 40
килограм гәнаәт етмиидир.
“Нуха фәһләси”, 22 феврал 1940-ҹы ил.

Бәјук Дәһнә колхозунда 1939-ҹу илдә бир атҹылыг фермасы
тәижил едиләрәк бураја 35 ат алынмыидыр.
“Bora атлары aypyra гопараг онлары һәддән артыг
иијләдирләр. Дуруга гопулан атлардан бирисинин баласы
Јевлахдан
ҝәлән заман маиын алтында галыб, тәләф олмуидур.
Диҝәринин баласыны исә ҹанавар јемиидир. Дурура гопулан атлардан
сәккизи

бала

салмыдыр.

“Нуха фәһләси”, 28 октјабр 1940-ҹы ил.

Бојук Дәһнә кәнд орта мәктәбинин сон синиф ипаҝирдлә
ри
мәктәби ә”ла гуртармаг угрунда бир-бири илә јарынырл
ар. ИЈаҝирдләрдән Вәзифә Бабајева, Субһан Әфәндијев вә Ибадуллај
ев
јолдаијлар имтаһан вермиин олдуглары бутун предметл
әрдән ә”ла
гијмәт алмыпјлар.
ИЈаҝирдләр имтаһан заманы бәјук активлик. ҝәстәрирл
әр.
Мәктәбин баига синифләриндә дә Јаз јохлама имтаһанл
ары MYвәффәгијјәтлә апарылыр.

Бәјук Дәһнә кәнди “Коммунист” колхозунда Осман Һаҹыага
оглу, Исрафил Сәмәд орлу вә Тәһфә Кәрим гызы ҝәлләрин јаза

кәк BƏ саглам ҹыхарылмасы ипзинә артыг фикир верирләр.
60 јалы колхозҹу Исрафил Сәмәд олунун бәсләдији ҝәлләр
олдугҹа кәкдур. Онун еһдәсиндә олан 6 тај ҝәлин һамысы Hülə
јарарлыдыр.

“Hyxa фәһләси”, 29 феврал 1940-ҹы ил.

Бәјук Дәһнә кәнди “Коммунист” колхозу јанында олан илк
партија тәизкилаты коммунистләрин вә партијада олмајан болимевикләрин сијаси билик сәвијјәләринин јуксәлмәси иииндә
ҹох јарытмаз мәијгул олур. Балаҹајев Ибраһимхәлил, Мәммәдов
Валеһ вә Рәһимов Әлиһусејн кими коммунистләр партија тарихини һәлә охумага баијламамыилар. Партија тәихкилатҹысы Аббасов Нурмәммәд јолданын дедијинә ҝәрә коммунист Әбди Ҹаббарлы, m
ИЛаханым, Әфәндијев Llaknp партија тарихини
дәриндән-дәринә әјрәнирләр.

“Нуха фәһләси”, 28 мај 1941-ҹи ил.
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“Нуха фәһләси”, 6 апрел 1940-ҹы ил.

13

Бејук Дәһнә кәнди “Коммунист” колхозунун сәдри Сәфәрәли Һаҹыјев баии һесабдар Ибраһимхәлил Балаҹајев вә әлалтыларыны колхозун MYİYM уҹастокларына сохараг онларын васитәси-

лә колхозда ҹурбәҹур јарамазлыглар тәрәтмәклә мәпгул олмуијлар. Бу “рәһбәрләр” һесабдар муавини Тејмур Нәбијевин, анбар
мудири Таҹәддин Идрис оглунун, Пирмәммәд Сулејман оелунун,
хырман комиссијасы сәдри Даидәмир Сәлим оглунун васитәсилә колхозун кулли мигдарда ҹәлтијини мәнимсәмиијләр. Онлар
колхозҹуларын ƏMƏK KYHYHƏ пајланмасы уҹун ајрылмыиј ҹәлтикдән 23 тон мәнимсәмииј вә сатыиј уҹун ајрылан 9 тон ҹәлтији
дә дост-аиналара сатмынлар. Анбарда галан ҹәлтијә тоз-торпаг
гатмагла әз ҹинајәтләринин устуну әртмәк истәмиијләр.
“Нуха фәһләси”, 18 апрел 1940-ҹы ил.

Бәјук Дәһнә кәнд совети јанында олан гираәтхана сон KYHләрдә нӱмунәви игәклә салынмындыр. Гираәтхана ипјҹиси Рзајева LlaxaHbiM әз иијинә бојук диггәт ҝәстәрмәклә охуҹулара даһа јахијы мәдәни хидмәт етмәјә ҹалымыр. Колхозҹулар вә HCTHраһәт вахтларында бураја һәвәслә ҝәлирләр.

Бәјук Дәһнә кәнд советк иҹраијјә комитәсинин сәдри
Сираҹ
Әфәндијевин ииј усулу неҹә и:зләмәмәк уҹун бир нумунәдир. Бу
усулу гысаҹа белә ифадә етмәк олар: депутат вә фәалларла
әлагәсизлик, колхоза узагдан рәһбәрлик, ҝәнд совети инпиндә
арыр

тәрпәнмәк вә UlƏXCH нумунә KƏCTƏPMƏMƏK. Ҹыхарылан гәрарлар
Јеринә јетирилмир. 22 апрелдә кәндә су булары ҹәкмәк һаггында гәбул едилмииј гәрар кагыз узәриндә галмыпидыр.

“Нуха фәһләси”, 23 ијун 1950-ҹи ил.
Бәјук Дәһнә кәндиндәки “Коммунист” колхозунун узву Һаҹы
Һаҹымуса оглу колхозун тохмаҹар багларына јахијы гуллуг едир.
O, багларын әтрафыны MƏhKƏM бәркитмиидир.
Абадлыг вә јаијыллыг севән Һаҹы аз бир вахтда кәнд ҝуҹәләринин кәнарларына, мәктәб һәјәтинә 450 әдәд ҹинс мејвә агаҹы
вә 1200-ә гәдәр тохмаҹар басдырмындыр. Әкдији араҹлары
сә“јлә беҹәрир.

“Нуха фәһләси”, 19 нојабр 1950-ҹи ил.

мирди. Колхоз дәјирман бинасыны тә”мир етмииј, су архыны дузәлтмиијдир. Дәјирман инди там ҝуҹу илә иијләјир. Колхозҹулар
дәнләрини раһатҹа бурада ујудурләр.

Республикамызын Аҹыноһур, Кур вә Иора ҹајлары арасындакы нефтли-газлы рајонлары газлылыг ҹәһәтҹә бәјук мараг тәпиҝил едир.
Аҹыноһур нефтли-газлы рајонунун ҹәнуб зонасында муәјјән
едилмииј гарымыглар газлылыг ҹәһәтҹә ҹох мараглыдыр. Бу гарыпыгларда мәһсулдар гат вә олигосен-миосен ҹекунтуләри илә
әлагәдар олан зәнҝин газ јатаглары тапыла биләр.

“Нуха фәһләси”, 26 феврал 1946-ҹы ил.

“Елм вә һәјат” журналы, М 1, 1964-ҹу ил.

“Нуха фәһләси”, 3 јанвар 1941-ҹи ил.

Бәјук Дәһнә кәндиндәки су дәјирманы ҹохдандыр ки, иијлә-

Бәјук Дәһнә колхозунун фермасында дәл кампанијасы мувәффәгијјәтлә давам едир. Бу ҝӱнләрдә бир гојун 3 гузу довмуијдур. Бир ҝеҹидән дә 3 бала алынмыпдыр.
“Нуха фәһләси”, 22 феврал 1948-ҹи ил.
14

ДӘҺНӘЛИЛӘР БАРАМАДАН ИМТИНА

ЕДИР

Азәрбајҹанда, хусусән дә, республикамызын дарәтәји бәлҝәләриндә әз һалал зәһмәти, алын тәри илә јалпајан кәнд адамларымызын һамысыны 40 ҝун әрзиндә варландырмаг олар.
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Барамаҹылыгла

мәпгул

оланлар јахијы

билирләр

ки, ипәк

гурду ојанан вахтдан барама там һасил олана
гәдәр гырх ҝун ҝеҹир.
Ингилабдан габаг бизим кәнддә барамаҹ
ынын газанҹы малдарын, тахылҹынын газанҹындан ҹох оларды.
Он пуд барамасы

олан кумдар әлли TaFap (бир TaFap ијирми
пуддур) тахыл һасил

едән әкинҹини газанҹда ӱстәләјирди.

Барамаҹыларын әмәји Совет һәкумә
тинин илк илләриндә дә
јӱксәк гијмәтләндирилирди. Барама дәнлән
әндә ИТәкидәки 3aBOдун нӱмајәндәси кәндә ҝәлир, кәндли
дән бараманы аланда пулуну нәгд әдәјирди. Онҹа пуд барама
сатан адам онун пулуна 400
гојун ала биләрди. О сәбәбдән дә кӱмҹуӱл
ук бизим кәнддә ҹох
јахиы инкипаф етмииди.
Kosyuy аҹандан ону ҝәрмӱнјәм ки,
ата-бабаларымыз бар салыр,

тохмаҹар әкир, онлара хусуси гајгы
ҝәстәрирләр. Һәтта
багда ҹох јер тутан ири агаҹлары әрији, гозу кәсиб һәмин саһәјә дә тохмаҹар салырдылар. Илбоју
пәрванә кими ҹәкил барларынын баттына доланар, белләјәр,
ҝубрәләјәр, сулајардылар.
Barbi алагыны едәр, отуну биҹәрдиләр.
Кумдара барында ƏKMƏK
ӱҹӱн изитил лазым оланда гара тутун
тохумуну ләкә сәпәр, ону
тохмаҹар оланадәк бојудәрди. Тохмаҹ
арлары әкәрәк барындакы
сејрәклији арадан галдырарды. Уҹ илдән
сонра бојну вурулан
тохмаҹар ҹәкил, даһа бир неҹә ил сахланд
ыгдан сонра исә бәјуİY ҝәр оларды. Ҝәр ијирми-отуз
ҹәкилин јарпарындан ҹох јарпаг верәрди. Кәндли уҹун барама
тутун мејвәсиндән вә бәһмәзДӘн дә YCTYH иди. Кумдар тутун киҹик
бир будагыны белә кәсиб
гузусуна једиртмәзди.
Һәмин ән”әнә кәндимиздә сон илләрә
гәдәр галмынды.
Бәс инди неҹәдир?
Әтән ај кумҹулук мовсуму баилан
ан вахт кәндимизә ҝетмиидим. Еијитдим ки, ҹамаат KYM
ҝәтурмәк истәмир. Кәндимиздә олмајан, ҝәрунмәјән бир һадисә
Тәәҹҹубләндим вә бунун сәбәби илә марагландым. Әјрәнд
им ки, дунја базарында бир
килограмы 90-100 АБИЈ долларына
сатылан бараманы онлардан
су гијмәтиндән дә аијары бир гијмәтә
алырлар. Дәһнәлиләрин
бу мовсумдә KYM KƏTYpMƏK истәмә
мәси İllək Ипәк бирлијинин
рәһбәрләрини

дә, дејәсән, бәрк нараһат етмиии,

бирлијин бир
нӱмајәндәси O3YHYH “Волга”сында
кәндимизә ҝәлмииди. Гырмызы парҹада јазылмыи "“Әмәјә
etir олсун?” ијуары клубун ди16

варына вурулмуиду. O, кумдарлары јыгыб иҹлас
ҝеҹирди BƏ ҹы-–
хынында деди:
dıra

- By ил бараманын сатыналма гијмәтини
артырмыныг, һәр
килограм барамаја 300 рубл алаҹагсыныз.
Базарда картофун бир килограмы 500, јумуртан
ын бири 40
рубла сатылдыры бир вахтда бараманын ҝилограм
ы 300 рубла?
Tlahol Бу, неҹә ојундур аҹырлар куӱмҹуӱләрин бапына?
Ииләмәкдән баига, һәјатда һеҹ нә ҝәрмәјән, јарыаҹ-јарытох
әмур сурән,
лакин јенә дә алын тәри һесабына јаијамаг
истәјән, сәси һәм
кәһнә Совет һәкумәти илләриндә, һәм дә ИНДИ
- мӱстәгил MHƏBләт, мӱстәгил халг, мустәгил милләт олдурумуз бир
заманда еииидилмәјән, баијыбәлалы, орду ордундан ҝеҹән,
лазымынҹа сәһијјә, иаијә, тиҹарәт хидмәти ҝәрмәјән бу заваллы
инсанларын 6aHIBIHa нә ојун аҹырлар?1 Инсан әмәјини, инсан
ләјагәтини бунҹа
алҹалтмаг әзу бәјук ләјагәтсизликдир.
Нумајәндәдән “300” рубл CƏ3YHY еиидән кумдарла
рын бир
неҹәси иҹласы тәрк етди. Нумајәндә ајара галхыб
баилады тәблирата:
- Ај ҹамаат, бу, һәлә илин әввәлидир, сорасына
бахаҹарыг.
Бәлкә, гијмәти бир гәдәр дә артырдыг. Биз истәјирик
ки, сиз
јахијы јаигајасыныз.
Гоҹаман кумдар Рамазан Аббасов сәз алды:
- Инсафыныз олсун, a бада отуранлар" Кәндлини
нә һесаб
едирсиниз? Биз һејван дејилик, адамыг. Кәндлинин
әмәјинә һаҹан дузҝун гијмәт верәҹәксиниз? Һәр ијеј галхыр, бараманын
гијмәти исә енир. Һеҹ билмирәм барамаҹыны нијә әз
пеәсиндән диксиндирирсиниз? Нә вахтаҹан кәндлинин дәрисини
сојаҹагсыныз? Һеҹ бир заман һеҹ бир бәј әз HƏKƏpHHƏ бу
зулму етмәјиб. Мән, гоҹаман кумдар сизин кими наинсафларын
узундән
әз пеитәмдән әл ҹәкирәм. Бәсләмәјәҹәјәм ипәкгурду, бәсдир
алдандыРыМЫЗ....
Нумајәндә јаклы дилини нипә салыб Рамазан киппини јола ҝәтирмәјә ҹалынды. Рамазан киији бир гәдәр јумијалды:
- Мән ипәкгурдуну бир ипәртлә бәсләјәрәм: алдырым бараманын јетмииј фаизини сизә пулсуз верим, галан отуз фаизи
исә олсун мәнимки. Иҹазә верин әзум ону хариҹи валјутаја сатым.
Һә,

разысыныз? HTəpTRM aFbip дејил ки?
– Јох, олмады, Рамазан KHLH, - нумајәндә дәрдунҹу јухудан
дуран барамагурду кими бапыны булады, – сән бир илдә
варла17

ныб милјонер олмаг, рәһмәтлик Ҹалал Молланәсиб оглуну Keuмәк истәјирсән...
- Тәр тәкуб беҹәрдијим мәһсулун отузҹа фаизини мәнә гыјмырсыныз?..
- Ону ким верәр сәнә?
- Елә исә о бар, о да сиз" Мәндән әлинизи узун. Мән даһа
KYM ҝәтӱрмәјәҹәјәм"..
Балга кумдарлар да һәрәкәтә ҝәлдиләр. Дедиләр ки, о гијмәтә барама сатмаг сәрфәли дејил, ҹәкил багларыны гырыб јериндә алма, армуд, нар, ијафталы, әрик, һејва, ҝавалы әкәҹәјик.

Ҝәрурсунузму?
Гырх ҝӱндә минләрлә кәндлимизи милјонҹу етмәк, ӱстәлик
ипәк сәнајемизи хаммалла тә”мин етмәк имканыны неҹә әлимиздән ҹыхарырыг.
“Һагг соз” гәзети, 25 мај 1993-ҹу ил.

ТОРПАРА СУ ЛАЗЫМДЫР
Јајда Нуханын ән бојук ҝәндләриндән бири олан Киҹик /ləhнәјә ҝетмиијдим. Ҹох јениликләр ҝердум, тикинтиләрин ијаһиди олдум. Орта, сәккизиллик мәктәб, уҹ китабхана, дорум еви,
хәстәхана, һамам вә баига мәдәни-мәиијәт објектләри колхоз
зәһмәткеизләринә хидмәт едир. Јени, јараиыглы јаијајыиг евләри тикилмиијдир. Бутун бу евләрә радио ҹәкилиб, електрикләијдирилиб. Телефону, телевизору, автомаизыны олан аиләләр дә
ҹохдур. Бу бојук, абад кәндин бәс нәји ҹатмыр? Сују"
Јајда һавалар исти кеҹир, јагынлыг да аз олур, Дәһнә ҹајынын
сују тамам гурујур. Баглар, неҹә дејәрләр, алымгыб јаныр. Сусузayran бир ләк кипиниии белә беҹәрмәк олмур. Колхозун игтисадҹысы Камил Мустафајев јолданла әкинләрин вәзијјәти барәдә соһбәт етдим. О деди:

- Колхозумузун 17 мин һектар торпагы вар. Бунун он мин һектары әкин уҹун јарарлыдыр. 4100 һектар исә тәбии торпаг cahəсидир, 3 мин һектар игоранлыгдыр. Торпагын 2272 һектарындан
әкин уҹун истифадә едирик. Һәр ил 1600 һектар тахыл, 200 һекTap ҹәлтик, 180 һектар тутун вә саир әкилир. Сујумуз оланда Taхылын һәр һектарындан 25-30 сентнер, ҹәлтијин һәр һектарындан
60-70 сентнер мәһсул ҝотурурук. Tyryuyu мәһсулдарлырыны исә
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18 сентнерә ҹатдыра билирик. Кеҹән ил ҹәҝил багларыны
су иләтә”мин едә билдијимиз уҹун 30 тон барама әлдә едә
билдик. Бу ил
исә гураглыг олду, баглары сувара билмәдик. Барама
мәһсулумуз
ҝеҹән илкиндән 8 тон әскик олду. Сујумуз бол олса,
колхозумуз

һәр ил дәвләтә 50-60 тон барама сата биләр. Һәр ил
он һектарларла бар салырыг. Су азлыры узундән колхоз бу ил ҹәлтији
дә аз
әкди. Уҹ-дәрд ҝӱнә кими јарын јакмаса, нә ҹәлтик зәмиләрин
дән,
нә дә тутун плантасијаларындан мәһсул ҝәтурә билмәјәҹә
јик.
Гонизу Бәјук Дәһнә кәндиндәки колхозда да вәзијјәт
ејнилә
бу ҹур иди. Колхозун игтисадҹысы Ибраһимхәлил Һӱсејнов
јол-

даила да сәһбәт етдим. О да изикајәтләнди:

- 9.227 һектар торпаг саһәмиз вар, - дејә сәһбәтә баијлады.
Бунун 5.778 һектары әкин уҹун јарарлыдыр. Колхоз
һәр ил 3
мин һектар саһәни әкир. Суварылан саһәләрдән јахијы
мәһсул
KƏTYPYPYK. Кеҹән ил 70 һектарда ҹәлтик әкмиидик. Гураглыг
олдугундан бир килограм да мәһсул әлә ҝәлмәди, колхозҹул
арымызын әмәји һәдәр ҝетди. Су гытлыры узундән бу ил 120 һектар
әвәзинә, ҹәми 20 һектар ҹәлтик әкмиијик. О да сусузлугда
н јаныб тәрк олду. Колхозун бостаны, тутун саһәси, мејвә, узум
Ğarлары да горху алтындадыр. Бу илки гураглыг да бизә ҹох зијан
вураҹаг. Сон дәрд илдә һаваларын гураг ҝеҹмәси тәсәрруфатымыза ҹох зәрәр вурур. Бурда зәмисинин һәр һектарындан
28
сентнер әвәзинә, 6-7 сентнер мәһсул ҝәтурмуттук. Бу ил барама
планыны да јеринә јетирә билмәдик.
Суҹма кәндиндәки М. Ф. Ахундов адына колхозун партија
тәикилаты катиби Сабит Садыгов јолдаии да сәһбәт заманы бу
мәсәләјә тохунду, су ҹатынмазлыгындан ипикајәтләнди.
Бу колхозун ипәргиндә “Lək” узумҹулук совхозу вә Орҹоникидзе адына тахылҹылыг совхозу јерләтир. Тахылҹылыг совхозунун 13.882 һектар әкин саһәси, узумҹулук совхозунун исә 4
мин һектар бары вар. Адларыны ҹәкдијимиз колхоз вә совхозларда тахылҹылыг, ҹәлтикҹилик, тутунҹулук, барамаҹылыг вә һејвандарлыгла мәијгул олурлар. Лакин бу вахтаҹан нә колхозлар,
нә дә совхозлар су илә тә”мин едилмәмиијләр. Аҹыноһур AY3ƏəHлијиндә OH мин һектарларла әруи јери вар ки, бурда Загатала,
Нуха, Гах, Ҝәдәбәј рајонларынын даварлары сахланылыр. Гыиилагда мал-гара да аз дејил. Ҹох заман гынын әзундә белә, малгара вә даварлар судан корлуг ҹәкир.
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Колхоз вә совхозларын торпаг саһәләрини, Труд-Сарыҹа AYзуну, Аҹыноһур дузәнлијини, әруилләри, тәбии отлаглары, 110ранлаимыиј саһәләри һесаблајанда мә”лум олур ки, јуз мин һектара јахын бир саһәјә су лазымдыр. Әкин уҹун истифадә олунан
торпаглар бә”зән гураглыг узундән бир грам да мәһсул вермир.
Бәс бу јерләри су илә неҹә тә”мин етмәк олар?
Бәјук Дәһнә, Киҹик Дәһнә, Суҹма кәндләринин арсаггалла–

ры, су мӱтәхәссисләри вә мелиораторларла сеһбәт етдим. Арыллы мәсләһәтләр сәјләдиләр. Дедиләр ки, бу бәјук саһәнин дәрд
тәрәфи судур, бура дәрд јердән су ҝәтирмәк олар. ПГәргдән Әлиҹан ҹајы ахыр. ИЈирван каналы иијә дуигәндән сонра бу ҹајын
сујундан сәмәрәли истифадә едилмир. Сујун ҹох аз һиссәси
“ИЈәки” узумҹулук совхозуна ҹыхарылыр. Бир гәдәр хәрҹ ҹәҝилсә, сују бутунлуклә Труд-Сарыҹа дузунә ахытмаг мумкундур.
Ҹәнуб тәрәфдә јерләигән Минҝәҹевир дәнизинин сујундан да
истифадә етмәк олар. |Пималдан Дәһнә ҹајына јахын бир јердән
Әјри ҹајы ахыр. Онун сујуну каналла Дәһнә ҹајына ҹаламаг олар.
Бунлардан әлавә, Дагыстана тәрәф ахыб ҝедән хырда ҹајлары
бир јерә топлајыб онун сујуну Дәһнә ҹајына ахытмаг мумкундур.
Гәрбдә исә бол сулу Ганых ҹајы гыжылты илә ахыб Курә rapbiијыр. Әҝәр Гах рајонундакы Алмалы кәнди јахынлырында бәнд
салыб, Ганых ҹајынын габарыны кәссәләр, һәм бәјук ҝәл әмәлә
ҝәләр, һәм дә торпагларын суварылмасы уҹун имкан јаранар вә
беләликлә, су мәсәләси әмурлук һәлл едилмииј олар.
Әлбәттә, мән бу гәнаәтә арсаггалларын вә мелиораторларын
сәһбәтиндән сонра ҝәлмиијәм. Ким билир, бәлкә дә, бу јерләрә
мӱтәхәссисләр ҝәлсә, торпарын релјефи ејрәнилсә, даһа јахијы
имканлар арајыб - тапа биләрләр. Мән арзу едәрдим ки, әлагәдар тәикилатлар бу ваҹиб мәсәләни унутмасынлар. Әлбәттә, бу,
биринҹи новбәдә, Мелиорасија вә Су Тәсәрруфаты Назирлијинин диггәтини ҹәлб етмәлидир.

“Совет кәнди” гәзети, 27 сентјабр 1966-ҹы ил.
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БӘЈУКЛӘРИН МӘСЛӘҺӘТИНӘ
əə
ЕҺТИЈАҸЫМЫЗ ВАР
“Космоса илк дәфә Совет вәтәндаиы Јури Алексеје
виҹ Гагарин уҹмуидур”, “Маддәләрин ҹәкисинин итмәмәси
гануну”ну

илк дәфә M. В. Ломоносов кәлиф етмииидир вә с.
минләрлә мисал KƏCTƏPMƏK олар вә бу ҹумләләрин мә”насыны һамы
ајдын дә-

рәҹәдә баила дуппур. Белә олдугу. тәгдирдә, досент
Т. Мустафајевин “Һәрмәт гаријылыглы олмалыдыр” мәгаләсинин
MY3aKHpəсиндә иијтирак едән јолдапларын “həp ијеј адамын әзундән
асылыдыр”, “Ким неҹә дупунурсә” вә с. баиллыглар алтында
ҹыхыин
етмәләри бизи о гәдәр дә разы салмыр.
Тәләбә достум М. Арамирзәјевин мәгаләсинин ахырынҹы
ҹӱмләси - “Мән әз фикримдә исрар етмирәм. Ҹунки həp
kəc һәјаты бир ҹур Gala дупгур, һәр кәс баппа дулидују кими дуигунур”
ҹӱмләси илә разыламырыг.
Мурсәлин јухарыдакы ҹумләдә ифадә етдији фикир мәнтиги

ҹәһәтдән “зәвгләр мӱхтәлифдир” ифадәсинин баига варианты-

дыр. Гејд етмәлијик ки, зәвгләр мӱхтәлиф олса да, бу, һеҹ дә
о
демәк дејил ки, зәвгләрин гијмәтләндирилмәсиндә објектив
ме”јар јохдур. Мәсәлән, ССРИ халг артисти Рәипид Беһбудов, јахуд мәијһур Америка MyFəHHECH Дин Рид Kəsən охујурлар сәзләрини мухтәлиф милләтләрин, еләҹә дә дунјанын бир ҹох әлкәләринин нумајәндәләринин дилиндән еијидириксә, онлара һәВӘСЛӘ гулаг асырыгса вә ејни заманда, бу ҝәзәл сәсли MYFƏHHHләр охујаркән радиону багламары YCTYH тутан бир-ики нәфәрә
тәсадуф едириксә, биз һәмин адамлар барәсиндә һеҹ дә “зәвгләр
мӱхтәлифдир” ифадәсини јох, “зәвгләри аигагы сәвијјәдәдир”,
“зәвгсуздурләр” ифадәләрини дуијӱнмәлијик, иијләтмәлијик.

Мӱзакирәләрдә иизтирак едәнләрин әксәријјәти досент Т. Мустафајевин мәгаләдә аз јер вердији мәһәббәт мәсәләси илә даһа ҹох
марагланыр. Бу да тәбиидир. Ахы, музакирә иитиракҹыларынын
ҹоху ҝәнҹләрдир. Бунунла белә, бизҹә, “севҝи азаддыр” мәфһумуну һамы јахиы анламыр. Севҝинин азад олмасы һеҹ дә о ДЕМӘК ДЕЈил ки, ҝәрәк севдијинлә һәр јердә - дәһлиздә, аудиторијада, бејук21

киҹик јанында гол-гола дајанасан, ҝәзәсән. Арамызда олан, јерлијерсиз гәһгәһә ҹәкән, бојук-киҹик сајмајан, дәһлиздә гол-бојун ҝәзән бу “севҝилиләр”ин (тәки хоијбәхт олсунлар) севҝиси HCTƏpистәмәз “еһтирас мәһәббәтин тәрс узудур” сәзләрини јадымыза
салыр. Ҹохларымыз ҝәркәмли адамларын мәһәббәт һаггында дедикләри сәзләри биртәрәфли тәһлил едирик вә бир ипеји јаддан
ҹыхарырыг ки, севҝи, мәһәббәт һиссләри нә гәдәр улви, пак, MY-

гәддәс олса да, бу һиссләр инсан ирадәсиндән, әглиндән, AYLIYHҹәсиндән кәнарда мәвҹуд дејил. Әсл севәнләр, һәгиги мәһәббәт
аигигләри әзләри һәмиијә бу мӱгәддәс һиссләр карванынын CapBaны олмуилар.
Музакирә олунан “Һәрмәт гаријылыглы олмалыдыр” мәгаләсинә баилыг даһа мунасиб сеҹилмиијдир. Әлбәттә, муасир тәлә-

бәләрин тәләбә-муәллим

мӱнасибәтләри әксәр һалларда әхлаг

нормаларына ујгун ҝәлир. Бә”зи һалларда јаранан һәрмәтсизлијин әксәри тәләбәләр тәрәфиндән олур. Муәллим мухтәлиф пе-

дагожи васитәләрлә бунун гаријысыны алмалыдыр вә буна наил
олан муәллимләримиз дә аз дејил. Лакин бир ҹәһәти дә гејд етмәк лазымдыр ки, һәрмәтсизлик һәмииә тәләбә вә ијаҝирд тәрәфиндән едилмир.
“Билик” гәзети редаксијасындан хаһиии едирик ки, институтумузун ҝәркәмли профессор гә муәллимләри, еләҹә дә “Һәрмәт
гаријылыглы олмалыдыр” мәгаләсинин муәллифи илә музакирә
олунан мәгалә барәсиндә мӱсаһибә апарсынлар вә мӱзакирәләрә
даир онларын објектив мӱлаһизәләрини охуҹулара ҹатдырсынлар. Гој һәр кәс дуигундују кими, һәр кәс баија дуијдују кими јох,
ејни ҹур баија дуигсун. “Космоса илк дәфә совет вәтәндаиы Јури Алексејевиҹ Гагарин уҹмуидур” ҹумләсини баија дуијдујумуз
кими.
Мәлумат Нурәддинов,
инҝилис дили факултәсинин У курс тәләбәси, факултә
ТЕҸ-нин сәдри.

“Билик” гәзети, 28 апрел 1972-ҹи ил.
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ОНУ НАЗИРДӘН

СОРУПТУН

ә
Апрелин 11-дә сәһәр Бакы-ИПәки автоб" yey илә јола
ј
m
ç
Кәндимиз HləKHHHH отуз ҝилометрлијиндә јерләнир.
ән

ваҹиб HHIHM олдугундан орда дутпдум. Иитими ҝәруб,
автоварзала
гајыданда кассир деди ки, сизин Бәјук Дәһнә кәндинин
јанындан
ҝеҹән ИЛәки-Минҝәҹевир автобусу саат дәрддә јола
ayluy6.
- Јевлара, Ҝејҹаја, Ҝәнҹәјә ҝедәнләрә дә минә биләрәм.
- Һамысы јола салыныб.
|
- Бирини беиидә, алтыда јола салмаг олмаздымы?
- Мумкун дејил"
- Нијә?
ки
- Ону ҝет назирдән copylul 1 Автоб) јусларын
= рәҝәт ҹәдвәлини
һәрәк
р

Сонра автовагзалын рәиси илә ҝәрулидум. О да кассирин дедикләрини тутугупју кими тәкрарлады:
ətim
ır
– Ҝет назирлә
даныиј. R Биз автобусларын
hiəpəki
ууслари
рәкәт ҹәдвәлини
– Бәлкә, назирин јерли изәраитдән хәбәри јохдур? Ахы, сиз
вәзијјәти ҝәрурсунуз. Ҝунләр узаныб, саатлар бир саат габага
ҹәкилиб. Ахијама һәлә ҹох вар. Саат дәрддән сонра |Пәки-Јевлах јолунда бирҹә автобус белә иилләмәсин?
– Онун фикрини еләмәјин. Нә гәдәр десән, ијәхси маппын
вар. Бир бахын, јолун сары, солу халтураја ҹыхан ииәхси маиынларла долудур.
| Марыгда дуран ипәхси автомобил саһибләриндән бири мәнә
јанаиды:
- Сизи һара апарым?
- Tyrar ки, Бәјук Дәһнәјә. Кәндимиз ипосенин кәнарындадыр.
Асфалтдан кәнара ҹыхмамаг игәртилә ијирми дәгигәлик јола
МӘНДӘН НӘ алаҹагсыныз?
– Отуз мин манат.
- Бакыдан |/Ләкијә 20 мин маната ҝәлмиииәм.
Hləxcu автомаијын саһиби әтли Y3YHƏ тутарлы бир ијиллә
ҸӘКДИ:
- Бах, буну гәбрә гојасан, вахт олуб ки, сизин ҝәндә MYLTTƏринин бирини әлли мин маната апармыплам.
- Ајда 20 мин манат тәгауд аланлар неҹә верир Әлли мин манаты?
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- Онлардан јох, муфтә јејәнләрдән, јеҝәгарынлардан алырам
әлли

- Мән муфтә јејәнләрдән дејиләм, кәнара ҹәкил|
Узуму рәисә тутдум:
- Әлиниздә имкан олдугу һалда, хејирхаһлыг әвәзинә сәрниијинләрә зулм едирсиниз. Јевлага, Ҝејҹаја, Минҝәҹевирә, Ҝәнҹәјә... ҝедән автобуслардан бирини 6-да, 7-дә јола салсаныз, сәрниизинләр сиздән разы галар. Мәнҹә, белә хејирхаһ вә нәҹиб
нпијинизә

ҝәрә

лу Исмајылдыр.

Сәндән дәрс алмара ҝәтирмииәм.

сумују мәним.

мини.

назир

дә

сизи

Әти сәнин,

7

O ҝундән е”тибарән Исмајыл моллаханада ибтидаи тәһсил anMara баилады. Beni ил әрзиндә ҹидди сә”ји, фитри габилијјәти
сајәсиндә јазыб-охумагы, әрәб вә фарс дилләрини, Hləpr филолоҝијасыны

муәјјән

гәдәр ејрәнди.

Гур”аны

әзбәрләди,

Һафиз

адыны алды.

алгыијлајар.

Рәис әз дедијиндән дәнмәди:

- Ҝедин назирлә данынын, гој о әзу һәлл еләсин бу мәсәләни.
Мән әминәм ки, бу јазы ҹап олунандан сонра назир мәсәлә
илә марагланаҹаг, сәрнининләрин хејринә Јевлах тәрәфә ҝедән
автобуслардан биринин 6-да, јахуд 7-дә јола салынмасына разылыг верәҹәк.

“Нахҹыван” гәзети, 18 феврал 1998-ҹи ил.

МААРИФ

ПӘРВАНӘСИ

1894-ҹу илин бир пајыз сәһәри арыг вуҹудлу, гарајаныз, орта
бојлу Гәдир киији сонбеијик овлады Исмајылын әлиндән тутуб
ону Тәзә мәсҹидин јанындакы hyapəğə ҝәтирди. Кәндин баиј
молласы Сәмәд Әфәнди тәләбәләрә дәрс кеҹирди. О, һәм дә ијаир иди. “Мәһзун” тәхәллусу илә ије”рләр јазырды. Һуҹрәнин
аҹыг гапысы аезында дајанан Гәдир кипини, јанындакы уијары
ҝәрдуӱкдә Hülapə етди ки, бир гәдәр ҝӧзләсин.
Молла сәзуну тамамлајыб тәләбәләрә:
- Китабларынызы аҹын, бетлинҹи сәһифәдән алтынҹы сәһифәјәҹән астаҹа охујун,- дејиб бајыра ҹыхды. Гәдир киији илә саламлаиды, уијагын баијыны тумарлады.
Молланын мулајимлији вә сәмимијјәти Гәдир киијинин хоHIHa ҝәлди, ҹәкинмәдән сәзә баилады:
- Мәһтәрәм әфәнди, ајыб олмасын, бу уигаг бәндәнизин OF-

Гәдир кипзи оглунун ибтидан тәһсили баија ҹатдырмасы мунасибәтилә Сәмәд әфәндини евинә гонаг ҹарырды, она гијмәтли
бәхииләр верди, сәһбәт әснасында тәвәгте етди ки, Исмајылы
дәрсханасында бир неҹә ил дә охутсун. Сәмәд әфәнди елминин
азлырыны сәмими |пәкилдә е”тираф етди:
- Гәдир киији, MƏH нә билирдимсә, һамысыны Исмајыла ојрәтмиәм. Бундан о јана мәним ҝуҹум ҹатмыр. Нухада даһа устун моллаханалар вар. Ҝәндәр Исмајылы ора. Ҝәләҹәји парлагдыр, она умид бәсләјирәм.
Бу сәһбәтдән ики ај сонра Гәдир кипији рәһмәтә ҝетди, 14
јалы Исмајыл јетим галды. Лакин о, тәһсилини давам етдирмәк
һәвәсиндән дуимәди, кәнддә уҹ ил әкин-биҹинлә мәијгул олду,
әлинә газанҹ ҝәләндән сонра Нухаја ҝедиб, тәһсилини давам €T-
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ә

дирди. Беиј ил Нухада охуду, әрәб вә фарс дилләрини, демәк
олар ки, мӱкәммәл әјрәнди. Орта тәһсиллә кифајәтләнә билмәзди, али тәһсилә ҹан атырды. О дәврдә Азәрбајҹанда али мәктәб
јох иди. Али тәһсил уҹун һара ҝедәҹәјини муәјјәнләијдирә билмирди. Мәсләһәт алмаг уҹун јахијы бир адам ахтарырды. Хоијбәхтликдән, о ҝӱнләрдә ата Јурду Нухаја ҝәлән Гори Муәллимләр Семинаријасында ана дили вә ијәриәтдән дәрс дејән муәллим-јазыҹы Рәиид бәј Әфәндијевлә ҝәруијмәк она нәсиб олду.
Мәгсәдини она билдирди. Рәиид бәј севинәрәк деди:

- Сәнин кими елм һәвәскары олан ҝәнҹләр ҝәзумун нурудур.
Мән ҹох ипадам ки, ҹәһаләт јувасы Дәһнәдән сәнин кими
oFyn
ҹыхыб. Һәрҝаһ сән он јаијында олсајдын, рус дилини аз-маз билсәјдин, сәни әзумлә Гори семинаријасына апарардым.
- Рәизид бәј, мән русҹа бирҹә ҝәлмә дә билмирәм, амма әрәбфарс дилләрини әјрәнмијәм.
- Онда јахијы олар ки, сән Туркијәјә ҝедәсән. Истанбулда
али мәктәб вар...
Маарифпәрвәр јазыҹы Рәтид бәј Әфәндијевин мәсләһәти
илә Исмајыл Гәдирли 1907-ҹи илин августунда Тӱркијәјә
јола
дуиду, Истамбулда дарулмуәллиминә дахил олду, орда дәрд ил
охујуб, али тәһсил алды. 1911-ҸИ илдә дорма КӘНДИНӘ Гајытды.
Дәһнәлиләр онун ҝәлиијини тој-бајрам етдиләр...
Али тәһсилли Исмајыл Гәдирлинин cəc-coparbı һәр јана јајылды. Ону Нухаја, Аедапа, T)утгаиенә дә”вәт етдиләр.
Ҝетмәди,
ән әввәл дәһнәлиләри маарифләндирмәји ваҹиб сајды.
О вахт Бојук Дәһнәдә рәсми мәктәб јох иди. Исмајыл
Гәдирли евиндә мәктәб аҹды, кәндли балаларына јени
усулла дәрс демәјә баилады. Уҹ илдән сонра ҹамаатын KƏMƏİH илә
мәктәб бинасы тикдирди. 1914-ҹу илдә орда тәдрис иијинә баилады.
Ана
дили, һесаб, тарих, ҹографија, тәбиәт фәнләринин тәдриси
илә
мәијкул олду. Бу мәктәб дорд ил гејри-рәсми давам етди.
1918ҹи илдән е"тибарән Нуха ијәһәр маариф идарәси иијҹиләри
нин
ҝәмәји илә рәсми мәктәб олду.
1920-ҹи илдә Азәрбајҹанда Совет һакимијјәти
гуруландан
сонра Нуха ијәһәриндә аҹылан дарулмуәллиминә вә
семинаријалара Исмајыл муәллим оз исте”дадлы игаҝирдләриндән
Кәрәм

26

Әбдуррәһимову, Нургәләм Нәбијеви, Нәсиб Јусифлини, Һаҹыбала Атајеви, ИЛәриф Хасмәммәдову, Нәби Нәбијеви, Гурбан
Һаҹыјеви, ИГыхсәди Әһмәдову вә баигаларыны ҝәндәрди.
Онлар
бир неҹә илдән сонра муәллимлик вәсигәсилә кәндләринә
гајыдыб, дәрс демәјә баиладылар. Гурбан Һаҹыјев сонралар
мәктәб
директору олду. Кәрәм Әбдуррәһимов исә тарих елмләри нами-

зәди алимлик дәрәҹәси ады алды. Исмајыл Гәдирли 1911-ҹи
илдән емрунун сонунадәк, јә”ни, 1948-ҹи илин октјабрынадәк
Бәјук Дәһнә, Киҹик Дәһнә, Суҹма кәндләриндә мӱәллимли
к €Tмиијдир. Бунун он алты илини мәктәб мудири вәзифәсиндә
ҹалыммыидыр. Габагҹыл маариф хадими иди. Дәфәләрлә мукафатландырылмыил, фәхри фәрманлара лајиг ҝорулмуиидур. Кән-

дин иҹтимаи ниләриндә фәал иитирак етмиијир. Јени гурулуuy алгымлајырды. Отузунҹу илдә гулдурлар Нухада һакимијјәти

мӱвәггәти олараг әлә ҝеҹирдикләри заман кәндлиләри силаһлан-

дырыб, hƏKYMƏT әлејһинә галдырырдылар. Белә ҹәтин ҝундә Ис-

мајыл мӱәллим кәнди ев-ев ҝәзир, кипиләри гулдурлара гопул-

MaMaFa ҹагырырды. Нәтиҹәдә бандитләрә гопулан баига кәндләрдән јузләрлә киппи һавајы ҝулләнин гурбаны олдугу һалда,
Бәјук Дәһнәдән бирҹә нәфәрин дә бурну ганамады.
Мә”налы әмруну әһалинин маарифләнмәсинә һәср едән
Исмајыл муәллим 33 јалында евләнмии, дәрд оглу, уҹ̧ гызы олмуијдур.
Исмајыл Гәдирли Азәрбајҹан вә Јахын ИЈәрг әдәбијјатынын,
XIX әср рус вә Авропа әдәбијјатынын маһир билиҹиси иди. Низамидән, Фузулидән, Ҹәлил Мәммәдгулузадәдән, Сабирдән,
Пуијкиндән, Гоголдан, Толстојдан, ИПекспирдән, Молјердән, hyгодан кеҹдији дәрсләр һәлә дә јадымдадыр.
Кеҹән ај кәндимизә ҝедәндә Исмајыл мӱәллимин гызы ПЈукуфә илә ҝәрутидум. О, атасындан хејли сәһбәт аҹды. Истанбулда охујаркән мадди ҹәтинликләрә мәруз галдыгыны сәјләди. Деди ки, елә вахт олуб ки, ҝундә анҹаг бир јумру гәнд јејиб. Асудә вахтларында варлы балаларына дәрс демәклә, јај тә”тилләриндә фәһләлик етмәклә әзунә ҹәрәк пулу газаныб.

Соруијдум:
- Атанызын китаблары дурурму?
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Деди:
һа- Хејр" 1930-ҹу илләрдә атам евимиздә олан китабларын
мысыны мәһв етди. Ҹунки о вахт кимин евиндән әрәб әлифба-

Атам Турсы илә ҹап олунан китаб тапылсајды, ону тутурдулар.
ды.
кијәдә охудугуна ҝәрә һәмиијә изубһә алтында сахланылыр

О, ијирминҹи илдән сонракы ƏMPYHY горху иҹәрисиндә ҝеҹириб.
Кәнддәки гара гуввәләрин ҝәзу ону KƏTYPMYPAY, истәјирдиләр
ки, дилиндән һәкумәт әлејһинә бир сәз ҹыхсын, ону тутдурсунлар. ИЈәкидәки маарифпәрвәр зијалылар, xyeycəH, јазыҹы Рәијид
бәј Әфәндијев атамы тутулмаг тәһлӱкәсиндән хилас етминди.
Hiykybə атасынын 1929-ҹу илдә муәллимләрлә бирликдә
ҹәкдирдији ијәклини ҝестәрди. Марагла бахдым. Исмајыл муҹ̧әллимин дӧврәсиндә олан ҹаван муәллимләр вахтилә онун илаҝирдләри олмуидулар.
Мән арзу едәрдим ки, Бәјук Дәһнәдәки 1 нәмрәли орта MƏKтәбә онун јарадыҹысы Исмајыл Гәдирлинин ады верилсин вә
мәктәбин әнундә бу бәјук маарифпәрвәр инсанын һејкәли гојулсун.

1999

АВТОБИОГРАФИЈА
Мән - Гәдирли Исмајыл Гәдир оглу 1885-ҹи илдә Нуха рајонунун Бәјук Дәһнә кәндиндә орта кәндли аиләсиндә анадан олмуијам. 13-14 јаијыма гәдәр атамын һимајәсиндә јаијамагла,
кәнддә молла мәктәбиндә ибтидаи тәһсил алмыијам.

Атам әлдукдән сонра тәһсилими Нуха игәһәриндә аҹылмыиј
молла мәктәбиндә давам етдирмиијәм.
О вахт мән о доврун мәтбуат органларындан “Молла Нәсрәддин” журналыны

охумагла ҹох мәпеул

олурдум,

онун тә”сири

илә әсаслы тәһсил алмаг мәгсәдилә 1907-ҹи илдә Туркијәнин о
заманкы пајтахты олан Истанбула ҝедиб, орда дарулмуәллимин
мәктәбинә дахил олдум... 4 ил Туркијәдә галыб, орда али дарулмӱәллимин мәктәбини битирәрәк 1911-ҹи илдә әз кәндимизә гајытдым.
О вахтлар кәндләрдә рәсми мәктәбләр јох иди, јалныз молла һуҹрәханалары варды. Белә бир заманда MƏH ҹамаатымызла әлагәјә ҝириб, кәнддә мәктәб тикдирмәјә баијладым. 1914-ҹу илдән
ҹамаатын гуввәси илә тикдирдијим мәктәбдә јени усул узрә арифметика, ана дили, тәбиәт, ҹографија, тарих вә с. предметләрин тәдриси илә мәпгул олмага баиламынам. 1918-ҹи илә гәдәр һәмин мәктәби гејри-рәсми олараг давам етдирминәм. 1918ҹи илдән е”тибарән Нуха игәһәр маариф идарәси ииҹиләри илә
әлагәјә ҝирәрәк һәмин мәктәби рәсмијјәтә кеҹирдим. 1920-ҹи
ил револјусијасындан сонра јени енерҝија илә иә баилајыб,
бир тәрәфдән әз узәримдә иијләјәрәк сијаси вә педагожи тәҹрубәми әз һәгиги инкиијафына ҹевирә билмиијәм. 1920-ҹи илдән
сонра Нуха ипәһәриндә аҹылмыиј дарулмуәллиминә вә ҝимназијалара Нургәләм Нәбијев, Нәсиб Јусифли, Кәрәм Әбдуррәһимов,
Һаҹыбала Атајев, Лыхсәди Әһмәдов, Пәриф Хасмәммәдов, Нәби Нәбијев, Гурбан Һаҹыјев вә с. кими кадрлары (тәләбәләри)
јетиндириб ҝәндәрән мән олдум.

1926-27-ҹи дәрс илиндә Киҹик Дәһнә мәктәбинә муәллим
ҝәндәрилдим. Бир ил сонра, јенә 1927-28-ҹи дәрс илиндә Бојук
Дәһнә мәктәбинә тә"јин едилдим. 1930-ҹу илә гәдәр бу мәктәбДӘ МУӘЛЛИМЛИК етдим.
1930-31-ҹи дәрс илиндә гонију Суҹма кәнд мәктәбиндә муәл-

лимлик едиб, 1931-32-ҹи дәрс илиндә јенә Бәјук Дәһнә MƏKTƏ28
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бинә муәлимлијә гајтарылдым. 1931-32-ҹи дәрс илиндән баијлаapar һал-һазыра гәдәр Бојук Дәһнә мәктәбиндә муҹ̧әллимлик
едирәм. Муәллимлик илләримин 15 илиндә мудирлик, галаныны

исә мӱәллимлик сифәти илә ҹалыимыпјам.
1914-15, 1915-16, 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 192021, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 192728, 1928-29, 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 193435, 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39 вә 1939-40-ҹы дәрс илләри олмаг узрә ҹәми 26-ҹы илдир ки, арасы кәсилмәдән муәллимликлә мәигулам. Һәмин илләрин һамысында кәндләрдә ҹалыигыб, олдугум мәктәб вә кәндләрдә ӱзәримә дуијән дәвләт вә
партија тапијырыгларыны лајигинҹә јеринә јетирмијјәм.
1938-ҹи илдә иҝииллик гијаби мӱәллимлик институтунун диләдәбијјат факултәсини битирмиигәм. Тәһсилим орта-алидир.
Әзум һазырда 7 уигаглы аиләләрдән олуб, биринҹи оглум 21 јаи1лы ИЈәвҝәт Орловски областда Гызыл Орду сырасында киҹик KOмандирлик вәзифәсиндә ҹалыныр.
Икинҹи оглум 19 јаилы Тә”ләт Нуха педмәктәбинин сон CHHфиндә охујур. Бир нәфәр киҹик јаилыдан баијга 3 нәфәр гыз вә
бир нәфәр оглум Бәјук Дәһнә орта мәктәбиндә охујурлар.
Истәр револјусијадан габаг, истәрсә дә револјусијадан сонра

хариҹи әлкәләрдә, сијаси мәһбуслугла, сабиг ҹар ордусунда, ҝеҹмиии сијаси партијаларда иигтирак едән гоһум-әгрәбаларым олмамыиј вә јохдур. Еләҹә дә 1930-ҹу ил Нуха бандитизмасында

дәхи иијтирак едән адамларым олмамыпдыр.
By кунә гәдәр ииләдијим мәктәб вә мӱәссисәләр тәрәфиндән һеҹ бир тапипырыг вә тоһмәт алмамыплам, әксинә, ики дәфә
мукафатландырылмыпам. Һал-һазырда ә”лаҹы мӱәллимләр сырасына дахиләм.
1930-ҹу илдә кеҹирилән зәһмәткеиј депутатларынын јерли
сеҹкиләриндә рајон советинә депутат сеҹкиләри узрә мәркәзи
округ сеҹки комиссијасынын катиблик вәзифәсинә сеҹиләрәк
вәзифәми лајигинҹә јеринә јетирмиијәм.

31П-40-ҹы ил.
Рајон халг маариф ило”бәси вә ибтидаи, орта мәктәб ииҹиләә
$
Н
ри һәмкарлар иттифагынын рајон комитәси Бәјук Дәһнә кәнд
мәктәбинин

муәллими
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м
ИСМАЈЫЛ ГӘДИРЛИ
Јолдапын әлуму мӱнасибәтилә онун аиләсинә баијсарлы
ры верирләр.
“Нуха фәһләси”, 11 нојабр 1948-ҹи ил.

Бәјук Дәһнә кәндиндәки орта мәктәбин муәллим вә
ијаҝирд
коллективи,

.
Јолдатын

рирләр.

гоҹаман

мӱәллим

ИСМАЈЫЛ
әлуму мунасибәтилә

ГӘДИРЛИ
онун аиләсинә

баисарлыгы ве-

“Нуха фәһләси”, 11 нојабр 1948-ҹи ил.

НӘҸИБ ҺИССЛӘР ГӘЛБЛӘРӘ ТЕЗ ЈОЛ ТАПЫР
Гәзетимизин әтән ил декабр ајынын 21-дә ҹыхан сајыны охудугдан сонра танынмыии јазыҹы Заман Гарајев редаксијамы
за

кәлмииди.
Гыса хоиз-беидән сонра соһбәтә баилады:
- Гәзетимиздә Hləkn ИЛәһәр Тәһсил 1110 "бәсинин мудири

M. Јусифовун мусаһибәсини охудум. О, ҹох ваҹиб бир мәсәләЈә тохунуб. Дејир ки, рајонумузда әтән ил аҹылан ики јени
мәктәбә һәјатдан бу јахынларда коҹмуии танынмын зијалыларымызын ады верилиб. П1о”бә мудири һәм дә аҹыг етираф
едир ки, биз халг арасында танынан, ҝениин изәһрәт газанан
адамларымызы нәһајәт ки, гијмәтләндирмәјә баиламыныг.
Әлкәмизин мустәгиллији буна јахијы имкан јарадыб.
Сәһбәтинин бу јериндә гонаг говлугундан саралмыиј бир ulə-

кил ҹыхартды:
- Әсримизин ијирми допузунҹу илиндә ҹәкилиб бу ипәкил,- деди. - Отуруб әлиндә китаб тутан Исмајыл Гәдирлидир. 1911-ҹи илдән ƏMPYHYH сонунадәк - 1948-ҹи илә кими муәллим, мәктәб директору ииләјиб. Јанындакылар да онун јетирмәләри олан зијалылардыр.
Әјрәнмәк истәдик ҝәрәк Заман муәллим һәмин ипәкли hapaдан тапыб, Исмајыл Гәдирли һаггында нә билир.
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- 1Пәки
- Мәним елоглумдур, - дејә изаһат вермәјә баилады,
р онун барәсиндә
рајонунун Бојук Дәһнә кәндиндән. Ҹохданды
Гәдирлинин гызы
тәдгигат апарырам. ИЛәкли исә мәнә Исмајыл
молла мәктәбиИЈукуфә ханым вериб. Исмајыл Гәдирли ИЈәкидә
бәј Әфәндијевин
ни битирдикдән сонра муәллим-јазыҹы Рәијид
ијәһәринә ҝетәвсијәси илә 1907-ҹи илдә Туркијәнин Истанбул
и 1911-ҹи илдә
диб, орда дарулмҹ̧әллиминә дахил олуб. Тәһсилин
Евиндә мәктәб
баија вурдугдан сонра догма кәндинә гајыдыб.

аҹыб, уҹ ил ҝеҹдикдән сонра кәнд ҹамааты
киб. Илк вахтларда гејри-рәсми фәалијјәт
оҹагы 1918-ҹи илдә Нуха |ЈЈәһәр Маариф
рәсми гејдијјата алыныб. Ҝәркәмли маариф

дирли Азәрбајҹанын тәһсил ииҹиләри,

РУС ДИЛИ МУӘЛЛИМИ
Һазырки әсрдә рус дили һәм иниа
ҹәһәтдән,
һәм
дә
баига ҹәһәтләрдән кундән-кунә тәрәгги едир вә инҹә Mə
ләбләрин ифадәси унун, догрудан да, мисилсиз бир. дилдир.
Мирзә Фәтәли
Ахундов

1896-ҹы

јыгыныб мәктәб тиҝәстәрән бу тәһсил
Идарәси тәрәфиндән
хадими Исмајыл Гә-

илин бир јаз ҝунундә

илинин

хариҹи
ипы таныныр, севилирди. Мә”лум олдугу кими, о дӧврдә

a

әлиндән

һәрајонун иҹра һакимијјәтинә ҹатдырарыг вә јәгин ки, арзусу

Абдул"Гәни
“Савалан” гәзети, 27 јанвар 2000-ҹи ил.
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һәд-

ҝәләни

едирди.

Сарынын, гонур ҝәзлу
Исмајыл ата-ана нәвазиизи илә хоибәхт ÖƏİYİYPuy. Доггуз јаигына ҹатан-

| да атасы ону моллаханаЈа гојду. Фәһми, фәрасә-

ти илә о бири уиаглардан
сеҹилән
сә”јлә охуду,

- Заман мӱәллим, - дедим, - мәнҹә, Бојук Дәһнә кәндиндәки
бәмәктәбә Исмајыл Гәдирлинин адынын верилмәси ҹамаатын
мәктәјук севинҹинә сәбәб олар. Устәлик истәрдим ки, һәмин

јата ҝеҹәр. Ҹунки нәҹиб, инсани һиссләр гәлбләрә тез јол тапыр.

севинҹинин

ди-һудуду јох иди. Балаҹа Исмајылын ииән BƏ
саглам
бәјумәси
уҹун

иди.
лаларынын маарифләнмәси онун уҹун Һәр ијејдән гијмәтли
мәјәгЗаман Гарајев данымдыгҹа ҝәзләрим әнундә о узаг,
а
гәтли илләрдә оз гәлбини мәигәлә ҹевириб, кәндли балаларын
севән бир
елм нуру пајлајан, халгыны, вәтәнини сонсуз дәрәҹәдә
јени
инсан ҝәлиб дурурду. Вә гонарымызын оз сәзунә ИПәкидә
илә
тикилән мәктәбләрә јерли зијалыларын адынын верилмәси
баиламасынын сәбәбини инди баија дуиидум.

гојулсун.
бин әнундә һәм дә бу бојук маарифпәрвәрин бусту дә
јујән
Белә бир нәҹиб һәрәкәт Бәјук Дәһнә кәндиндә догкулуб-бә
ҝәнҹ нәслин әсл вәтәнпәрвәрләр кими јетинимәсиндә ҹох муӱһум
рол ојнаја биләр.
гәзеГонарыма вә"д еләдим ки, онун бу хејирхаһ тәклифини
дә
тимиз васитәсилә ИЈәки Lləhəp Тәһсил Иә”бәсинә, еләҹә

Апакыбаги

әли габарлы Маһмуд ки-

зијалылар арасында јах-

бармагла ҝәстәрирәлкәләрдә охујуб ҝәләнләри, неҹә дејәрләр,
ә мукафатдиләр. Исмајыл мӱәллим дәвләт тәрәфиндән дәфәләрл
идур. Ону ҹох
ландырылмыиј, фәхри фәрманлара лајиг ҝәрулмуи
ринә, Ардајерә Murə дә”вәт едирдиләр. Нуханын məhəp мәктәблә
кәндинин баија, Гутгаијенә, лакин разылаијмырды. Ҹунки дорма

Бојук Дәһнәнин

мәһәл әсиндә јохсул кәндли Маһмуд кипинин аиләсиндә бир
корпә дунјаја ҝәлди. Уијагын адыны Исмајыл гојдулар.
Јаиы гырхы һаглајан

фарс дилләрини

Исмајыл
әрәб вә
гисмән

әјрәнди.
Маһмуд
кипинин
мәгсәди бу иди ки, Ис-

мајыл кәнддәки моллаын
==
|
хананы
битирдикдән
ра
Нуха игәһәриндә охујуб, орта руһани тәһсилини баија ҹатдырсын, кәндләриндә моллалыг етсин. Анҹаг ата арзусуна ҹатмады, оглу кәнд моллаханасыны битирән илдә вәфат етди. Аиләни
доландырмаг Исмајылын әһдәсинә дуијду. Атасынын ортаглары
илә бирликдә әкин әкди, биҹин биҹди, мал-гара сахлады, ипәкгурду бәсләди. Лакин охумара олан һәвәс ону тәрк етмирди. Вахт
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тапанда

Исмајыл

Гәдирлинин

Һаҹымәммәдли

мәһәлләсиндә

аҹ-

игаҝирдләри кәрдукҹә
дыгы мәктәбә ҝедир, јени ӱсулла охујан

фикриндән һәмин мәктәбдә охумаг кеҹирди.

и Исмајыл ГәБир ҝун мәктәбин мудири вә јеҝанә муәллим
|
олду:
дирли илә онун арасында белә сәһбәт
сән дә мәним мәктәбимдә охумаг ис-

- Ај Исмајыл, дејәсән

тәјирсән.
гәбул едәрсиниз- Еләдир, ӱрәјимдән хәбәр вердиниз. Мәни
ми?

ин Y3YHƏ аҹыг. Мәктәбимизин гапысы сәнин кими ҝәнҹләр
м.
дыр... Анҹаг сәнә бир мәсләһәт вермәк истәјирә
муҹ̧әллим.
- Сизин мәсләһәтиниз фајдасыз олмаз, Исмајыл
аҹылыб.
- Хәбәрин вармы, кәндимиздә рус мәктәби
- Бәли, билирәм.

мәктәбин
- Јахипы олар ки, орда охујасан. Мәним аҹдыгым
битирдикдән сонрус дили мӱәллиминә еһтијаҹы вар. Сән ораны

ра мәним мәктәбимдә иијләјәрсән.
ки, pyhaИсмајыл Маһмудзадә фикрә ҝетди. Јахигы билирди

едибләр, OHниләр халга русҹа охумары ипәриәт адындан гадаран
и кафир адланлар рус дилиндә охујанлары, рус либасы ҝејәнләр
дырырлар. Одур ки, ҝеҹдән-Ҝеҹ диЛЛӘНДИ:
мазлар?
- Рус мәктәбиндә охусам, мәни кафир адландыр
Руслар ка- Исмајыл, муфтәхор руһаниләрин сәзләринә yiMal

ыз, дәвләтимиз
фир дејил, онларын да оз динләри вар. Аллаһым
гда әјләнән
бирдир. Биз дәһнәлиләр хоибәхтик ки, Петербур
мәктәб аҹдыНиколај падигаһын јадына дуилмуијук, КӘНДИМИЗДӘ
Бу ҹур хоибәхтрыб. Бу, мӱтәрәгги һалдыр, алгымланмалыдыр.
ҝәрәк Y3YMY3Ə
лијә биҝанәлик ҝәстәрмәк бизә јараимаз. Биз

едәк. Биаҹылан Hülbi? вә сәадәт оҹагындан сәмәрәли истифадә

ә табедир. Анзим Азәрбајҹан јуз илә јахындыр ки, рус дәвләтин

јохдур. Рус
ҹаг кәндимиздә рус дилини билән бирҹә нәфәр белә
? Буна
довләтиндә јаппајыб рус дилини ојрәнмәмәк HƏ демәкдир
ҹ̧зәҹәјик? Ҹәнә ад вермәк олар? Нә вахтаҹан ҹәһаләт ҝәлундә

ҝәзлә бахмаг ҝәһаләтин ҝәҹ јухусундан ајылмаг, дунјаја аҹыг
ипаиримиз Сејид
рәкдир" Һәлә гырх ил бундан әввәл мәиһур
ән рус
Әзим ИЈирвани Пуикин, Гогол кими даһиләр јетиидир

тини бамәдәнијјәтинин, рус әдәбијјатынын мутәрәгти әһәмијјә
сајмыды.
ula дуијмуи, ҝәнҹләрә рус дилинин тә”лимини ваҹиб
дејир:
ИЈаир ипе”рләринин бириндә орлу Ҹәфәрә хитабән
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Еј огул, һәр лисанә ол рагиб,
Хассә ол рус елминә талиб.
Онлара еһтијаҹымыз ҹохдур,
Билмәсәк дил, әлаҹымыз јохдур.

Ону да дејим ки, рус дили, әрәб дили кими ҹох зәнҝин вә мараглы бир дилдир.
Исмајыл Маһмудзадә Гәдирли муәллимин бу хејирхаһ мәсләһәтини сәмимијјәтлә гәбул едиб, рус мәктәбиндә охумага баиилады. Әлифбаны уҹ һәфтәјә әјрәнди. Сән демә, рус әлифбасы
әрәб әлифбасындан гат-гат асан имии1.
Исмајыл Маһмудзадәнин уҹсинифли рус мәктәбини гуртармасына бир неҹә ај галмынды: ҹар һокумәти јыхылды, мәктәб
багрланды...
Исмајыл артыг рус әдәбијјаты илә таныи иди: Крыловун,
Пуикинин, Лермонтовун бир неҹә иие”рини әзбәр билирди. Ис-

мајыл муәллим гырхынҹы илләрдә мәнә дәрс дејәркән уҹсинифли рус мәктәбиндә охудугу заман әзбәрләдији Пуиҝинин “Гафгаз” ије”рини һәрдән әзбәр сәјләрди:
Гафгаз алтымдадыр,
ән мудһииг: олан зирвәдә мән,
Тутмуиам тәк уҹурум гарлы даг устундә гәрар.
Гарагуи уҹмага галхарса узаг бир тәпәдән,
Нә гәдәр јуксәк уҹарса, јенә дәврәмдә уҹар...

1918-ҹи илдә Азәрбајҹанда Мусават һокумәти јарадылды. Је-

ни hƏKyMƏT 03 һәкмранлыгыны ордунун васитәсилә сахламаг истәјирди. Онун архаландыры орду исә сәфәрбәрлијә алынмыи
азәрбајҹанлы кәндли ҝәнҹләрдән ибарәт иди. Бојук Дәһнәдән
Нәсруллаһ Гара оглу, Абдулла Папга оклу, Фәтуллаһ Әзим оглу,
Исмајыл Маһмудзадә кими онларла касыб баласы ордуја ҹәлб

едилди. Кәндин варлылары исә руиивәт вермәклә әз огулларыны
ордуја сәфәрбәрликдән азад етдирирдиләр. Ҹох аз мигдарда ор-

дуја ҝәлән варлы балаларына исә хусуси һугуглар, устунлук верилирди. Әсас е”тибарилә јухары тәбәгәдән олан забит һеј"әти
әсҝәрләрә кин бәсләјир, онлары инҹидир, дојур, сојур, алҹалдырдылар. Белә забитләрдән бири дә Нуханын Суҹма кәндиндә
бәјук мулку, әкин јерләри олан Пирәли бәјин оглу Мирәли бәј
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иди. Дәһнәли әсҝәрләрин командири Мирәли бәј онлары сојур,

дӧјӱр, инҹидир, раһатлыг вермирди. Онун бу һәрәкәтләринә дозмәјән Исмајыл Маһмудзадә һәрби назир, ҝенерал Меһмандарова
изикајәт мәктубу ҝәндәрди. Нәтиҹәдә забит Мирәли бәј ИЈирәли бәј оглу һәбс едилди.
Исмајыл Маһмудзадә рус мәктәбини тамамлаја билмәдији кими, ордуда да әсҝәрлијини Gara ҹатдыра билмәди: Мусават һәкумәти јыхылды. 1920-ҹи ил апрелин 28-дә Азәрбајҹанда Совет
һакимијјәти гурулду.

Исмајыл Маһмудзадә 1920-ҹи илин јајында Загаталада аҹылан
курсда охујуб мӱәллимлик вәсигәси илә һәмин илин октјабр
ајында Бојук Дәһнә мәктәбиндә рус дили муәллими кими педагожи фәалијјәтә багилады. 1938-ҹи илдә исә Азәрбајҹан ССР
Халг Маариф Комиссарлыгынын Ихтисасартырма вә Гијаби Педагожи Тәһсил Институтуну битирди.
Әлли илә јахын маариф ҹәбһәсиндә ҹалыијан Исмајыл Маһмудзадәнин әмәји јуксәк гијмәтләндирилиб. Нумунәви педагог

Дарулфунунда педагожи вә елми фәалијјәтә
баиламындыр.
Мәтбуатда бир ҹох елми вә педагожи мәгаләлә
ри дәрҹ олунмуи-

дур. Онун “Гәдим азәрбајҹанлыларын Рома
истилаҹыларына rapилы мӱбаризәси” адлы гијмәтли елми әсәри
улу бабаларымызын
гәһрәманлыгларындан, вәтәнпәрвәрликләриндә
н бәһс едир. Бу
әсәр барәдә “Коммунист” гәзетинин
7 јанвар 1949-ҹу ил тарих-

ли немрәсиндә белә јазылмыијдыр:
ro
—
o.
з

“Јанварын 4-дә Бакыда С. М. Киров адына
Азәрбајҹан Довләт Дарулфуну тарих факултәCHHHH елми ипурасында
дарулфунунун баи муәллими Кәрәм ӘбдуррәһиMOB

donuamın

елмләри

кими 1953-ҹу илдә Ленин ордени илә тәлтиф олунуб.
Гоҹаман педагог Исмајыл Маһмудзадә 1970-ҹи ил ијулун 12-

лик

дә Бојук Дәһнәдә вәфат етди. Онун хатирәси дәһнәлиләр уҹун
ҹох әзиз вә мӱгәддәсдир. Орлу Әкрәм Маһмудзадә атасынын јо-

Рома

луну давам етдирир, кәнддәки

1 нәмрәли

ЛИМлик едир.

ВӘТӘНПӘРВӘР АЛИМИН

ләнә билмәзди. Али тәһсил алмаг, һәм дә алим олмаг арзусу илә
Бакыја ҝәләрәк Азәрбајҹан Довләт Педагожи Институтунун та-

рих факултәсинә дахил олмуиј, ораны 1936-ҹы илдә ə”na гијмәтләрлә битирмиидир. Һәмин илдән е”тибарән Азәрбајҹан Дәвләт
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алим-

алмаг уҹун

“Азәрбајҹан

ГӘРИБӘ ТАЛЕЈИ

нун мә”зуну Исмајыл Гәдирлинин Бојук Дәһнәдә аҹдыгы MƏKTƏĞдә алмындыр. Сонра тәһсилини |Пәки Педагожи Мәктәбиндә
давам етдирмитдир. Әмәк фәалијјәтинә Бәјук Дәһнә ҝәнд мәктәбиндә баламыиј, HYMYHƏBH мӱәллим, јахијы педагог кими әзуну ҝестәрмитдир. Арзулары бојук иди, орта тәһсиллә кифајәт-

дәрәҹәси

тарих

халгынын

истилаҹыларына

гаригы мӱбаризәси” мәвзусунда диссертасија мудафиә етмитдир.
Диссертасијанын рәс-

орта мәктәбдә муәл-

Гәдим дунја тарихинин билиҹиси, вәтәнпәрвәр алим Кәрәм
Әбдуррәһимов 1909-ҹу илдә ИЛәкинин Бојук Дәһнә кәндиндә
догулмундур. Киҹик јанларындан атасыны итирмииј, анасынын
һимајәсиндә бојумуидур. Илк тәһсилини Истанбул Дарулфуну-

намизәди

ми

оппонентләри

елмләри

фессор
фессор
Lasin

рих

доктору,

про-

Фридолин, проЕривански, та-

елмләри

әлинин иман |досент

тарих

Газыјев

намизәди,
ҹыхын

саәрәк Азәрбајҹан халгынын гәдим тарихинин
тәдгигиндә бу
әсәрин әһәмијјәтини гејд етмиијләр.
Муәллиф бу әсәриндә Азәрбајҹан тарихинин ерамызда
н әввәлки деврләрини тәдгиг едәрәк гәдим азәрбајҹ
анлыларын һәјагындакы сијаси, игтисади вә иҹтимаи мӱнасибә
тләри ајдын üləкилдә мејдана ҹыхара билмидир.
Әсәрдә гәдим азәрбајҹанлыларын јуксәк мәдәнијј
әтиндән, ја“CİM ииралҹылара, xyeycəH антик Рома гәсбкар
ларына вә леҝионларына гаријы милли ифтихар BƏ вәтәнпә
рвәрлик һисси илә
ҹарпытдыгларындан да әтрафлы сурәтдә
бәһс олунур.
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Елми
әсәри

1Пура Кәрәм

уҹун

тарих

Әбдуррәһимов јолдаиын

елмләри

намизәди

алимлик

гијмәтли елми

дәрәҹәси

ады

вер-

MƏİH јекдилликлә гәрара алмыиндыр”.
Бу әсәр тарихимизин ҹох муһум бир дәврунә - ерамыздан ƏBвәл биринҹи әсрдә Рома ииеалҹыларына гаријы азәрбајҹанлыла–
рын апардыгы мубаризәјә һәср едилмиијдир. Мӱһарибәләр Азәрбајҹан торпагында муәјјән фасиләләрлә 35 ил давам етмиидир.

Кәрәм муәллим Азәрбајҹан, әрәб, рус, латын дилләрини јахилы билдијиндән бу дилләрдә олан тарихи мәнбәләрдән, китаблардан, әлјазмалардан јарадыҹылыгла бәһрәләнмиијдир. Гәдим
јунан вә Рома тарихҹиләринин әсәрләрини араидырыб сәрф-нәзәр етмииј, онларын мусбәт ҹәһәтләриндән фајдаланмыиј, тәһрифләри, јанлынг фикирләри исә елми дәлилләрлә тәкзиб етмиијдир. Мәсәлән, јунан тарихҹиләринин бә”зиләри иддиа едирләр ки, Рома сәркәрдәси Гнеј Помпеј албанларын әлкәсини ҝеҹиб, Каспи дәнизини ҝәрмутидур. Кәрәм Әбдуррәһимов бу фикирләрин дорру олмадыгыны субута јетирмидир.
Бә”зи тарихҹиләр јазырлар ки, Помпејин гопуну анҹаг Myra-

на гәдәр ирәлиләмиии, иланларын горхусундан ra6ara ҝедә билмәмиидир. Муәллиф халгымызын гәһрәманлыгларыны азалтмаг
истәјән тарихҹиләрин бу фикрини дә тәкзиб едиб ҝестәрмииидир ки, Помпејин гопјуну илә иланлар јох, азәрбајҹанлылар вурупјмуијлар.

Муәллиф бојук ифтихарла билдирир ки, Спартакын усјанынын јатырылмасында јахындан ипјтирак едән Понт падијаһы Vİ
Митридаты мәглубијјәтә уградан мәијһур Рома сәркәрдәси Гнеј
Помпеји Азәрбајҹан халгынын гәһрәман оглу, гоҹаг сәркәрдә
Косис Минҝәҹевир һәндәвәриндәки дојутиләрдә синәсиндән HHзә илә јараламыијдыр. Әсәрдә охујуруг: “Азәрбајҹанлы дејуииҹуләрә команданлыг едән Косис Романын ловра сәркәрдәси Помпејин узәринә бирбаија ҹәсарәтлә һуҹум етди... Онун зиреһинин
букулмә јеринә 03 низәсини илиидирди. Помпеј бу зәрбәдән јараланды. Албан (Азәрбајҹан) сәркәрдәсинин бу ҹәсарәтли һәрәKƏTH иҝидлик акты иди”. By, мәһур Рома сәркәрдәсинин алдыкы илк јара иди.
Әсәрдә амазонкалардан да сәһбәт аҹылыр. Амазонҝаларын –
дәјҹ̧икән азәрбајҹанлы гадынларын гәфил, сәрт вә амансыз
һуҹумлары јаделлиләри бәјук иткиләрә MƏ”py3 гојмуидур.
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Сәмәрәли елми ахтарыијларын, јарадыҹы әмәјин
ҝәзәл бәһрәси олан “Азәрбајҹан халгынын Рома истилаҹыларына
гарипы
мубаризәси” әсәриндә ерамыза гәдәр 1-1 әсрләрдә
1Пимали

Азәрбајҹанын тарихинин илк тәдгигатҹыларындан
бири олан
Кәрәм Әбдуррәһимов јарадыҹылырынын ҹиҹәкләнә
н ҹарында 1950-ҹи илин ијул ајында гәфләтән вәфат етмииидир.

Мәрһумун ҹәназәси дарулфунунун акт салонуна гојулмуиду
.
Сон ҝәруигә ҝәләнләр Кәрәм муәллимлә видалаијырдылар.
Мән
дә орда идим. Адамлар арасында сәз ҝәзирди ки, Кәрәм
муәллими ресторанда әз достлары зәһәрләмииләр. Бу созу мәнә
һәмкәндлим Абдулла Ҹәлал оглу да деди. О вахтдан о соз јадымда галды...
Кәрәм муәллимин вәфатындан сонра һаггында соһбәт аҹдыкымыз фајдалы әсәри јоха ҹыхды, узун илләр тапылмады. НәһаЈәт, мәрһумун баҹысы гызы Гәнирәнин ҹидди ахтарынлары нә-

тиҹәсиндә әсәрин әлјазмасынын бир нусхәси 1990-ҹы илдә
тапылды. Әсәри јенидән охудум вә мӱтәхәссис алимләрә дә охутдум. Мусбәт фикир сәјләдиләр. Тарих елмләри доктору Тофиг
Мәммәдовун рә”јиндән сәтирләр: “Кәрәм Әбдуррәһимовун бәјук
вәтәнпәрвәрлик Һисси илә гәләмә алдыгы “Гәдим азәрбајҹанл
ыларын Рома истилаҹыларына гаријы мубаризәси” әсәри елмилиЈи, орижиналлыры илә диггәти ҹәлб едир. Әсәрдә дорма вәтәни
ҹудафиә едән бабаларымызын, дәјуикән азәрбајҹанлы гадынларын hyHƏpnəpH тарихи фактларла ипыгландырылмындыр. Əcəpnə һабелә ерадан әввәлки дәвр, халгымызын ҝӱзәраны, адәтән”әнәләри, тиҹарәти, игтисадијјаты, батига халглара мунасибәги вә с. мәсәләләр дә јери ҝәлдикҹә ипгыгландырылыб. Азәрбајҹан тарихигунаслыг елминә ҝәзәл һәдијјә олан бу китабын ҹап
олунмасыны мәсләһәт билирәм.

4 ијул 1990-ҹы ил.”

Алимләрин вердикләри мусбәт рә”јләрлә бирликдә китабы
1990-ҹы илдә “Азәрнәир"ә тәгдим етдим. Нәпријјат ону бәјәниб, 1991-ҹи илин планына дахил етди. Нәпријјатын тематик
планында јазылыб:
“23. Әбдуррәһимов К. “Гәдим азәрбајҹанлыларын Рома истилаҹыларына гаријы мӱбаризәси”. B., Азәрнәир, 1991 (п кв.). 8
мӱәллиф вәрәги. 30000 нӱсхә”. Бурда китабын аннотасијасы да
R
верилиб.
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дә, ҹапдан

ки, Дагыстан дил групуна дахилдир. Бундан һеҹ дә аз әһәмијјәт-

довр иди
ҹыхмады, әлјазмасы мәтбәәдән огурланды. Бу, елә бир

ли дејил ки, удинләр әзләри 1 Пјотрун адына ҝәндәрдикләри

едилди.
ријјатын директору Ә. Ханбабајевин һәјатына гәсд
ими еһја
Әсәрин мәтбәәдән јоха ҹыхмасы кеҹмииј ијубһәләр
Әлијев иди.
етди. Кәрәм мҹ̧әллимин достларындан бири Играр
аз олҺәр икиси гәдим дунја тарихиндән дәрс дејирди. Билији
олурдугуна ҝәрә Играр мӱәллим гијабиҹи тәләбәләрлә мәијкул
ја да
ду. О, Кәрәм мҹ̧әллимлә тез-тез ҝәруитур, бә”зән јемәкхана
илан
вәфатынд
н
бирликдә ҝедирдиләр. Артыг Кәрәм муҹ̧әллими
ј, һаләр кеҹмиидир. Играр Әлијев бу муддәтдә хејли јуксәлмии
акадезырда академијанын, тарих институтунун директорудур,
heu бир )aмикдир. Лакин бу муддәтдә Кәрәм мӱәллимин адыны
Әбдурзысында, ҹыхынында, соһбәтиндә ҹәкмәмиидир. Кәрәм
тәзә
рәһимов һаггында ондан бир неҹә соз сијитмәк уҹун онун

дики удинләрин әҹдадлары олан утиләр-отенләр албан тајфасы-

Китаб

редактә

олунуб

мәтбәәјә

ҝәндәрилдисә

иликајәт едики, ара гарынјмыијды, халг ҹәбһәси тукјан едирди,
ҹатды ки, HƏLiләси мә”тәбәр бир јер јох иди. Ахырда ипи о јерә

“Азәрбајҹыхан китабҹаларындан биринә тәнгид јаздым вә ону
AƏ дәрҹ
ҹан” гәзетинин 17 август 1990-ҹы ил тарихли HƏMPƏCHH
олдугу
етдирдим. “Сахта тарих, сахта соз” адлы һәмин мәгаләни

кими бурда верирәм:
јазыр,
“Нәдәнсә алимләримизин ҹоху бир гајда олараг, русҹа
лы
әсәрләрини русҹа ҹап етдирирләр. Сонра да бир азәрбајҹан
Неалимин јаздыгыны о бири алим Азәрбајҹан дилинә ҹевирир.
ҹә дејәрләр, она да ини тапылыр, буна да, И. Әлијевин “Даглыг,
тәрҹумә
Гарабаг” китабыны да Азәрбајҹан дилинә И. Рустәмов
едиб.

мә”лум мәктубда јазырдылар: “...биз авганларыг (јә”ни, албанларыг – И. Ә.) вә миллијјәт е”тибарилә удинләрик” (сәһ. 19). “Инны һәлә антик муәллифләр таныјырдылар” (сәһ. 22).
Дузуну десәк, антик алимләр Һеродот, Страбон, Плини, Птолемеј вә онларҹа баигалары јерли турк тајфаларыны да таны-

мыиј вә онлардан јазмыијлар. Нәдәнсә И. Әлијев јерли турк тајфаларындан даныимара хәсислик етмиидир. Белә бир ваҹиб MƏсәләнин устундән ҝеҹилмәси “Даглыг Гарабаг” китабынын әсас
нәгсанларындандыр. Китаб сојуг гәлблә јазылыб, муһум вә ҝә-

рәкли мәсәләләрин устундән сукутла ҝеҹилиб. Мәнҹә, тарихҹи
алим халгын дилинә, дил тарихинә дә дәриндән бәләд олмалыдыр. “Дәдә Горгуд” дастанларындакы гәдим турк сәзләри, әрази
вә јер адлары бизә ҹох ипеј дејир, дилимизин, тарихимизин гәдимлијиндән сәһбәт аҹыр, азәрбајҹанлыларын бу торпагын овла–
ды

олдугларыны

дәнә-дДәӘнә

тәсдиг

едир.

“Даглыг Гарабар”ын бизим ерадан әввәлки әсрләрдән бәһс
едән јерләри (сәһ. 20-30) Азәрбајҹан вә гәдим дунја тарихи узрә ҝәрҝәмли MYTƏXƏCCHC, дунјадан вахтсыз ҝетмии Кәрәм Әбдуррәһимовун 1948-ҹи илдә тамамладыгы “Гәдим азәрбајҹанлы-

ларын Рома истилаҹыларына гаријы мубаризәси” (әлјазманын
бир нӱсхәси мәндәдир) әсәриндән кәҹурулмуии, лакин һеҹ јердә
алимин ады ҹәкилмәмиидир.
Һазырда Азәрбајҹан ЕА Тарих Институтунда јуздән ҹох алим

Мә”лумдур ки, гәдим Азәрбајҹан довләти олан Албанијада 26
гајфа јапамындыр. Бурда јерли халг, јәни, туркләр (азәрбајҹанлылар) ҹохлуг тәиҝил етмиијләр. И. Әлијев исә “Даглыг Гарабаг”
китабында ҹох габарыг игәкилдә ҝостәрир ки, 26 тајфадан бири
олан удинләр Азәрбајҹан торпагынын гәдим сакинләри олмун),
устунлук тәикил етмииләр. Бу јанлыи фикирлә һеҹ ҹур разылаимаг олмаз. И. Әлијев јазыр: "...Минҝәҹевир китабәләринин
гәдим удинләрә мәхсус олдугуну субут едән фактлар аз дејил”. Бу
китабәләрин дили, әлбәттә, албан дили, даһа догрусу, албан AHaлектләриндән бири ола биләрди. Буну да гејд етмәк әһәмијјәтлидир ки, тарихи ән"әнәнин озу, о ҹумләдән, ермәни тарих ән”әнәси албанлары, гәдим утиләри - отенләри муасир удинләрлә ејниләидирир. Муасир удинләрин дили исә, һеҹ бир ијубһә јохдур

вә елми ииҹи ҹалыныр. Онлара уз тутуб дејирәм ки, KöhHƏ фикирли алимләрдән узаг олсунлар, халгымызын тарихини сә”јлә
араидырыб, самбаллы елми әсәрләр јаратсынлар”.
Мән бу тәнгиди јазыма академик И. Әлијевдән ҹаваб ҝозләјирдим. Лакин ии тәрсинә олду, онун әвәзинә, академик досту З. Б.
мәнә ҹох сәрт, һәм дә тәһгиредиҹи ҹаваб верди. Һәмин ҹаваб
“Елм” гәзетинин 28 декабр 1990-ҹы ил нӧмрәсиндә дәрҹ олунуб.
Ҹаваб ҹох узундур, ордан бир неҹә ҹумлә мисал ҝәтирәҹәјәм, неҹә дејәрләр, бир овуҹ бир халварын нӱмунәсидир. Әввәла, дејим
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ки, мән јазымда З. Б.-нын адыны ҹәкмәмиидим. Онун мәним )aзымдан сон дәрәҹә әсәбиләмәси, әзундән ҹыхмасы јадыма бир
аталар созуну салды: “Соран јемәмисәнсә, иҹин нијә ҝәјнәјир?”

Ҝорунур, онун әсәрләриндә дә һәмин нәгсанлар мовҹуддур. “Гара

академикин ҹумләләмәни басынҹа мән гараны басым”. Әсәби
халгын AYUİMƏHH
риндән мисаллар: 1. “О, (јәни, Заман Гарајев)
бир компанијаны
олан бојук бир компанијаны тәмсил едир, елә

ына су TƏки, әмәлләри илә әслиндә әлејһдарларымызын дәјирман

ан тарихи бакур”. 2. “Гәдим дунја тарихи, о ҹӱмләдән, Азәрбајҹ
Әлијевин удинләрәдә һеҹ бир тәсәввуру олмајан Замана ҝәрә И.
албан тајфасы иҹәрин азәрбајҹанын гәдим әһалиси олмасы вә 26
әки фикир
рисиндә онларын устунлук тәијкил етмәси барәсинд
ибарәт олуб”.
сәһвдир”. 3. “ИЈәки зонасынын әһалиси удинләрдән

Гәдим Албанијада
4.” Заман кәмсавадсызҹасына тәсдиг едир ки,
. Бу, ар јаланјерли халг, јә”ни, тӱркләр ҹохлуг тәијкил етмииләр
вә тәсдиг едә ”
дыр. Һеҹ бир ҹидди алим һеҹ вахт тәсдиг етмәјиб
туркбилмәз ки, гәдим Албанијада 26 албан тајфасы сырасында
Албанијада һеҹ
ләр олуб”. 5. “Гәдим Азәрбајҹанда, о ҹӱмләдән,
И. Әлијеви
бир турк олмајыб. Буна ҝәрә дә мәгалә мӱәллифинин
тајфаларынҝуја ки, јерли (јә”ни, гәдим Азәрбајҹанда - 3. B.) турк
тамамилә
дан данынмака “хәсислик” етмәкдә тәгсирләндирмәси
. 6.” Məнаһагдыр. О ки бармагыны соруб турк ҹыхара билмәзди”
Страбон,
галә мӱәллифинин фикринҹә, “антик алимләр Һеродот,
мӱәллифдән
Плиниј, Птоломеј (ҝорундују кими, Заман дәрд антик
савад дәрәҹә-.
уҹунун адыны сәһв јазмындыр. Бу, сәзсуз ки, онун

бапигасини, даһа догрусу савадсызлыгыны ҝӧстәрир) вә онларҹа

да танымыииј вә
лары јерли (Албанијада - З. Б.) турк тајфаларыны
7. “Муәллифин
онлардан јазмыијлар, әлбәттә, бу, ar јаландыр”.
ы HƏCHhƏTдил, дил тарихи, “Дәдә Горгуд” епосу вә с. һаггындак
һеҹ бир
вериҹи ҝостәрииләринин дә И. Әлијевин китабҹасы илә
јазан
әлагәси јохдур”. 8. “Һәјасызҹасына јалан вә алҹаг бәһтанлар
Заман иддиа едир ки, И. Әлијевин Даглыг Tapa6ara аид әсәринин
узрә Kop20-30-ҹу сәһифәләри “Азәрбајҹан вә гәдим дунја тарихи
кәмли мутәхәссис, дӱнјадан вахтсыз ҝетмииј Кәрәм Әбдуррәһи
Ро- ,
мовун 1948-ҹи илдә тамамладыгы “Гәдим азәрбајҹанлыларын

- q
ма истилаҹыларына гаријы мӱбаризәси” әсәриндән кәҹурулму1
олдур. Сорулуруг К. Әбдуррәһимов неҹә "ҝәркәмли мӱтәхәссис
киҹик
муиидур ки, о, бутун һәјаты әрзиндә бир елми әсәр, һәтта
бир мәгалә ҹап етдирмәмиидир”. 9. “Тарих институтунун јуздән
вар
ҹох (әслиндә, ики јуздән ҹох - З. Б.) алим вә елми иијҹиси
мӱраҹиәтинә ҝәлинҹә бу, созун там мәнасындан гызызидырыҹылыг вә фитнәкарлыг мәгсәди дапыјыр”. 10. “Мән бу мәктубумун
“Азәрбајҹан” гәзетиндә дәрҹ олунмасыны тә”кид едирәм”.
42

Охуҹуја мәлум едирәм ки, “Азәрбајҹан” гәзети онун бу мәгаләсини рәдд етмипгдир. Кәрәм Әбдуррәһимовун “бир киҹик”
мәгаләси јох, тәкҹә 1950-ҹи илдә “Гәдим Lləpr тарихи” (“Коммунис гәзети, 13 јанвар 1950-ҹи ил), “Парис коммунасы”
(“Азәрбајҹан ҝәнҹләри” гәзети, 17 март 1950-ҹи ил) вә с. самбаллы мәгаләләри дәрҹ олунмуидур.
:
Академик З. Б.-нын елмдән вә әдәбдән кәнар мәгаләсини
охујанда әзумдә дахилән бир раһатлыг, севинҹ дујдум: демәк, һәдәфи дузҝун нипјан алыб, бир дала ики довијан вурмумлам o
ки галды, мәним савадсыз олмагыма, дузу, бу барәдә бир сәз dəs
јә билмәрәм, анҹаг мәним азәрбајҹанлы олмарым һеҹ ҝәсдә ипубhə дорура билмәз. Әз халгымын тәәссубкеии, онун тарихини
сахталаидыранлара гарилы амансызам. Илләрдән бәри апардыгым муллаһидәләр нәтиҹәсиндә мәндә белә бир фикир јараныбдыр ки, Азәрбајҹан халгынын тарихини 63 олу јазмалыдыр. Taныгарыныглардан һәгиги елми әсәр ҝәзләмәк дәрјада балыг совдасы кими бир игејдир...
Мәндә олан орижинал Hyexə әсасында Кәрәм Әбдуррәһимовун һәмин елми әсәрини икинҹи дәфә ҹапа һазырладым. Бојук
Дәһнә колхозунун спонсорлуру илә 1997-ҹи илдә “Бајаты” нәи1ријјатына тәгдим етдим. Лакин әсәр јенә ипыг узу ҝәрмәди...
Мәсәләјә ајдынлыг ҝәтирмәк уҹун бир гәдәр әввәлә гајыды- Мән 1948-ҹи илдә Бакы Дарулфунунунда охујанда бир ҝун
әмкәндлим Охујазла (о да тәләбә иди) Кәрәм муәллимҝилә
ҝетдик. Кәрәм муәллим базарлыг едиб јер-јемитилә долдурдугу
mağзәнбили бизә вериб деди ки, апарыб әмиси оглу Оруҹа јеƏK,
Оруҹ игофер иди, нә хата тәрәтмиидисә, һәбс олунмуииду,
баига дустагларла бирликдә Хәзәр саһилиндә буноврәси гојулан
һәкумәт евинин тикинтисиндә ииләјирди. Арыгламыиды, ајаг
ӱстә ҝӱҹлә дајанырды. Кәрәм муәллим тез-тез она баиј ҹәкир,
вахты олмајанда исә јемәји баигасындан ҝәндәрирди. Бу кун

исә Оруҹа јемәји биз ҹатдырдыг.
Кәрәм муәллимин хејирхаһлыгы,

гајрысы сајәсиндә Оруҹ
дирҹәлди, һәбсдән вахтындан габаг бурахылды, евләнди, дунјаја
ҝәлән оелунун адыны “Габил” гојду...
Һазырда Габилин нә атасы, HƏ ДӘ Әмиси сар дејил, озу исә

фир”онлуг едир. Бәјук Дәһнә колхозунун сәдрлијини әлә ҝеҹирәндән сонра варлы тәсәрруфатын 70 иллик газанҹыны сумурјан
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а јаманлыг
кими сумуруб, һеҹә-пуҹа ubixaptıiti, һәм дә јахијылыр
едәрәк

әмиси

Кәрәм

муәллимин

китабынын

спонсорлугуну

ГӘД-

дарҹасына позмупдур.-.
илк алимиИнди Кәрәм Әбдуррәһимовун - Бојук Дәһнәнин
нин

“Гәдим

Рома

азәрбајҹанлыларын

истилаҹыларына

гарлы

имӱбаризәси” адлы фајдалы китабы озунун хејирхаһ һимајәҹис
ни ҝәзләјир.”
1999-ҹу ил.

АМАЗОНКАЛАР"

- ӘРӘБЗӘНҜИЛӘР

“Азәрбајҹанлыларын Рома
(Кәрәм Әбдуррәһимовун
әсәринин
елми
гаригы мубаризәси”
истилаҹыларына
мотивләри әсасында ииләнмиадир)

Спартак усјаныны ганлар иҹиндә боран Гнеј Помпеј ҝуҹлу
ахынла Понт Ӧлкәсинин" саһилиндән Гафгаза сохулду, Ермәнистаны јагмалады, харабалыга ҹевирдији Тигранакертдә" бајгуил
гәулатды. Ҝурҹустаны - Колхиданы, Иберијаны да ипирал етди,
ләбә устундән гәләбә газанды, мәст олду, ловраланды:

- Варса тәпәрли бир сәркәрдә, ҹыхсын габагыма, деијләнәк
әзӱмдән
Ҝорсун басылмагын, зулмун-зилләтин дадыны"... Јохдур
Ganıra, һунәрмәнд бир сәркәрдә" Мән мәглубедилмәз Помпејәм,
муһарибә танрысыјам
Помпеј јунанларын Албанија - даглыг олкә адландырдыгы

Азәрбајҹаны да ҹајнагына кеҹирмәк, Каспини ҝӧрмәк арзусу илә
јуруиј етди.
Албанлар дуиимәнин ҝәләҹәји сәмтдә, Самух кәнди јахынлыгында Кур ҹајыны ҹәпәрләдиләр. Амма бунун бир фајдасы олмады: донуз кими бурунтунуна ирәлиләјән ромалылар сәдди ҹыгнајыб ҝеҹдиләр.
Әлиҹан ҹајына догру ҹәкилән албанлар ҹәсарәтлә дәјҹ̧иә
атылыр, догма торпаглары дииләри, дырнаглары илә мудафиә
едирдиләр. Јаралылар белә силаһы јерә гојмур, ал ганлары axaaxa вурупурдулар. Помпеј илк дәфә иди ки, ҹох ҹидди вә KƏCкин манеә илә узләмирди. Даи: гајаја раст ҝәлминјди. Бир тәрәфдән дә гызмар јај ҝунәин јагыларын баиына од әләјирди.
Тәр дабанындан сузулән Помпеј дојуи арабасына галхыб, ҝур
сәслә ордусуна әмр етди:
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- Ирәли: Cyp”ərnə ирәли"
Елә бу вахт Дәрәгылынҹдан ҹыхан јараглы бир атлы леј KHми апыгыјыб низәсини Помпејин синәсинә ҹахды вә ҹәлд атын
sa ҹевириб бир ләһзәдә дутимән әһатәсиндән ҹыхды.
упуну итирән
Т
Помпеј котук кими
A јерә сәри:
әрилди, анҹаг : әлмәди, дәмир ҝејим ону хилас етди.
m.
ı
ны.
By, Mərpyp сәрҝәрдәнин алдыры илк
ј
Kс
N
apa иди. . Әзунә ҝәлдик.
јара
– О ким иди?

Әзләрини итирән әсҝәрләр ҹаваб верә билмәдиләр, дилманҹлыг едән әсир Гузата мураҹиәт етдиләр. Гузат деди ки, о адам пад-

mali Урузун rapıtanıbı Гутлугдур, öy дагын далындакы Киҹик Дәһнә кәндиндәндир. Мән дә орданам, уаглырымыз бир јердә Kes.
Помпејдә miyöhə јаранды:
:
Y Мәни сән ниијан вермисән" Ҹәллад, вур дилманҹын бојну-

ну:

Гузатын боразынын јолу Ty) руду, рәнҝи
ндән
Л
билмәди ки, нејләсин.
“
лы
Касси нијә гарытды, “муһарибә танрысы”ндан тәвәгге етди
ки, јени дилманҹ тапыланаҹан Гузат әлдурулмәсин.
Јарасы санҹан Помпеј уфулдајаркән јавәри Лукрессини ҝулмәк тутду. Помпеј синирләнди:
. - Мәнә ҝулурсән, Лукресси? Елә билирсән бу јарадан әләҹәјәм, јеримә кеҹиб, баиј сәркәрдә олаҹагсан? Јох, ону ҝәрмәјәҹәксән1.. Ҹәллад, вур о алҹарын бојнуну"
R Лукресси оту гурумуии ләкдә баилы ҝкәсилмииј тојуг кими ҹаалајыр, ҝулмәјинә ара вермирди. Бу һал ҹох ҹәкмәди, ҝәрәләнди, rypöara кими гарны YCTƏ ҹеврилиб ҹаныны тапизырды. Ҹәллад СӘСЛӘНДИ:
- Әз-әзунә олду, ҹәнаб баиг сәркәрдә"
- Јохлајын" Бәлкә, биҹлик едир.
Бир неҹә әсҝәр ирәли ҝәлиб әлуну тәрпәтди. Дирилик ниптанәси јох иди. Сол биләји гов кими ипиимииди. Гузат онлара деди ки, Лукрессини бәјә" санҹыб. Бу јерләрин бәјәси вуран адам
KY/TƏ-KY/Ə әлур.
:
"Бу, неҹә јер, неҹә әлкәдир? - Помпеј фикирләијди. - Бир

Јандан ҹәнҝавәр дәјутҹуләр, бир јандан да һәиәрат, илан-ҹајан
ҝәз аҹмара аман вермир. Ахырымыз нә олаҹаг? Албанијаны алыб
Каспини ҝәрә биләҹәјәмми?..”
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Помпеј сагаландан сонра јенә HEHAMƏTSH. RƏİYUMƏP баиланды. Ҝ̆уҹлу һәмләләрдән албанларын сыралары сејрәлди, ҹох
ҝәрҝин вә ҹәтин мәгамда һарданса пејда олан ејни ҹур ҝејим-

ли, силаһлы, атлы дәстәләр әзләрини јетирдиләр: саг ҹинаһдан,
сол ҹинаһдан, әндән, архадан һәмлә едәрәк јадлары гырыб TƏKдуләр. Албан гопуну дирҹәлиб һуҹума кеҹди, ромалылар ҝери

отурдулду...
Помпеј сарсылды, аҹырындан атыны ипаллаглады. Ахы, нијә
дә һирсләнмәсин? Мудам ирәли ҝетмииј, басылмаг нә олдугуну
ҝәрмәмииди. Илдырым сур”әти илә ирәлиләдији һалда Албанијада тысбара јеринлинә тамарзы галмыиды. Ахијам, MYBƏTTƏти игамәтҝаһына ҹәкиләркән севимли сәркәрдәси Кассидән
соруиду:

- Агзымыздан вуран о дәстәләр кимләр иди?
Тәпијән додагларыны дили илә исладан Касси ҹаваб верди:
- Вуруима сәнҝијәндән бир аз сонра дәјуи) мејданыны ҝәздим, онларын нә бир јаралысына, нә дә бир әлусӱнә раст ҝәлмәдим, олуләрини, јаралыларыны апармыплар. Јалныз бир ајаггабы вә бир KopceT" тапдым. Бунлар ҝостәрир ки, бизимлә вуруијан гадынлармыи1.
- Hə данынырсан, Касси? Елә ипеј ола билмәз
- Онлар ади гадынлар дејил, амазонлардыр.
- Амазон нәдир?
Тулугдан бир долҹа су иҹиб јангысыны сондурән Касси амазонлар һаггында билдикләрини сојләди:
- Јунан алими Һеродот “Тарих” китабында јазыб ки, јунанлар Киҹик Асијада Перматан ҹајы саһилләриндә амазонлара галиб ҝәлмииләр. Амазонлары әсир алыб уҹ ҝәмијә миндирәрәк
Гафгаза тәрәф узмәјә бапламынлар. Амазонлар фурсәт тапыб
јунан әсҝәрләрини олдурмуијләр. Лакин ҝәмиҹиликдән баила-

гыз алмаг даһа јахијыдыр. Одур ки,
амазонлар јапајан јерин ј
хынлырында ҹадыр гурурлар. Беләликлә,
ҹадырлар "ar ҹ
амазон гызлар онлары гәбул сдирләр
. Скифләр тәклиф ә
ла
ки, онларла бир Јердә јаиасынлар.
Амазонлар бу әхифибәбу,
етмирләр,

дејирләр ки, скиф гадынлары
илә јола ҝедә —
nəp. Белә бир ипәрт ҝәсирләр: әҝәр
скифләр онларла евләнм 4
истәјирләрсә, ҝәрәк евләрини тәрк
едиб амазонларын јаны =
ҝәлсинләр. Ҝәнҹ скифләр белә дә
едирләр. Онлар “ox “ҹу
лу әтрафында амазонларла јапамара
баилајырлар. iii ир.
ләр ки, скифләрлә амазонларын бирләи
мәси нәтиҹәсиндә
Ci ҹ
рамат" милләти јаранмындыр.
“əli

- Сонра Hə дејир Һеродот?
- Мә”лумат верир ки, амазонларын әзләрин
ә мәхсус јапајыb. вар. Кипиләр дә, гадынлар да ејни
ҹур палтарда Fl
"oa ова BƏ муһарибәјә ҝедирләр. Скепсиј
алы Метродор вә
иӧсикрат исә иддиа едирләр ки, амазонлар
Гафгаз дагларынын

ə

ar

ər: гаргарларла? гонигулугда јапајыр
лар. Јер ипумлајыр,

беҹәрир, мал-гара сахлајыр,

атлара хидмәт

ҝестәрирләр.

Амазонларын даһа ҝӱҹлуләри овла, һәрби
тә”лимлә
олурлар. Ох, јај, дәјуии балтасы, галхан да иилләдир
ләр.
Помпеј Кассинин CƏ3YHY кәсди:
ә

Məmişya
|

- Ҹох мараглыдыр. Давам ет,

- Онлар јаздан бир ај ҝеҹмии

гаргарларын гониулугундакы

"A галхырлар. Гаргарлар да бу nara ҹыхырлар
ки, гадынларла
кк.

гурбан. вериб уиаг догмалары уҹун онларла
јаасын-

fi Hər “елм нәсил артырмаг, уҹун кипјиләр
лә јахынак. ian ары әзләриндә сахлајыр, огланлар
ы гаргарлара

мәмиијләр. Дәјуиј вахты бир неҹәсини әддурдукдән сонра
мә"лум, олур. ки, онларла вуруиган гадынлардыр. Скифләр белә
гәрара ҝәлирләр ки, амазонларла дава едиб, дејуијдә бир-бирини гырмагданса, ҹаван огланлары јанларына ҝәндәриб онлардан

Помпеј дилманҹы ҹарыртдырыб хәбәр алды ки, амазонлар
баРӘДӘ НӘ билир. Гузат Нуркада, Бәрдәдә, Тәртәрдә, Гаргарда
амазонларын Јанјадыгларыны, онларын сәркәрдәси Алфатыны
таныдыгыны. сәјләди. Помпеј сеҹмә әсҝәрләринә әмр
етди ки, һәр
неҹә олур-олсун, амазонлардан бирини әсир алсынлар.
.-Де ҝӱн дәјуигбаиланандан бир гәдәр сонра амазонлар
јеiə Енн ҝеҹдиләр/. Сеҹмә әсҝәрләр әмрә әмәл едә билмәдиR. ğ
İH ҝӱн дә белә олду. Помпеј әсҝәрләриндән икисини
дар агаҹындан асдырды, о бириләринә хәбәрдарлыг етди
ки, әмр
Јеринә јетирилмәсә, онлары да олум” ҝәзләјир/
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ры ҹыхмадыгына ҝӧрә ҝәмиләри идарә едә билмәмиијләр. Куләк онлары скифләрин вәтәнинә ҝәтириб ҹыхармыидыр. Саһилә ҹатандан сонра амазонлар бурда бир илхы ат әлә ҝеҹириб-

ләр. Онлары миниб бу әлкәни талан етмәјә баилајыблар. Скифләр гарәтҹиләрин нә әзләрини, нә дә дилләрини ајырд едә бил-

ҹәни иппә
Ҹанларына горху долан әсҝәрләр. бутун фәнд-фәрә
Гузат таныды:
салараг амазонлардан бирини тутдулар. Әсири
амазонларын сәркәрдәси Алфатын иди.

Әсҝәрләр бир-бирини итәләјәрәк
атырдылар. Гузат габагларыны кәсди:
- Јахын ҝәлмәјин, о женһадыр?
Әсир

суст дуијмуниду.

Јаралы

иди,

Алфатыны

ҹијниндән

ҝәрмәјә

ган

ҹан

ахырды,

узатдырәнҝи солмуиду. Ону икитәкәрли арабада јатаг иҹиндә

вә малар, Помпејин һузуруна апардылар. Помпеј амазона диггәт

рагла бахды:
- Гырх јаиы олар, “мәнимлә һәмјаидыр. Јахын ҝәл, Касси,
сән
бир бах, тајмәмәдир, сән дә тајгулагсан. О да сәркәрдәдир,
дә. Сизин икиниздән

нә тәрәјәр?

Касси әлусту ҹаваб верди:
- Јер танрысы Һеркулес
Помпеј Алфатына суал верди, амазонлар һаггында мә”лумат
истәди, анҹаг ҹаваб ала билмәди.
Алфатын Гузаты таныды:
- Сатылмысан?
- Јох, мән дә сәнин кими әсирәм.
- Әсирлик кипијә јараигармы, Гузат?
- Бир иди, олду, Алфатын баҹы.
Помпеј гејзләнди:
- Әз дилиниздә нә данынырсыныз?|
Гузат мә”јус-мә”јус билдирди ки, амазонун һалы јамандыр, о
дунја илә ҹалыныр.
- Әлмәсин" Мән ону Ромаја апараҹагам|
Бир аздан ромалылар амазонун олдујуну ҝәрдуләр. ОӘзуну олу
ата
кими ҝәстәрән Алфатын козунун уҹу илә бахырды. Помпејин
миндијини ҝәруб дәрһал јатагдан сыҹрады, Помпеји вуруб атдан
салды, гылынҹыны әлә ҝеҹирди, аты миниб caFa-cona гылынҹ ҹалаҹала әзунә јол аҹды, арадан ҹыхды. Гузат да һәрәкәтә ҝәлмиијди,
Алфатына ох атан әсҝәрләри дәјәнәклә вуруб јыхырды. Арада
Помпејә дә бир дәјәнәк ҹәкди. Гузаты тутдулар, 6ory6 әлдурдуләр...
Әмру даваларда ҝеҹән мәиһур сәркәрдә Гнеј Помпејә бу вахтаҹан бир ҹыртма вуран олмамыниды. Азәрбајҹанда исә тутарлы
зәрбәләрә мәруз галды. Албанларын дәјуикән, вәтәнпәрвәр бир
халг олдугуну, ҹәнҝавәр амазонларын - әрәбзәнҝиләрин дуијмәнә гаријы ҹох сәрт вә амансызлыгыны әз ҝәзләри илә ҝәруб гә-

ләбәнин гејри-мумкунлујуну

анлады,

гајытмаг

тәбилини

1. Киҹик Асијада, Азов дәнизи саһилләриндә, Бам Гафгаз дагларынын ҹәнуб әтәкләриндә јаиамыи ҹәнҝавәр гадынлардыр. Дилимиздә рус дилинин тә”сирилә
“амазонка” игәклиндә ииләнән
бу caşyaacax “амазон” (“һәмәзун”)-дур, јунан сәзу олуб məpҹумәси
“мәмәсиз” демәкдир. Амазонкалар даһа јахиы ох ата
билмәк ТК јајы дәиләринә сыхмалы олурдулар вә она ҝәрә дә
умаглыг:
онларын саг дә ниләрини
ин кәсиб кәтурурдуләр
/
.
хи
с
(муәлли2. Гара дәнизин
3. Ермәнистанын

гәдим ады.
мәркәзи иәһәри.

4. Belə - зәһәрли һәрумҹәк.
5. Корсет - голсуз кофта.
6. Савраматлар вә скифләр бу KYHKy осетинләр, ҹеҹенләр вә
баига ИЈимали Гафгаз халгларынын әҹдадыдыр (мҹ̧әллифин гејди).
7. Гарабагда

8. Женһа

јаиајан

ән

гәдим

албан

(Азәрбајҹан)

тајфалары.

- гадын.

“Һәрби билик” журналы, 1997, N 6.

КИҸИК ДӘҺНӘНИН

ИЛК АЛИМИ

– Дәдә, аелын нә кәсир, дава тез гуртарар?
- Нә билим, a бала, Һитлерин бели гырылсын, тири тәкулсун.
Нә сән араба сурмәлијдин, HƏ дә мән ҹәлтик зәмиси барламалы.
Сән мәктәбдән олдун, мән дә истираһәтдән.
ər Гәзетләрин јаздыгына ҝәрә, әсҝәрләримиз сәрһәдди адлајыблар.

- Әз ҝәзләринлә охумусан, ја баигасындан етпитмисән?
- Охумуијам, a дәдә.
- О ҝун колхоз иҹласында да сәјләдиләр ки, мапаллаһ, гоијунларымыз бәрк ирәлиләјирләр. Ҝәрмурсән ҹәбһәҹиләримиз
тәк-тәк евә гајыдырлар?
Ата илә окулун сәһбәти бәрк гызынмынды. Онлар арабанын
ҹәлтик һәндинә ҹатыб дајанмасындан, баһар ҝунәигинин һәрарәтиндән хотһалланыб ҝәлләрин кәвијәк ҹалмасындан тамам XƏбәрсиз идиләр. Бәли, јахигы демиијләр ки, сәһбәт јолун гајҹысы49
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ҝери

вурдурду. Ромаја ҹатдыгда мәрлубијјәти бојнуна алмады, деди ки
ону Албанијадан – Азәрбајҹандан иланлар говмунлар. Сонра 65јук бир јалан - Каспи дәнизини KƏPpAYİYEY дә сәјләди.

дыр. Ата вә oFTiyH бу дәфәки сәһбәти даһа мараглы, урәјәјатан иди.
Саҹ-саггалы јун кими
агармынл
Ҹәлаләддин
KHUIHHHH, ҝәнҹ Фәтуллаһын урәјиндә вурну-

силини давам етдирди. Сонракы дәрс илиндә Бојук Дәһнә кәнд
орта мәктәбини битириб С. М. Киров адына Азәрбајҹан Дәвләт
Университетинин кимја факултәсинә дахил олду. Ајлар әтуб, ил.
ләр доландыгҹа Фәтуллаһ елмин гијмәтини, билијин ҝуҹ
h 3
мәтини даһа дәриндән анламага баптлады. Онда кимја ә ii
инкиијафы јолунда гуввә сынамаг арзусу баиј галдырды "a

хан, анбаан гартал кими
асиманда ганадланан ар-

ды. Она мане олду. Сәһбәт нә гәдәр һаҹаландыса да ахырда Ы 3

зулар, диләкләр маһијјәти дәрин олан бу сәһбәт-

али тәһсилли адам вар. Онун да бири сәнсән, ај орул ağlı ви
дән ҝәзәл нә ола биләр. Ҝәл муәллимлик елә”.
m
гы

лә, әлум-дирим давасынын
бизим
хејримизә

Ҹәлаләддин кипји һисс еләмәдән оглунун гаријысында дајан

ди бир нәгтәдә бирләијиб галды. “Кәндимиздә ән
Фәтуллаһ
ә

муәллимләринин

тә”кидиндән

гоҹа

атасынын хаһииини устун тутду. 1952-ҹи илдә |Јәки рајонуна
тә”јинат алды. Бир ил Орта Зәјзид ҝәнд мәктәбиндә кимјам -

гуртармасы
илә барлы |
иди. Ҹәлаләддин кии
әмрунун гоҹалыг ҹагыны
мә"налы ҝеҹирмәли, Фә-

лими иијләди. Сонра әз HOFMA кәндинә

туллаһ исә араба бојнундан дуијуб мәктәб партасында әјләимәли, арзуларынын
ганадларында
доланмалы иди. Лакин

һәләлик бу, хәјал иди.
ҹәбһә" ФәтулБојук Вәтән муһарибәси| Әндә ҹәбһә, архада
ләди.
лаһ һәлә уијаг олса да намус, гејрәт ону мәҹбур.е

Ҝуҹуну,

гоҹа кипјиләрин
баҹарыгыны гадынларын, ҹаван орланларын,
гәләбә уҹун
гуввәсилә гарымдырды, архада дәјҹ̧ил мејданы уҹун,
ҹалыиды.

университет

dəə

китабО, истәр-истәмәз мәктәбдән ајрылды, елмдән,

ИЛӘ ҹијин-ҹијинә
дан узаг дуииду. Гоҹа атасы Ҹәлаләддин киији

олду, ҝаһ биҹинТелман адына колхозда ҹалыиды. Ҝаһ тутунҹу
ҝундуз. Нә сојугдан
ҹи, ҝаһ да арабаҹы. Нә ҝеҹә билди, нә дә
муһарибә тез гуртитрәди, нә ДӘ ИСТИДӘН ТӘНТИДИ. Ҹалыиды ки,

- Киҹик Клиники

|

та мәктәбинә дәрс һиссә мудири ҝәндәрилди. Ҹох könlün .
мин мәктәбә директор тә”јин едилди. Фәтуллаһ yerinin 8 он
Gələn
ил һәмин вәзифәдә ииләмии, онларла али-орта тәһсилли јаəXƏCCHCHH јетимәсиндә әлиндән ҝәләни әсирҝәмәмниддир. Ы
ик... ахтарынлардан, лабораторијадан хејли араланса да онун
сәнмәди, әксинә, даһа да ҹохалды, ҹајлар кими ҝукрәди.
ты истәк, һәвәс, мараг ону ҹәкиб јенидән Бакыја ҝәтирди. О,
4-ҹу илдә Азәрбајҹан ССР Елмләр Академијасы Гејри-Узви
Ы Физики Кимја Институтунун аспирантурасына дахил олду.
ә
вә халкоҝенләр әсасында муәјјән типли јарымҝеҹириистемләрин физики-кимјәви, тәдгиги” мовзусунда елми ахтарымлара баилады. Пеијәјә һәвәс, сәнәтә мәһәббәт, зәһмәтә гаттапмаг, ҹәтинликләрдән ҹәкинмәмәк онун ахтарынларынын му“
i вәффәгијјәтлә нәтиҹәләнмәсинә сәбәб олду...
ə ҝҹә Аз ти—ы мӱәллим јолдаилары, AOCT-TaHbilll0.

сы

Гејри-Узви вә Физики-Кимја

Институту-

дә тәһтуллаһ 1945-1946-ҹы дәрс илиндә Киҹик Дәһнә мәктәбин

ун
унда топлаимыдылар. Ҹәлаләддин киии дә бурмы
Мәммәдәлијев кимја елмләри намизәди алимдә
алмаг уҹун диссертасија мудафиә едирди.
ә
еә——- ахтарынларыны онун рәсми оппонентләри:
pazl ҹыsəyə: "əəə A. A. Гулијев, KHMİa елмләри
вт
2 ын
. И. ArafeB, әлкәмизин бир сыра ҝәркәмли
bən ds ры јуксәк гијмәтләндирдиләр. Фәтуллаһын елми иији
ә елми ипура тәрәфиндән бәјәнилди вә гәбул едилди.
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јандырылсын.
тарсын, фаигизм бир ҹәнҝә от кими KƏKY устундә
елинә-обасыО да тәһсилини давам етдирсин, али тәһсил алсын,
на даһа ҹох хејир версин.
ҝәзәл дејиб.
"Ty: ганадла уҹар, инсан диләклә”. ИЈаир ҹох

азадлыг севән, сулһ
Тәкҹә Фәтуллаһын, Ҹәлаләддин киијинин јох,
ҹалынды. Фәистәјән бутун адамларын ҝәзләдији гәләбә маријы

һаггында дејилән
Ҹәлаләддин KHLİH OFAYHYH ҹыхыныны, онун
Диггәтлә, һәјәҹанхои сәзләри, арзуларын һамысыны динләдИ.
дуијмәсә дә, Фәтуллала сәјләнилән ҝәламларын ҹохуну баиза
севинҹ гырылһын, онун јолдаларынын ҹәһрәләриндә парлајан
јәгин еләди ки, олу
ҹымларынын мә”насыны ајдын дујду. Там
ур. О, гејри-ираҹәмијјәт уҹун, халг уҹун хејирхаһ ииз ҝәрмулид
бојланыб, санки
ди олараг институт бинасынын пәнҹәрәсиндән
кәнд, савадКиҹик Дәһнә кәндинә бахды. Ингилабдан әввәлки
ҝәлиб ҝеҹди.
сызлыг, наданлыг пәрдә-пәрдә ҝәзләри ƏHYHMƏH
Ə зилләди,
Ҹәлаләддин киији јенә ҝәзләрини хитабәт KYPCYCYH
кәндинин илк алиминә -орлуна дојунҹа бахды.
Низами Нәбијев

“IHəxn фәһләси”, 28 апрел 1968.

Киҹик хатирә
, узуну ҝәрӘввәлләр Фәтуллаһ мӱәллимин адыны сијитмииј
дәфә Фәмәмиидим. Сонралар али мәктәбдә охујаркән бир неҹә
тәбиәтли инсан
туллаһ муҹ̧әллимлә ҝәрҹ̧ијмҹ̧ијдук. Ҹох мулајим
дәфә он беијиди. Узундә нур, дилиндә ијиринлик варды. Һәр
мәни даны11ијирми дәгигәлик сәһбәтдән сонра (вахтын ҹохуну
ы ки, елә
дырмага сәрф едәрди) мәндә елә бир тәәссурат јаранард
м.
бил һансыса бир даһинин классик бир романыны охумуијду
нин
Али мәктәби битирдикдән сонра ИЈәки Маариф И1Јо"бәси
кәнд MƏKTƏмудири, мәрһум Салеһ Салеһов мәни Киҹик Дәһнә
фәрди хубинә инҝилис дили муәллими ҝәндәрди. Һәр аиләнин
хусусусијјәтләри олдугу кими, киҹик дәһнәлиләрин дә фәрди
миз гонКәндләри
сијјәтләри әсасән, хоиј мәгамларла баглыдыр.
бәтләринә
хусусијјә
uy олсалар да, мән бу кәнд әһлинин инҹә
həpләд дејилдим (мугајисә јахијы изејдир). Халгымызын бәјҹујә
иҹәримәт, гонагпәрвәрлик вә с. минләрлә ҝәзәл ҝејфијјәтләри
дәһнәсиндә бу кәнддә зијалыја һәрмәт хусуси јер тутур. Киҹик
ҝәслиләрин әз кәндинин зијалысы кими Фәтуллаһ мӱәллимә
мутәрдији вә бәсләдији һәрмәт исә мән дејәрдим ки, инҝилис
һафизәкарлыгындан да јӱксәкдә дурур.
хејринМән гонаг сајылсам да, кәндин һеҹ бир тәдбириндән,
дән-иәриндән галмаздым. Вә елә бир ииәнлик, елә бир мәрасим
хатырламырам ки, орда Фәтуллаһ мӱәллимин ады (әҝәр әзу вахт
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тапыб ҝәлә билмәјибсә) дилимизин

ән ијирин

ијәкилҹиләрилә

һалланмасын, ән дәјәрли сәзләрлә тә”јинләнмәсин, онун Һил
нә урәкдән ҝәлән кәламлар дејилмәсин. BƏİYİƏ, зијалыја, Фәтуллаһ мӱәллимә мӱнасибәтдә бу кәнддә, неҹә дејәрләр, “игтидармк
ən a
Yurar да, бәјук nə Фәтуллаһ муәллими әзиз

ә

Фәтуллаһ муәллим индики Азәрбајҹан Дәвләт Тибб Университетиндә кимјадан дәрс дејирди. Елмләр намизәди, алим иди.
Азәрбајҹанын демәк олар ки, һәр бәлҝәсиндән олан оланла
гызлар мухтәлиф али мәктәбләрдә муәллимдир, алимдир. .
фессордур. Амма Фәтуллаһ муәллим тәһсил вермәк саһәсиндә
ән азы, дорма кәндинин ҝәнҹләринә әрнәк иди. Фәтуллаһ Myənлимин нумунәси, тәрбијәси, мәсләһәти сајәсиндә бу балаҹа
кәнддә бәјук һәкимләр нәсли јетиимиздир вә бу ән”әнә бу ҝун
дә давам едир.

Мә”лумат Нурәддинов

БИЗИМ ФӘТУЛЛАҺ
Фәтуллаһ муәллимлә мән 40 илдән артыг јолдаилыг, достлуг

етмиијик. heq вахт арамызда инҹиклик, наразылыг олмамыпјдыр.
Јаман ҝундә адамлара дајаг дуран, олдугҹа хејирхаһ вә сәмими бир инсан олан Фәтуллаһ Мәммәдәлијев мә”налы әмруну
маарифә, елмә һәср етмиидир. О, 7-8 јаларындан әмәјә алыи1мыијды. Бәјук Вәтән муһарибәси илләриндә мәктәбдән аралана-

раг колхозда ҹалынмыды: хыијла јер ијумламыиј, орагла тахыл
биҹмииј, кәл арабасы илә дәрз даизјымынды. Боју галхмамынды.
Һәрби комиссарлыгдан уҹ ил далбадал она ҹарырыи вәрәгәси
ҝәлди, лакин боју балаҹа олдугундан әсҝәрлијә ҝәндәрилмәди.
Бу јазыда Фәтуллаһ муәллимин емрунун јарыда гырылмасына
баис олан “пеијка” Јагуб Мәммәдовдан да бәһс олунаҹаг.
Мәсәләни ајдынлаидырмаг уҹун бир гәдәр әввәлә гајыдырам.
Мән вә мәндән дәрд-беии atlı бәјук олан Фәтуллаһ 1947-ҹи илдә ПЈәки рајонундакы Бәјук Дәһнә кәнд орта мәктәбини, 1952ҹи илдә исә Азәрбајҹан Дәвләт Дарулфунуну битирминик.
Фәтуллаһ муәллим |Пәкинин Орта Зәјзид кәндиндә ики ил
муәллимлик етдикдән сонра дорма кәнди Киҹик Дәһнәдәки ор-

та мәктәбә директор тә”јин едилминди. Онунла әлагәм узулмә-
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миијди, тез-тез KƏPYLİYPAYK. Һеҹ нәдән наразы дејилди, бирҹә
иејдән бәрк нараһат иди. Тез-тез дејирди ки, ПЛәкинин бутун
кәндләриндән алим ҹыхыб, бизим кәнддән нијә ҹыхмасын?
Мәктәбимизи битирән ҝәнҹләр али тәһсил алмагла кифајәтлә-

нир, елм далынҹа

ҝетмирләр.

нумунә

лазымдыр.

ҝәстәрмәк

Аспирантураја ҝириб, ҝәнҹләрә

О вахт онун јаиы 35-и һаглајырды, бир неҹә ај ҝеҹиксәјди,
аспирантураја ҝәтурулмәјәҹәкди. Гәти гәрара ҝәлән Фәтуллаһ

мҹ̧әллим мәктәби баигасына тәһвил вериб аиләси илә бирликдә
Бакыја коҹду, Јасамалда киҹик бир дахма кирајәләди. Азәрбајҹан Елмләр Академијасы Кимја Институтунун аспирантурасына

бәр”дир, Али Советин. сәдридир... Она јахиы
бәләдәм. Бу дар
ҝӱндә

онун Вәтәнә хејирдән ҹох зијаны дәјәҹәк.
О, ПЈулланын
устуну тәһлӱкә алан бир вахтда әзунун дедији
кими “MYhYM сәнәд имзаламаг уҹун” Ирана ҝетди. Гајыданда ај
мәнләрин әлиндә иди.
7777
Гарабагы, о ҹӱмләдән, |Пуијаны дуијмәнләрә
сатан хаинләрә
гаријы мубаризә апармары унудан “пеијка” Јагуб
Мәммәдовун
202...
ба
јин дәзмәјән Фәтуллаһ муәллим, вәтәнпәрвәр
алим
уду “7396
Мәммәдов
,
игаир
“banı
Һафиз Бахыиј кими дурдугу
“əxla.
YPAyFy јердәҹә ypə-

гәбул олунду. Диссертасија мудафиә едәрәк кимја елмләри намизәди алимлик дәрәҹәси алды. Азәрбајҹан Дәвләт Тибб Институ-

ҜӘРКӘМЛИ

ЖУРНАЛИСТ

туна муәллим ҝәндәриләндә онун 6 нәфәрлик аиләси һәлә дә
дарысгал дахмада јаијајырды. 1968-ҹи илдә Бакыја лејсан јарынлы
дуиду. Сел Фәтуллаһ мӱәллимин аиләси yarayan дахманы уҹуртду. Һәкумәт Фәтуллаһ мӱәллимин аиләсинә 8-ҹи Километр гәсәбәсиндә тәзә бинада беијотаглы мәнзил верди. Һалал әмәклә бәјујән бу зәһмәткеиј инсан отагын бирини тибб институтуна KHpмәјә һазырлаијан игаҝирдләр уҹун ајырды. Һәр ил он ипаҝирди
кимја фәнни узрә имтаһана һазырлатдырды. Валидејнләрин вердикләри әмәк һаггы Фәтуллаһ муәллимин аиләсини бол-бол
тә”мин едирди. Лакин бу һалал вә динҹ һәјата халг ҹәбһәси дәврундә ректорлугу гапсыјан ҹәнаб Јагуб Мәммәдов зәһәр гатды,

тәгаудә ҹыхмасына бир неҹә ај галан Фәтуллаһ муәллими институтдан узаглаијдырды.
Бунун сәбәбини сорутдугда Фәтуллаһ мӱәллим деди:
- Он ил габаг арамызда киҹик бир мубаһисә олду. Јагуб муәллим деди ки, филан абитуријенти института мән гәбул етдирмиијәм, онун пулу мәнә ҹатмалыдыр, анҹаг сәһвән сәнә верилиб,
гајтар о пулу мәнә.
Дедим ки, мән руивәт алан олсајдым, отагымын бирини ијаҝирдләри һазырлаидырмаг уҹун ајырмаздым.
- Мәсәләни узатма, пулу гајтар"
- Алмадырым илеји неҹә гајтарым?..
Бу әһвалаты јадында сахлајан ҹәнаб Јагуб Мәммәдов ректорлура ҹатынҹа, илк нәвбәдә, мәним әмрими верди. Бу, ҹәһәннәм,
буна дәзмәк олар, анҹаг о бирисинә дәзмурәм. Руијвәтхор Јагуб
Мәммәдов һазырда баигсыз республикамызда јеҝанә “рәһ-
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Гырх

иллик

ülə-

рәфли јарадыҹылыг
јолу ҝеҹән
Низами
Нәбијев Бојук ДәһнәAz,

нин

фәхри,

ифтиха-

рыдыр.
Онун
ҹыхан

јазылар,

=

o.

гәләминдән
публисистик

оҹеркләр,

фелјетонлар, һекајә(| ләр, ипе"рләр, KYHYH
тәләбиндән доран актуал мәгаләләри тәравәтини итирмәјиб вә
heu вахт итирмәјәҹәк.
Низами Азәрбајҹан
журналистләр
ордусунун
јорулмаз
дәјӱутиҹуләриндән
иди. Јазыларында һәмиијә әмәкҹиләрин
мәнафејини мудафиә
B
€TMHIII, сахтакарлара,
pyusəTxoprapa, вәзифәсиндән суи-истифадә едән әлиәјриләрә
гаријы даим амансыз мӱбаризә апармыидыр.
Мәним журналист достларым ҹохдур, әзум дә журналистәм.
Лакин нә мән, нә дә јахындан таныдырым Журналистләрин һеҹ
бири сәнәтдә Низами сәвијјәсинә галха билмәмиијик.
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Низами Нәбијев исте”дадлы, габилијјәтли журналист иди.
Һәм дә илдырым сур”әтилә јазан сәнәткар иди. Онунла ҹох јолдаилыг еләмиијәм, бирликдә јазылар јазмыныг. 1956-ҹы илдә
кәндимиздә габагҹыл тутунҹу Мә”рифәт Сулејманова һаггында
Азәрбајҹан радиосу уҹун сифариилә оҹерк һазырладыг. Һәмин

оҹерк бир гәдәр сонра “Нуха фәһләси”ндә дәрҹ олунду. Бу оҹерки бирликдә јазаркән Низаминин мәһарәтинә, усталыгына һејран олдум. Тәк мәним әһдәмә галсајды, ону бир һәфтәјә јазыб
тамамлардым. Амма Низаминин сә”ји, оперативлији нәтиҹәсиндә бирҹә ҝӱндәҹә јазыб гуртардыг.
Низами Нәбијев дәрин билијә, ҝенииј дунјаҝәруитунә малик
иди. Адамлары јахтпы таныјыр, һадисәләрдән тез баиј ҹыхарырды. Онда ҝуҹлу мунјаһидә габилијјәти варды. Адамлара дузҝун
гијмәт вермәји баҹарырды. Дәврун муһум вә актуал мәсәләләрини вахтында, оперативликлә гәләмә алыр, охуҹулара ҹатдырырды.
Халгымызын вәтәнпәрвәр оглу Низами Кәрәм оглу Нәбијев
1932-ҹи илдә Lək рајонунун Бәјук Дәһнә кәндиндә анадан олмуијдур. О, Бакы Дәвләт Университетини битирдикдән сонра Ардаијда әмәк фәалијјәтинә баиламыидыр. 1956-ҹы илдән исә бутун әмәк һәјатыны, јарадыҹылырыны

“Јәки” гәзети илә барла-

мыпјдыр.
О, исте”дады, габилијјәти сајәсиндә пиллә-пиллә уҹалмыпл,
“ИЈәки” гәзетиндә илә”бә мудири, мәс”ул катиб, редактор мӱавини вәзифәләриндә инләмиидир. 1970-ҹи илин ијул ајындан
1992-ҹи илин августунадәк гәзетин редактору кими фәалијјәтини давам етдирмиијдир.
Низами Нәбијев иијләдији мудәтдә әзуну рајонун игтисадисосиал һәјатына дәриндән бәләд олан зијалы вәтәндаиз кими
ҝестәрә билмиијдир. О, узун илләр буро узву олмуи, дәрд ҹагырыиј ијәһәр советинә депутат сеҹилмиил, диггәтәлајиг ииј ҝејфијјәтләри илә фәргләнмиијдир.
Низами Нәбијев редактор олдугу дәврдә “11Пәки” гәзети тарихи ән"әнәләрини, ләјагәтини горујуб сахлаја билмиин, охуҹу
истәји гәзетин баии мәвзусу олмуијдур. Ҝәнҹ журналист кадрларынын јетиијмәсиндә вә тәрбијә олунмасында онун ƏBƏ3CH3 хидмә-ти вар. О, коллективин бутун узвләринә гаријы сон дәрәҹә гајРЫҜЕИЈ ВӘ ДИГГӘТЛИ ИДИ.
Журналист пеијәсинә садиг галан Низами Нәбијев әмрунун
сон ајларында да догма коллективдән ајрылмамыил, редактор
муавини ииләмиијдир.
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Әмәји “Пәрәф нипаны” орден
и вә медалларла гијмәтләндирилмиидир.
Исте”дадлы журналист, Kəsən
инсан Низами Нәбијев 1993-ҹ
у
илин август ајында 62 јанында вәфат
етмиидир.

Дәһнәлиләр онун хатирәсини әбәди
ләндирмәк уҹун кәнд китабханасына Низами Нәбијевин адыны
вермиијләр.

ҸАЛДАГГАОРЛУ
(Олмуи

әһвалат )

Баһар ахигамларында кәнд доггаз
лары ҝимҝәсиз олмур. Илидән гајыдан колхозҹулар, даһа доррусу,
мәһәллә адамлары бир јеpə топлапыр, ҝерулпур, дәрдләнирләр
. Бәјук Дәһнә ҝәндиндә
ән бәјук ҝимҝә

јери колхоз идарәси бинасы гариы
сындакы киҹик паркдыр. Уҹа сәјудләрин јарпагларыны
н инҹә хынылтысы
ҹарһов
уза ахан балаҹа фәвварәнин

һәзин ијаппылтысы,

ҝеј ҹәмәнин әтри адамлара ләззәт верир. Кәнд
пенсијаҹыларынын haHсыны ахтарсан, елә орда тапарсан. Бу
ҝәзәл тәбиәт ҝуләсиндә
елә сәһбәтләр олур ки, динләдикҹә зәвг
алырсан.

Пенсијаҹы Арасәф кипинин јалы
јузу һагламыдыр.

Саҹ-саггалы суд тәки арармыии, һәләлик гамәтини
дуз сахламыиј ихтијарын һафизәси мәһкәм, сәһбәтләри
ипирин, мәзәлидир. Арасәф
әмини ҹаванлар јенә дәврәјә алмыидылар.
Әтрафа сукут ҹәк-

мулиду. Демәк, Арасәф әминин сәһбәт
аҹдыры мәвзу ҹох мараглы,
ҝәрәклидир. Арасәф әми ҹанлы тарихди
р. О, јахигы билир ки,
һансы јузбаныдан сонра кәнд һансы" јузбаиј
ынын әлинә кеҹиб,
һансы ојмаг тәрәгги еләјиб, һансы ојмаг
тәнәззулә уграјыб. Мәктәб нә вахт аҹылыб, илк мӱәллим ким олуб.
Совет һакимијјәтинин гурулдугу дәврдә кәнд нә вәзијјәтдә
иди,. сонралар нәләр
баи верди. Ихтијар-гоҹа Совет һакимијјәтин
ин гәләбәсиндән 4-5
ил әввәл јетим Садырын һӱнәриндән, мәрдли
јиндән даныиыр,
Садыг кипјинин нәсли барәдә ҹаванлара мә”лум
ат верирди.
Арасы јузбанынын вахты иди. Fu “Узбаиылы”
адланан мәһәлләнин ҹаванларынын габагында һеҹ кәс диниб-д
анынмара ҹәсарәт етмирди. Онлар тојда, ҝимҝә Јериндә, пәһләван
ојнајанда
(о вахт кәндин тамаиасы анҹаг пәһләван ојнамасы вә
гараҹылаРын ајы ојнатмасы иди) тез-тез галмагал салыр,
дава-далаиј тәрәдир, ҹамаатын ҹаныны боразына јыгырдылар.
Ди ҝәл, дур онла-

57

араја едилән
рын габагында ҝәрум неҹә дурурсан? Ахы, арадан
оглу ТЛИрин лап
иикајәтә ким бахасыјды? Јузбапынын әмиси
ҝејиб
ајаггабы
һәддини аимыијды. Онун әлиндән тәзә палтар,
ҝәз кирәси HCTƏİHPкәндә ҹыхмаг мумкун дејилди. Ҝәрдујундән
ИЈирин һәмиијә бади. Һундурбој, енликурәк, пәһләван ҹуссәли
лу һәрләнир,
ијына ҹал дагга гојур, кәнд доггазларында тәкәббур
ону Ҹалдаггаҹатана ҹатыр, ҹатмајана да бир Malı атырды. Һамы

оглу ҹагырырды.
әсирди.
Ҹалдаггаәглу ҝәлир дејәндә, касыб-кусуб тир-тир
, һәӘсирди ки, сез атаҹаг, ҹаваб гајтарса, дәјуләҹәк, сәјуләҹәк
ҝәзун ӱстә гадәләнәҹәк. Ҹамаатын ҝезунә отурмуиј бу гоҹуја
адлы касыб
ијын вар демәјә ҹур”әтли адам тапылмырды. Мәһәр
базарында
бир кипии гәссаблыгла мәијгул олурду. О, Ҹәфәрабад

ы.
әт сатар, бир ҹәтән кулфәтини гәпик-гурунила сахлајард
Базар ҝуну Мәһәр кииии вәзнәли ҹуха ҝејмииј, ҹиб саатынын
зәнҹирини јахасына бәнд еләмиијди.

Мәһәр ҹапаҹаг ҹалдыгҹа

ҝумҹ̧и зәнҹир тәрпәнир, ҝунәии ипыгында пар-пар парылдајыр
лу Kəды. Сән демә, Ҹәфәрабад базарында фырланан Ҹалдаггаор
.
зунун гујругу илә Мәһәрин синәсиндәки зәнҹирә бахырмыил
MəhəГәссаб гартпысында мутитәри ҹох олан кими Ҹалдаггаоглу

вә
рин устунә ҹумду, саг әли илә зәнҹирдән јапыијыб дартды
уҹадан гынгырды:
- Сәнин тәки лутә саат јараимыр" - дејә киппинин саатыны
әз ҹибинә салды.
баМәһәр киији ҹапаҹагы јухары галдырыб, Ҹалдаггаорлунун
ипына илиидирмәк истәди. Амма баҹармады. Елә бил ҝәрпә
һауијаглары ҝәлиб ҝәзләри гариысында дајандылар. Ҹапаҹагы
ДӘ
вада јелләјиб аһәстәҹә ҝәтҹ̧јә вурду. Ҹалдаггаорлунун һеҹ TYKY
тәрпәнмәди, ӱстәлик, гымыијыб Мәһәрә гынаг верди.
баијгасыҺәмин әһвалатдан ики-уҹ һәфтә сонра Ҹалдаггаоглу
на сатаииды. Садыг адлы јохсул бир киити варды. Арвады, ҸҸ оРлу илә бир ҝәз дахмада әмур-ҝун кеҹирирди. Садырын отуз беијгырх yatıb оларды. Торпагы, кәл арабасы, садәҹә бир инәји дә
олмајан Садыг нәкәрҹилик едирди. Садырын дунја малындан
олан-олмазы, евиндә ҝәзә дәјән бирҹә “дајандолдурум” туфәнҝ
иди. О, бекар вахтларында туфәнҝи ҹијнинә ҝеҹирәр, кәнди әһатә едән сых даглары, тала-тала коллуглары ҝәзиб доларарды.
Ахихамлар ја бир довијанла, бир-ики тураҹла, јахуд да тулку, ҹаггал дәриси илә евә гајыдарды.
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Садыг јенә овдан ҝәлирди. Вурдуру ики довијаны баии-баига
ҹатыб бир ҹијниндән асмыии, туфәнҝи исә о бири ҹијнинә K€ҹирмииди. Јолда Ҹалдаггаорлу илә растлаиды.
= Сәнә демәмиәм

кәнддә туфәнҝлә долама?

- Ҹалдаггаор-

лу јетим Садыгы боразлајыб силкәләди.
Ҝәдәкбој, ҹуссәсиз Садырын ајаглары бир-биринә долаиды.
- Баиј ӱстә, - деди, - даһа туфәнҝ KƏTYpMƏpəMİ
Садыг сәһәри дири аҹды. Нә гәдәр фикирләијди, туфәнҝ ҝәTYPMƏMƏİƏ әлаҹ тапмады. Уијаглары ов әти илә ҝирләјирди. Онун
евиндә анҹаг ов угурлу кеҹәндә газан гајнајыр, yurarnap онда атылыб-дуијурдуләр. Неҹә ҝун Садыг туфәнҝин сәмтинә һәрләнмәди. Аилә гуру ҹәрәк умидинә галды. Јенә туфәнҝ кара ҝәлди.
Садыг öy дәфә Бојук Дәһнәнин сејкәндији јасты-јапалаг даглара
уз гојду. Һәзин ҹеимәли дәрәләрдә ҝәзиб-доланды. Ҝунәиј гуруба тәрәф саллананда Садыг уҹ кәкликлә кәндә гајытды. Тәрсликдән јенә Ҹалдаггаорлу илә уз-узә ҝәлди.
- ƏL. Сәнә демәдим туфәнҝи тулла?" Сән әл, әлиндән алыб
сохарам ҝәзунә" Әҹлаф" - Ҹалдаггаорглу Садыры супурләди. Садыг вар ҝуҹуну топлајыб ҝӱҹ-бәла илә бу јыртыҹынын әлиндән
јахасыны гуртарды. Евләринә гәдәр гаҹды. Арвад-уигарына мәһәл
гојмадан туфәнҝи долдурду. Ҝәлдији јолу ҝери гајытды: “Әлмәк.
әлмәҝдир, хырылдамаг нә демәкдир?"” Ҹалдаггаоглу Тирдоггазда
ајагларыны ҝен гојуб дајанмытиды, даггасыны сол ҝәзунун устунә басмынды. Садыг она ҹатан кими әткәм сәслә гыипгырды:
s Ҹалдаггаоглу, демә намәрд гәфилдән вурду. Ҝәзләрини јум,

урәјин буланмасын"
Ҹалдаггаорлу баилады јалтагланмара:
- Сәнинлә зарафат едирдим. Сән лап...
- Мәним гоҹуларла Hə зарафатым? - Садыг туфәнҝин тәтијини ҹәкди. Ҹалдаггаоглу ијахлы-будаглы араҹ кими јерә сәрилди.
Кәндин кохалары, Николај адамлары гузгун кими токулуиидуләр. Ҹамаат јетим Садыгын тәрәфиндә дурду. Амма кимди о вахт
касыб-кусубун тәрәфини сахлајан. Аталар јахијы дејиб ки, балтанын сапы араҹдан олмаса, меијә гыра билмәз. Ҹалдаггаоглу ИЈиринин әли јузбанынын әтәјиндә иди. Әлбәттә, Николај һәкумәти јузбаизы илә һесаблаијырды. Буна ҝәрә дә Садыры yu кәрпә
баласындан, арвады Ҝәвһәрдән әбәди ајырдылар, Сибирә ҝәндәрдиләр, Садыг елиндән-обасындан әмурлук дидәрҝин салынды.
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Ај сатыҹы, ҝул јаха,
Мал сатыла, тез axa.

Дәһнә ҹамааты Садыгын орланлары Рәһим, Мисир, Аслан бә-

Хырда пул гајтармырсан,
Галырыг баха-баха.

јујәнә гәдәр онлардан ҝәз ҹәкмәди. Уилагларын әли ҹерәјә ҹатды. Онларын урәјини Апрел ҝунәиинин һәрарәти иситди. Ҝәнҹ
Совет һәкумәти агаларын гурбаны олан Садыгын уијагларына

“9 Јанвар”, “1 Мај” да,

аталыг гајрысы ҝәстәрди. Ҝунләр әтдукҹә гоҹулар, голҹ̧омаглар.

Дәрд-беиј колхоз бу гајда,

хәнҹәр кими гына ҝирдиләр. Кәнддә јени һәјат ҹиҹәкләнди. Мәдәнијјәт, маариф оҹаглары иплә дуиду. Садырын уијаглары аилә
гурдулар, ев тикдирдиләр. Киҹик гардаиј Аслан охујуб агротехHHK ихтисасы газанды. О, евләнәндән аз сонра Бәјук Вәтән MYһарибәси баијланды. Уҹ гардаиз фаијизмин гурбаны олду.
Садыг KHUIHHHH нәвәләри фираван јаијајырлар. Орлан нәвәләриндән Иззәт Садыгов али мәктәб битирмиидир. Нәвәләрин
һамысы иии-ҝуҹ саһибидир. Баба вә аталарынын әмәк јолуну давам етдирән нәвәләр бабалары барәдә гоҹалардан мараглы сәһ-

Һеҹ бир гују силосла
Долмады ҝеҹән ајда.

бәтләр еијитдикҹә

онларда

гуруб-јаратмаг etira, аралар-гуллар

Әзизим гана-гана,
Тәнбәлдир гана-гана.
Саһәдә тутун јыгмаз,
Уз гојар баптга јана.
|

Низами Нәбијев
Нуха фәһләси” гәзети, 9 сентјабр 1956-ҹы ил.

дунјасына, пул һакимијјәтинә нифрәт һисси ҹопуб-даијыр.
Низами Нәбијев
1969-ҹу ил.

ХАЛГ АДАМЫ
“Зулмун әмру залымын әмрундән узундур. Әләркән сурәтиндә TƏNƏCCYM едән зулмәтдән баига, бир ипеј гојмајыб ҝедәнләрә
ар олсун”.

НУХА БАЈАТЫЛАРЫ
Виктор Һуго
Аијхананын

ады вар,

Аббасов
Кәндимиздә фамилијасы илә танынан бирҹә о иди. Һамы она
“Аббасов” дејирди. Ҹох адам елә билирди ки, ады Аббасовдур.
Она “Аббасов әми”, “Аббасов дајы” дејәнләр дә варды.

Аиибазын мурады вар.
Нә хәрәјин гијмәти,
Нә дә ки, бир дады вар.

Ады Нурмәммәд иди.

Ҹај сатан Ҹәлал дајы,
Салыр дава, һарајы.
Икиси бир манатдан
Әксијә вермәз ҹајы.
Дизел, а узун дизел,
ИЈинләри резин дизел.

Лакин бу ад унудулмуијду.
Аббасов
Бу фамилијаны дапыјан адам балаҹабој, арыг, лакин гывраг
бир кипии иди. Уз-ҝәзундән мәрһәмәт, сәмимијјәт јарырды.
Кәнд уҹун, ҹамаат уҹун хејирли иијләр ҝәрмҹ̧иј, ел мәһәббә,

Сәндә нә гәдәр даиј-баиј вар,
Дин, даныиј әзун, дизел.

ти газанмыијды.
Пијада ҝәзмәји севәрди. Гаријылаидыгы әмәкҹиләрин һәр
бири илә һал-әһвал тутар, дәрд-сәри илә марагланарды. Јуксәк
61

60

вәзифәләрдә

ҹалыиса

да, әзуну

адамлар-

садә

дан устун тутмазды, ловгалыг, тәкәббур танымазды, бәјуклә ĞƏİYK, KHҹиклә киҹик иди. Садәлији, сәмимијјәти илә
ҹамаатын
гәлбинә јол

ҹаг беии-он варлы аилә ҹәрәкли
иди. Әмәкҹиләр исә Ҝеҹә-ҝӱндуз ҹалыисалар да, дојунҹа јемәк,
абырлы пал-палтар, јахијы ев“HHK ҝәрмурдуләр. Кәндин варлы
лары (Ҹәлал Молланәсиб орлундан баига) әмәкҹи инсанларын
ганыны сорур, онлара динҹлик, раһатлыг вермирдиләр. Кәндл
иләр аз муздла варлылара ии1ләмәли олурдулар. Кәндхуданын,
Јузбанынын, дарганын кәсдији
баијын copFy-cyarıbı јох иди. Арасы
јузбапгынын гоһуму ҸалдаггаOF/Iy КИМИ гоҹулар фагыр-фугәраја
ҝун вериб ипыг вермирдиләр.
Онларын вар-јохуну әлиндән алыр,
әзләрини дә багында, тарласында муфтә иизләдирдиләр. Одур
ки, Аббасов фәһлә-кәндлини
истисмардан, јохсуллугдан хилас
едән јени
m)
гыллајырды.
а
ир
Бәјук Вәтән муһарибәси баилај
андан бир неҹә ҝун сонра
Аббасов һәрби комиссарлыра ҝедиб,
ҹәбһәјә ҝәндәрилмәсини
хаһииј етди.

тапмынды.
Аббасов кәндимизин
илк маарифҹиләриндән
биридир"
Кәнддә колхоз гурулуијунун
јарадыҹыларындандыр"
Иҹтимаи
биналарын

тикинтисиндә, јолларын İ
абадлаидырылмасында,
јени кәрпуләрин салынмасында фәаллыг ҝесTƏpMHLI,

багларын,

TOX-

маҹарлыгларын

ҝени1-

ләндирилмәсинә

рәваҹ

|

вермиидир.

Аббасов Нурмәммәд Алхаз оглу 1906-ҹы илдә Бәјук Дәһнәдә
јохсул ҝәндли аиләсиндә дорулмутдур. Корпә икән ата-анасыны
итирмииј, ону бибиси 3ohpə, халасы Мунәввәр бәјутмуијләр.
Илк тәһсилини Исмајыл Гәдирлинин кәнддә аҹдыгы јени усуллу
мәктәбдә алмытдыр. Азәрбајҹанда Совет һакимијјәти гурулдугдан сонра |Пәки семинаријасында охумутдур. Әмәк фәалијјәтинә рајонун дар ҝәндләриндән олан Тәпә Ҹәннәтдә баијламыијдыр. Сонра исә Бојук Дәһнә мәктәбинә дәјиијиләрәк ијаҝирдләрә тарих, иҹтимаијјәт фәнләриндән дәрс демипдир. Ахијам
курслары аҹараг јаиплы әһалинин савадланмасына KÖMƏK етмииидир.
Ҝәнҹлик илләриндә әввәлҹә комсомол, сонра партија сыраларына дахил олмупидур.
Истисмарҹы синифләри

мәһв едән јени гурулуну алгыилајан

Аббасов колхоз партија тәигкилаты катиби сеҹилмии, иҹтимаи
иипләрдә бәјук һәвәслә ҹалынмыпиды. О, Ҹәфәрабад рајон партија комитәсинә ирәли ҹәкилмипди. Бурда тәиҝилатҹы-тә”лимат62

Һәрби комиссар:
- Сиз арха ҹәбһә Ҹҹӱн ҝәрәкли
адамсыныз, јолдаиј Аббасов,
она ҝәрә дә сизә “брон” вермии
к,-деди.
- Мән ҹәбһәјә ҝетмәлијәм" - Аббасо
в гәрарыны билдирди. Рәһбәримизин ијулун 3-дә радио
илә ҹыхыныны “Коммунист”
гәзетиндә охудугдан сонра раһатл
ыг нә олдугуну билмирәм, MY= һарибәјә ҝедиб ДӰЛИМӘНЛӘ уз-узә ҹарпы
нмаг мәним ән бәјук арзумдур. “Ҹаван дәвләтимиз тәһлук
ә гаригысындадыр. Сизә мураҹиәт едирәм, мәним әзизләрим”
Сталинин бу ҹарырынындан
сонра мән кәнддә гала билмәрәм.
Сталин билдирир ки, “дуимәнин мәгсәди

алын тәримизлә сувардырымыз торпаг
ларымызы
гәсб етмәкдир, әмәјимизлә һасил етдији
миз тахылымызы, нефти. әлә ҝеҹирмәкдир. Онун мәгсәд
и мӱлкәдар һакимијјәтини
Јәрпа етмәкдир”. Мән мӱлкәдарлар һакими
јјәтинә дә, фаијизмә

дә нифрәт едирәм"

– Неҹә әвладын вар, Аббасов?

– Дорд1
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Һамысы да хырда, еләми?
BƏİYİY сәккиз јаплындадыр.
Сән ҝетсән, онлара ким бахаҹаг?
Баијгалары неҹә, онлар да елә
Беләликлә, Аббасов кәнуллу олараг мӱһарибәјә јолланды.
Бутун муһарибә боју, јә”ни, 1941-1945-ҹи илләрдә ҹәбһәләрдә әзуну фәал дәјуииҹу кими ҝәстәрди. Једди дәфә јараланды.

јолҺәр дәфә мҹ̧алиҹә олундугдан сонра јенидән дәјуијә атылды,
Byдаилары илә ҹијин-ҹијинә мубаризәни давам етдирди. Арыр
руималардан бириндә контузија алды, еизитмә габилијјәти

рлији козәифләди. Онун мубаризлији, мәрдлији вә вәтәнпәрвә
манданлыг тәрәфиндән лајигинҹә гијмәтләндирилминдир. “Гырмызы Улдуз” ордени, “Гафгазын мудафиәсинә ҝәрә”, “Будапеиитин азад олунмасына ҝәрә” вә баига медалларла тәлтиф олун-

муијдур. О, ахырынҹы дәфә Вјанада arbip јараланмыи, госпиталда узун муддәт муалиҹә олундугдан сонра - 1945-ҹи илин сентјабрында ордудан тәрхис олунмуијдур.
Аббасов Нурмәммәд кәндимизә ҝәләндән уҹ ҝун сонра Бејук
Дәһнә кәнд Совети сәдри вәзифәсинә сеҹилди.
Аббасов бутун имканлары муһарибә деврундә јарымвиранәлијә ҹеврилән кәндимизин абадлаимасына, әһалинин ҝузәранынын јахијылатзддырылмасына јәнәлтди... Гыса муддәтдә КӘНДИМИЗ

јохсуллугдан ҹыхды, абадлаијды. Аббасов кәндә, ҹамаата хејир

верди. Рәфтары о гәдәр мулајим вә хоиј иди ки, ону севмәмәк
мумкун дејилди. Әмәкҹиләр она пәрәстииј едирдиләр.
Бу вәтәнпәрвәр, хејирхаһ инсаны кәнддәки гара гуввәләрин
ҝәзу ҝотурмурду. Онлар бир бәһанә илә Аббасову долаидырыб,
һәбс етдирә билдиләр.
Аббасов әсл халг адамы иди. Ону наһагдан тутмуидулар.
Һәбсханадан јухарылара әризә ҝәндәрәрәк әз һугугуну тәләб етди. Hurə јенидән бахылды, Аббасова бәраәт верилди.
1983-ҹу илин бир пајыз KyHy Аббасов әлум ајарында иди.
Авазымыиј сифәти әввәлки кими нурлу иди. Hİyypyuy итирмәмиијди, сәрраст данынзырды. Деврәсинә јыгылан әвладларына
зәиф сәслә деди:
- Кәдәрләнмәјин, уилаглар... Мәним ƏMPYM мә”насыз ҝеҹмәјиб. Дунјанын һәр узуну ҝәрмунәм. Халга зулм едәнләрә гарлы
һәмиигә мӱбаризә апармынгам. Мӱһарибә илләриндә ҹамаатымызы HOpƏKCH3 гојан “идарә иијҹиләри”нә гаризы амансыз олмуијам.
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o залымлар сонралар арыр дәрдә дуҹар олуб, јан
јерә вердиләр:
биринин гыҹыны
кәсдиләр, о бирисинин
богазыны —

мә”дәсинә гида борусу салдылар, уҹунҹусунун

ва

кор олду вә илахыр. Мән

a yaşi,

Ə3YMYH

дә heu Јерим

онлардан

аррымыр,

голлары

гуру, iy,

ијирми-отуз ил

гуиј КИМИЈӘМ,

ҜӘЈЛӘ-

Аббасов дунјадан накам ҝетмәди. Әвладлары ев-еиик, аилә
саһиби олмуиду. Али тәһсилли рус дили муәллими олан öz Зи-

ја атасынын јолуну игәрәфлә давам етдирир. Отуз илдән артыг
дәрс дедији 2 нәмрәли кәнд орта мәктәбиндә иаҝирдләрин вәтәнпәрвәрлик руһунда тәрбијә олунмасында, рус дилинин дәриндән ејрәдилмәсиндә CƏ”) вә баҹарыгыны әсирҝәмир.
-–

-..

Аббасовла јахын

идим. Арамызда

ата-орул

мәһәббәти

Аббасов ҹаван зијалыларла ҹох марагланырды, онларын угур-

per севинирди. Бир ҝун сәс јајылды ки, ҹаван зијалылардан
ириси гонизу кәнддән гыз ҝәтуруб, гаҹырдыб. Буну еиндән Аб-

басов хејли фикрә ҝетди, сонра мәним илк дәфә етитдијим аталар сәзуну ииләтди:

– Дунјаја ҜӘЛӘН еиимәк бир ҝун ангыраҹаг"
Аббасов једди овлад атасы иди. Бунлардан дәрду - Роза, Расим, Алхаз вә Зија мӱһарибәдән габаг, уҹу - Ревиән, Мина вә
m” мӱһарибәдән сонра догулмуиду.
5
ир ҝун Аббасовла би р мәҹлисдә идик. Сәһбәт мӱһарибәдән
әд
6 Фаиистләри гова-гова Украјнадан ҹыхарырдыг. Гар һәлә
әримәмиијди. Дәјутидә агыр јараландым, гарын устә јыхылдым.
Синәмдән ахан ган гары гырмызыја бојады. Јолдаиларым вуру(па-вурунга ирәлиләмиидиләр, тәк галмыидым. Ҝет-ҝедә зәифләјир, аз гала һуигуму итирирдим. Бу вахт бир игәфгәт баҹысы
әзуну мәнә јетирди, дири олдугуму ҝәруб севинҹлә кәмәјә адам
ҹагырды:
- Сјуда, ciyual Он жив...
Онун русҹа дедији “он жив” созу һәлә дә гуларымдадыр. həpкаһ изәфгәт баҹысы бирҹә саат ҝеҹиксәјди...
Онун ҹумләсини мән тамамладым:
- Рәвизән, Мина, Зиба инди дунјада јох иди.
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ГОҸАМАН
Кәндимиздә
ЛИМЛИК

рәфлә

илә

муӱәл-

ПЕИЈӘСИНИ

догррулдан,

мијјәти,
фајдалы

МУӘЛЛИМ

HİƏ-

сәми-

хејирхаһлыры,
мәсләһәтләри

ҹамаатын

рәрбәтини

газанан Әли Һәсән оглу
Јусифов
1922-ҹи
илдә
Бојук Дәһнәдә дорулуб.

Ајаг
ДӘН,

тутуб

аглы

аиләдә

СӘз

јеријәнKƏCƏHAƏH

доерулуг,

һалал-

лыг ҝәруб, атасынын бојуҝ зәһмәтлә ҹәрәк газандырынын
игаһиди
олуб.
Һәсән баба багҹылыгла, барамаҹылыгла мәи1гул олур, мал-гара сахлајыр, диррик-тәрәвәз беҹәрирди. Әли упаглыгдан

зәһмәтә

алыијмы11-

ды. Ев ииләриндә, ҹәл миләриндә баҹардыгы гәдәр атасына KƏмәк
едирди. Атасы савадсыз иди, о, оглуну охутмаг, елмли, биликли адам кими ҝәрмәк арзусујла јаппајырды.
Әли мәктәб јаиына ҹатанда хоијбәхтликдән, кәнддә даијдан,
биимииј кәрпиҹдән тәзә мәктәб бинасы тикилди. 1930-1931-ҹи
дәрс илиндә бу мәктәбин биринҹи синфинә илк дәфә гәдәм басанлардан бири дә Әли Јусифов иди.
О вахт мәктәб једдииллик иди. Әли бурда Гәдирли Исмајыл,
Маһмудзадә Исмајыл, Һаҹыјев Гурбан кими баҹарыглы муәллимләрдән дәрс алды, билији артды, дунјаҝәруиту ҝениииләнди.
Сонра тәһсилини П1әки Педагожи Мәктәбиндә давам етдирди.
1941-ҹи илин ијунунда педагожи мәктәби битириб, тәјинатла
Гасым Исмајылов рајонуна ҝәндәрилди. 4 ај Нәриманов кәндиндә мӱәллимлик етди. 1942-ҹи илин јанварында орду сырала-
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рына ҝәндәрилди. Бәјук Вәтән мӱһарибә
синин гызгын ҹары
иди. Фатистләр Гафгазаҹан ирәлиләмиидилә
р. Әли Јусифовун
дејуи јолу Гафгаздан баилады, Украјнадан,
Бессарабијадан ҝеҹәрәк Bynaneurrə гәдәр давам етди. 1944-ҹу
илин апрелиндә
арыр дәјутиләрдә гыҹындан јараланды. Госпитал
а дулиду. Myaлиҹәси узун ҹәкди. Гәләбәдән сонра, 1945-ҹи
илин августунда
саралыб һәрби хәстәханадан ҹыхды. Ордудан тәрхис
олунду.
Әли муәллим кәндимиздә јенидән ибтидаи мәктәб
мҹ̧әллими
кими педагожи фәалијјәтә баилады. Бир неҹә илдән
сонра 1Пәки Муәллимләр Институтуну битирди, тарих муәллими
ихтисасы алды. 52 иллик педагожи фәалијјәтдән сонра тәгаудә
ҹыхды.
Orny Илһам атасынын јолуну изәрәфлә давам етдирир,
1 нәмрәли
орта мәктәбин мӱәллимидир.
| Әли муәллим тәгаудә ҹыхса да, вахтыны боиј ҝеҹирмир,
həјәт-баҹада ҹалыныр, муталиә едир, хејирхаһ мәсләһәт
ләрини
һеҹ кимдән әсирҝәмир. Ел гәдри билән, ҝәндимизин бу
ҝунуну,
ҝәләҹәјини дуизунән инсандыр.
Ону да гејд едим ки, “Дәһнә зијалылары” китабынын
јаранмасында Әли муәллимин хејирхаһ мәсләһәти хусуси гејд олунмалыдыр. Бу китаб онун хаһиији илә һазырланыб. Одур ки,
Әли
мӱәллимә әз миннәтдарлыгрымы билдирирәм.
15 апрел 2000-ҹи ил.

ППТӘРӘФЛИ ӘМУР
Әсмајә Фәрәҹова кәндимиздә маһир педагог, тәвазәкар вә хејирхаһ инсан, сафлыг вә тәмизлик мӱҹәссәмәси кими таныныр.
Мән ону әллинҹи илләрдән таныјырам. Уҹабој, инҹә, гарајаныз
бир гыз иди. ИТәки ијәһәриндән ҝәлмииди. Бәјук Вәтән Myhaрибәсиндән зәфәрлә дәнән Әјјуб Бәлпир оклу илә хоиибәхт аилә
гурмуиду. Һалал әмәклә вә намусла јалпајырдылар. Ҝәнҹ аиләнин тәмәли зәһмәт вә һалаллыг узәриндә гурулмуииду...
Бу ҝунләрдә еијитдим ки, Әсмајә муәллим Бакыда јапајан oFлу Ҹаванизирҝилә ҝәлиб. Телефонла она билдирдим ки, “Дәһнә
зијалылары” китабыны нәирә һазырлајырам, онун да китабда олмасы ваҹибдир. Әсмајә муәллим бу хәбәрдән ҹох севинди, вә”д
етди ки, әзу һаггында јазылы мә”луматы тезликлә мәнә ҹатдыраҹаг. Мајын 5-дә |иӘКлЛини вә лазым олан мә”луматлары ондан ал-
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дым.
ЛИҜДӘ

Сәнәдләрлә
МӘНӘ

бир-

мәктуб

ҝәндәрмитди.

сам да, 1 вә 2 нәмрәли
мәктәбин вә кәндин бутун тәдбирләриндә ии1тирак едирәм, әз XeiHpхаһ
мәсләһәтләрими

да

Иҹтимаи

әһәмијјәтини нәзәрә ала-

раг һәмин MƏK

ку кими дәрҹ едирик.

әсирҝәмирәм.

“Һәрмәтли Заман му-

ҝәндәрмәклә, һамыныза
аилә хоибәхтлији, xol

КӘНД сакинләри мәним
Әмәјимә гијмәт верир
вә мәни һәр заман јад
едирләр.

ҝӱзәран арзулајырам.
Сиз ӱзәринизә ҝотурAYİYHY3

вәзифәни

лаји-

гинҹә јеринә јетирмииј
олсаныз,
демәли,
сиз

Бах,

әзунуз дә хејирхаһ инсан
олурсунуз, һәјатда кимә-

вә мәни

бу сыраја салмарыныза,

бунун

дән ҝеҹиб. Аллаһ мәнә

бир әмур дә бәхин ет-

бу һәрәкәтинизи

алгыилајыр

елә

YHYH, бу јолда гара
саҹларымы
арартмыизам. Јаиым јетмииј-

сә муәјјән гәдәр кәмәклик етмии олурсунуз.
Сизин

Мәни

јаддан
ҹыхармырлар.
Бу, озу хопбәхтлик ДеİHnMH?1
Гәдирбилән

әллим, сәмими саламларымы сизә вә аиләнизә

cəki,

дә
әмәјимә азаҹыг да олса, гијмәт вермәји-

низә ҝәрә тәијәккур едиб, миннәтдарлыгымы билдирирәм.
Заман муәллим, мән вә мәним тәрбијә етдијим ијаҝирдләрим,
әз овладларым һеҹ вахт ипан-ијәһрәт далынҹа гаҹмамыијыг. СаƏHƏ дӧвләтин ӱзәримизә гојдуру вәзифәни намусла, виҹданла,
гаријылыглы həpMəT вә еһтирамла јеринә јетирминјик. Мәним
алты әвладым вар - уҹ орлан, уҹ гыз. Мадди вәзијјәтин ҹәтинлиİH узундән һамысына али тәһсил верә билмәмииәм. Анҹаг онлар
садә әмәк адамы олуб, һалал әмәклә јаијајырлар.
Beiyk гызым Минҝәҹевир :пәһәриндә јаијајыр, барҹада TƏpÖHјәҹи-муәллимдир. О бири гызларым исә тәсәрруфатла мәиул
олурлар.
Орлум Ҹаванијир вә ондан киҹик оглум Мәнсур билдијиниз
кими, фирмада (Бакыда) ииләјир. Бојук орлум Бәијир исә кәнд-

дә малдарлыгла мәијгул олур (совет дәврундә колхозун фермасында, ИНДИ исә оз евиндә). Садә әмәк адамлары олан әвладларым, демәк олар ки, мәним давамҹыларымдыр. Мән тәгаудә ҹых-
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О

әмру

дә

белә-

ҹә сәмәрәли ҝеҹирәрдим. Сизә бу јолда мәһкәм ҹансарлыры,
habs də
Ҹалынын ки, әлунҹә MƏH о китабы вәрәгләјә
билим.
Һәрмәтлә:
һәмкарыныз Әсмајә мӱәллим
19 апрел 2000-ҹи ил”.
”

Јаз ҝӱнәни аләми нура гәрг етмиии, Kəsən
ИЈәки даһа да ҝәзәлләтимииди. Јениҹә јарпаглајан акаҹлар,
әлван ҝӱлләр, ҹиҹәктәр изәһәрә хусуси ҝәзәллик верирди. Һәр
јан ҝәз охиајыр, кәнул аҹырды.
Ипи ҝуну батланмынды. Һәр јердә олдугу
кими, уҹ нәмрәли
заводда да әмәк булаг кими гајнајырды.
Бурда габагҹыллардан
сәз дӱигәндә һундурбој, гарајаныз, арыг
вуҹудлу ПЛирин Фәрәҹ
оелунун ады биринҹиләр сырасында ҹәкилирд
и. Азәрбајҹанда coвет һакимијјәти гурулдугдан сонра ар KYHƏ ҹыхан
ИЈирин алдыГы мааила бир ҹәтән кулфәтини хоиибәхт
јападырды.
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Бу ҝун ииј вахтындан бир гәдәр тез завода ҝәлән ИЛирин Hə-

дәнсә тутгун, фикирли ҝәрунурду. Наһар фасиләси ҹатанда, далгын һалда јемәкханаја ҝетди, һәмиијәки јериндә отурду. Ta6arbıна ҝәтирилән исти јемәјә әл узаданда нимдаиј ҝејимли, OH-OH
бир јаијлы бир орлан иҹәри ҝириб ону муитулуглады:
- ИЈирин әми, гызын олуб:
|

Атанын узу KYTAY, гаи-габагы аҹылды, о, омур-ҝун јолдалпы
Вәсиләнин

һамиләликдән

сар-саламат

азад

олмасына,

она

HKHH-

ҹи бир гыз бәхиј етмәсинә ҹох севинди. Јемәји унудуб, ајара дурду, орланла бәрабәр заводун һәјәтиндән ҹыхыб, пал-палтар сатылан маразаја ҝәлди, ҝәзәл бир костјум алыб муитулугҹуну ҝејиндирди. Орлан “ҹох caF ол” дејиб, севинә-севинә евләринә ҝетди.
ИЈирин ҹиб дәфтәрҹәсинә бу сәзләри јазды: “Бу ҝун икинҹи гызым дунјаја ҝәлди. 25 апрел 1929-ҹу ил”.
Јемәкханаја гајыданда бајаг она ҝәзајдынлыгры верән фәһлә
јолдаијлары дедиләр ки, гызын хоијбәхт олаҹаг, она ҝәрә ки, апрелдә дунјаја ҝәлиб. Апрел хоијбәхтлик ајыдыр, даһи рәһбәримиз Ленин дә бу ајда догулуб.
- Гызларын ҝәлһаҝәлидир| - кәнарда дајанан фәһләләрдән
бири сәһбәтә гопулду. - Уҹ ҝун әввәл мәним бојук гардаиымын да гызы олду, адыны Сәмајә гојдуг. - Узуну ПЈиринә TYTду. - Гардаиј, ҝәлсәнә сәнин кәрпәнә Сәмајәјә јараијан бир ад
гојаг"
- Һансы ады мәсләһәт ҝәрурсән? - Пирин соруијду.
- Әсмајә адыны.
- Етиразым јохдур. Гызымын адыны Әсмајә гојаҹарам...
Ајлар, илләр бир-бирини әвәз едир, ҝәрпә Әсмајә фәһлә аиләсиндә фәрәһлә бәјујурду. Фәһмли, фәрасәтли yurar иди. KepAYİY ијејләрә диггәтлә бахыр, атасына ҹохлу-ҹохлу суаллар верирди. Севимли гызынын сорруларына тәмкинлә ҹаваб верән
ИЛирин истираһәт ҝӱнләриндә гызынын голундан тутуб, ону HƏһәрин ҝәрмәли јерләриндә ҝәздирирди. Гыз дәфәләрлә ҝердују
Хан сарајыны, Мирзә Фәтәлинин евини јенә ҝәрмәк истәјир,
атасыны о јерләрә ҹәкиб апарырды...
Гызынын тәрбијәси, тәһсили илә ҹидди мәијрул олан, она HaHM гајры, нәвазииг ҝәстәрән меһрибан ата - Ip Фәрәҹ оглу
1943-ҹу илдә вәфат етди. Аталы ҝӱнләри сона јетән Әсмајә бу
вахт ИЈәкидәки 7 нәмрәли гыз орта мәктәбиндә охујурду. Атасындан сонра мадди вәзијјәтләри арырлаиса да, тәһсилдән әл
70

ҹәкмәди.

1945-ҹи илдә һәмин мәктәбин сәккиз
инҹи

синфини
битириб, Максим Г.орки адына 10
нәмрәли мәктәбин НӘЗДИНДӘ
олан ахиам фәһлә-ҝәнҹләр мәктәб
инин 9-ҹу синфинә гәбул
олунду. Ҝундузләр иииләди, ахигам
лар охуду. 1947-ҹи илдә орта
мәктәби KYMYLI медалла битирди.
Мадди ҹәтинликләр һәлә дә арадан
галдырылмамыиды. Әсмајәнин бәјук гардаплы Абид Крым
ҹәбһәсиндә һәлак O/IMYLI, KHҹик гардапы Салеһ исә Myhap6ənəH
әлил гајытмынды. 1947-ҹи
илдә анасы Вәсилә Сәмәд гызы гәфләт
ән вәфат етди...
Аиләнин арыр ҝузәраны, мадди ҹәтинл
икләр Әсмајәнин

Hpaдәсини гыра билмәди, охумара олан
һәвәси сәнмәди. О, 1947-ҹи
илдә Пәки Икииллик Муәллимләр
Институтунун дил-әдәбијјат
факултәсинә гәбул олунду.

Әсмајә Фәрәҹова 1950-ҹи илдә институ
ту ә”ла вә јахијы гијмәтләрлә битирди, тә”јинатла Beiyk
Дәһнә кәнд орта мәктәбиндә мӱәллимлијә баилады. 30 ил һәмин
мәктәбдә әз ихтисасы
ӱзрә дәрс деди. Бутун мӱәллимлик фәалијј
әти деврундә мәктәб
педагожи ијурасынын даими катиби, мәктәб
дивар гәзетинин редактору олду. О, 1979-ҹу илдә ҹохулпа
глы ана кими тәгаӱдә ҹыхса да, мәктәбдән ајрылмады. 1979-ҹу илдән
1986-ҹы иләдәк İVХ синифләр узрә дил-әдәбијјат фәнни
узрә методбирләтмәнин
сәдри олду. Тә”лим-тәрбијәнин кејфијј
әтини јӱксәлтмәк уҹун вә
ҜӘНҸ мӱәллимләрин елми-методики һазырл
ырыны тәкмилләи1дирмәк мәгсәдилә хејли фајдалы иии ҝеәрду.
Әсмајә муәллимә хас олан интизамлылыг, AyanyK,
һәгигәтпәрәстлик, тәвазәкарлыг вә инсанпәрвәрлик
кими јуксәк әхлаги
кејфијјәтләр тәрбијә просесиндә игаҝирд
ләринә дә сирајәт етмипиди. Әсмајә муәллимә бәјук мәһәббәт
бәсләјән игаҝирдләри
һәр ҹәһәтдән она oxulaMara ҹалыиырлар.
Әсмајә Фәрәҹова нӱмунәви ипинә ҝәрә “Сосиали
зм јарытпынын галиби” дәиј нипјаны илә тәлтиф олунмуид
ур. Дәрс дедији
иаҝирдләрдән он беи нәфәри онунла ҹијин-ҹи
јинә мәктәбдә
иијләјир.
ИМәрәфли әмәји, хејирхаһлыры вә гајрыкетилији
илә мӱәллим
коллективинин, ијаҝирдләрин, валидејнләрин,
кәнд ҹамаатынын
дәрин həpMəT вә мәһәббәтини газанан
Әсмајә мӱәллим әзуну
хомбәхт саныр. Биз дә она мәһкәм ҹансарлы
ры, урурлар apayna-

јырыг.

-Ы
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Ҝенииј дунјакеруилу, саелам фикирли Әсмајә мӱәллим ҝәзәл инсан, гајгыҝеиз аилә баијҹысы олдугу кими, һәм дә јахијы

муталиәҹидир. Охудугу бәдии вә елми әсәрләри дузҝун гијмәтләндирмәји баҹарыр. Онун фикринҹә, Азәрбајҹан әдәбијјатынын
ики ҝӱнәији вар: Низами Ҝәнҹәви вә Мирзә Фәтәли. Гәдим әдәбијјатын бапында Низами Ҝәнҹәви, јени әдәбијјатын баында

исә Мирзә Фәтәли дурур.

ТУРПҸЫ̇ХАРДАН
(Нагыл-һекајә)
Мә"налы
тәрбијәсинә
рәҹоваја

омруну маарифә,
кәнҹ нәслин тә”лимһәср едән агсаҹлы муәллим Әсмајә Фәитһаф едирәм.

Пролог
- Сиз бура кимин
- Ӧзумун...

пенсијасы уҹун ҝәлмисиниз?

- Ҹаван ҝәрунурсунуз. Неҹәнҹи илдәнсиниз?
- Турпҹыхарданла јаиыдам.
- Сиҹан илиндә дорулмусунуз?
- Хејр, гојун илиндә дунјаја ҝәлмиијәм.
- “Турпҹыхардан” дејәндә кими нәзәрдә тутурсунуз? Нагылда
беләди ки, бабанын әкдији турп Сиҹан ҝәләндән сонра ҹыхыр.
- Мәним дә елә бир нагылым вар.
- Данытын.
- Әввәлҹә ону дејим ки, әлкәмиздә Сталинин јетмииј иллији
ҝенииј вә тәнтәнәли гејд олунанда - онда мән тәләбә идим - aFлыма ҝәлди ки, бир вахт Сталинин јериндә мәним јатыдларымдан бири отураҹаг. Белә дә олду. Горбаҹов әјләиди Сталинин јериндә.
,
- Горбаҹов да пенсијаҹыдыр, дејиләнә ҝәрә “Волга”сыны
окурлајыблар.
s
- Огрудан огруја һалалдыр.
- Нарылынызы баијлајын.
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Пролетариатын даһи рәһбәри
Карл Маркс илләрдән бәри
пәриум етдији мунбит торпагда
турп әкди. Турп ҹуҹәрди, KYHдән-ҝунә бәјујуб ириләтди. Маркс дартды
, дартды, ҹыхарда билмәди. Досту вә силаһдаты Фридр
их Енҝелси ҹарырды. Енҝелс

Марксдан,

Маркс турпдан јапытды. Дартд
ылар, дартды

лар, ҹыхарда билмәдиләр.
:
Јер Узӱндә илк сосиалист дәвләтинин
баниси, “коммунизмин
ме”мар

ы” Ленин ҝәлди, турп ҹыхмады
ки, ҹыхмады. Сонра haмынын севәрәкдән, ја севмәјәрәкдә
н “елләр атасы” адландырды-

Pol, дахили вә хариҹи дуимәнләри
н гәними, ҝенералиссимус
Сталин ҝәлди. Турп тәрпәнмәкдәнсә
даһа мәһкәм отурулиду, риизәләри дәринлијә иијләди.
Батынын ҹылпаглырына ҝәрә азаҹыг
Ленинә бәнзәјән, ҹәнәдән саз, “турист” Хрупилов ҝәлинҹә
турп лахлады, амма ҹыхмады. Ону бир гәдәр дә “дуррунлуг падија
һы” мариал Брежнев лахлатды...
Ән ахырда баиынын хариҹи ҝорун
уу илә бир аз Ленинә,
бир аз да Хрупииова охигајан, лакин
онлардан фәргли олараг дазында ҝәртәнҝәлә биҹимли бозумтул халы
олан дӱдәмә Горбаҹов
ҝәлди. О, ҹеимәјинин алтындан Ленинл
ә Сталини ҹәп-ҹәп сузәрәк биҹ-биҹ ҝулумсунду:
- Ҹәнаблар, риҹа едирәм кәнара ҹәкиләс
иниз, бу, сизин и:ииниз дејил"
Бадамы ҝәзләрини гыјан Ленин силаһда
итындан соруијду:
- Иосиф Виссарионовиҹ, о бизә “ҹәнаб”
деди, бәс “јолдаи?”
Сталин әлини бырына ҹәкди:
- Владимир Илиҹ, ССРИ илә бирликдә
“јолдаии”да ҝетди. Инди игтидар саһибләри бир-биринә “ҹәнаб”,
“ara”, “бәј” дејирләр.
Мәгсәдләри “агалар-гуллар дунјасыны” ҝери
гајтармагдыр. Коммунизм гурмары биздән әјрәнмәдиләр, бары
арылардан, гарылигалардан әјрәнсинләр. Хусуси мӱлкијјәт истисма
рын баиланрыҹыдыр. Биздән сонра фәһлә-кәндлинин јолуну Ganıra
сәмтә ҹевирир-

ләр. Ҝуја, ССРИ истисмарҹы бир империј
а имиин1,. Һәрҝаһ белә-

дирсә, бәс һаны империја баниләринин сарајлар
ы, сәрмајәләри,
ҝејим-ҝеҹимләри? Отуз беиј ил әјним кителдән бапга
бир костјум
ҝәрмәди. Университетдә ән касыб. ҝејинән мәним
гызым иди.
– Иосиф Виссарионовиҹ, MƏH демитпәм ки, руијвәт
олан јердә сосиализмдән даныиимаг наһагдыр. Сиздән
сонра әлкәдә pyu-
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орденвәтхорлуг баиланды, TYE)aH етди... Она бахын. Синәсиндә
уру ҹарангмедал әлиндән бармаг басмага јер јохдур, дәмир-дум
һаҹаранг һәрләјир әзу илә. О, кимдир?
- “Киҹик торпаг” гәһрәманы Брежневдир, Владимир Илиҹ.
лыны
Орден-медала јаман һәрисдир, дунјанын бутун орден-меда
јырыб версәләр, јенә Ko3y дојмаз. Сизин исә һеҹ бир ордениниз
јохдур, әвәзиндә әзунуз орденә ҹеврилмисиниз. Toryu Брежневин
енли синәсиндәки орденләрин он әдәди “Ленин” орденидир.
- Иосиф Виссарионовиҹ, дејәсән, Горбаҹовун да “Ленин ордени” вар.
- Вар, Владимир Илиҹ" О, “Ленин ордени”нин, партија билетинин ҝуҹундән истифадә едәрәк дуијмәнләрин әли илә һакимијјәтә ҝәлиб бизим јеримиздә әјләтминдир. Америка импе-

риалистләринин

тәһрики

илә сосиализми

дарытды,

КкГорбаҹов узун туклу, ајагы наллы, , бујн
OylHyarıy -- гулаглы ипејтаны

- Ҝет онлары јолдан ҹыхарт1
ИЛејтан аҹизлијини бојнуна алараг етираф
етди ки, арыллы
адамлара јахын дуигә билмир, әзу дә Сталиндән,
ит селбадан ropхан кими горхур, PYEEH ҝозунун бирини Сталин
вуруб ҹыхарыб|
Она ҝәрә дә она “кор ипејтан” дејирләр...

КӘНДИМИЗИН

Заһидова Бәјли Баһад
гызы 1954-ҹу ил мајын
28-дә ИЈәки рајонунун

саглы–рында

мәним әлимдән зәнҹир ҹејнәјән Һитлерин руһуну ијад етди.
- Сиз кәнардан тамаија един, ҹәнаблар| - Дазы галајлы газан

TƏK ипылдајан

Горбаҹов - о AYMƏMƏ орлу дудәмә

Бејук

турп јериндән кәклу-кәмәҹли

та

ҹа-парҹа олду. Ленинлә Сталин кускун һалда узләрини јана ҹевирдиләр.
ИЈејтанла бир һиндә гуҹаглајыб əriyən. Горбаҹов севинди,

маҹәрасынын диалектикаја YİFYH ҝәлиб-ҝәлмәдијини дуитунәркән ҝәрду ки, онун гызылы рәнҝдә саглам бир тохуму вар. Тохуму ҝәтуруб Маркса верди.
- Әкин, битсин
- Саглам бәдәндә саглам руһ onapl - Маркс һаваны вә торпа-

гы инсиләди. - Торпаг зәһәрли, атмосфер ҹирҝлидир| - дејиб, тохуму гырх илә јаздыры “Капитал”ын арасына гојду. - Ҝәзләјәк1..
Ленинлә Сталин гоҹалыб гарыјан ијирминҹи әсрин устунә
ҹыхыб, инамла ҝәләҹәјә бојландылар.
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ҜӘНДИНДӘ

мәктәбинин

1-ҹи

син-

финә ҝетмии,
1971-ҹи
илдә
һәмин
мәктәби
тә”рифнамә илә гуртармыидыр.
1978-ҹи илдә

гопараг пар-

турпун парҹаларыны сајды: он Geni иди. Һәр парҹаны он бел јерә бәлмәк фикринә дуиду. Он беии он беиә вуранда еләр ики
јуз ијирми беиј, Ики јуз ијирми беији ики јуз ијирми беијә вуранда исә... Ҝәзләри онундә гәбиләләр, тајфалар ҹанланды. Сән
демә, јенидәнгурманын ҝизли мә”насы “ҝеридәнмә”, “кеҹмиијәгајытма”, “јенидәнгырма” имии1|
“Тәбиәтин диалектикасы” әсәрини хатырлајан Енҝелс турпун

Дәһнә

анадан олмудур. 1961ҹи илдә Бојук Дәһнә op-

голларыны

ҹырмајыб, әрдәк кими јанларыны баса-баса ирәли јериди, сосиализмә нифрәт һиссилә турпа елә бир һәнҝ ҝәлди ки, глобус
бојда олан гырмызы

АЛИМ ГЫЗЫ

Бакы

Дәвләт

тетинин
KY/ITƏCHHH

Универси-

биолоҝија

фа-

битирмии-

дир.
1974-ҹу илдә Азәрбајҹан ЕА Торпапиунаслыг вә Агрокимја Институтгунун торпаг ÖHOKHMјасы вә микробиолоҝија
лабораторијасына лабоəma
)
.
,
рант вәзифәсинә Hillə
гәбуј
ур. Һәмин лабораторијада мухтәлиф вахтларда
баиг лаборант, мӱһәндис, киҹик елми ииҹи, елми ииҹи
вәзифәтәриндә ҹалынмындыр. 1995-ҹи илдә Азәрбајҹан ЕА
Торпаппунаслыг вә Агрокимја Институгунун нәздиндә
олан Ихтисаслаимыиз Елми Пурасында “Мугкан дузунун суварылан
торпагларынын һумуслулуг вәзијјәти вә онун тәнзим
олунмасы јоллары”
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мовзусунда диссертасија мудафиә етмиидир. Кәнд тәсәрруфаты
ı
елмләри намизәдидир.
Диссертасијанын MYİYM елми вә практик әһәмијјәти вар. Торпагларын һумуслулуг вәзијјәтини ҝәстәрән һумус вә азотун мигдарынын, еһтијатынын, һумусун фраксија вә груп тәркибинин,
һумин туриуларынын физики-кимјәви хусусијјәтләринин кәнд
тәсәрруфаты биткиләри алтында дәјинилмәси илк олараг комплекс ијәкилдә ејрәнилминидир. Бу ҝәстәриҹиләри мәгсәдјәнлу
ИЈӘКИЛДӘ ТӘНЗИМ етмәк уҹун игтисади ҹәһәтдән сәмәрәли тәклифләр верилмииидир.
Һал-һазырда, о, торпаг биокимјасы вә микробиолоҝија лаборагоријасында бојук елми иииҹи вәзифәсиндә ҹалыиыр. 15 елми
мәгаләси ҹап олунуб.
1990 - Москва, МДУ, “Азәрбајҹанын бә”зи торпаг типләриндән алынмыиј һумин туригуларынын физики-кимјәви хусусијјәт-

КИҸИК
оглум
Абду.
илә достдур. Һәр дәфә
ҜӘЛӘНДӘ

ra

дәнур,

ӱрәјим даCEBHHHHM

аигыб-даијыр...
Ҹәлал
орлу јох

Молланәсиб
ул

аиләдә

ДОРУ-

луб.
Məliyin

Барамаҹылыгла
олуб, гыса бир
вахтда варланыб, Бојук
851 Дәһнәдә ипәкаҹан фабИ гик тикдириб: торпагы,
бары,

Јан

Xbillibi,

таванасыз

ƏKY3y

олма-

кәндлиләр

онун фабрикиндә нијләјиб, карлы мааи алыб,
Јахиы јаиајыб.
Ҹәлал
дајы фабрикин газанҹы

тәри” мә“рузәси илә иитирак едиб.
1994 - Һәигтәрхан торпагигунасларын бејнәлхалг конфрансы.
“Суварылан Кур-Араз овалыгы торпагларынын кәнд тәсәрруфа-

гы истифадәси заманы һумуслулуг вәзијјәтинин
MƏ”py3əcH илә иитирак етмидир.

ФИЗӘ

дәјинилмәси”

һесабына

ҜӘНДИМИЗӘ

cax-

сы бору илә су хәтти
ҹәкдириб, он ики јердә
булаг гурдуруб. Бајрампајлајыб. Кимсәсиз гоҹала-

гониу идик. Мән ев-еиијими, мулкләрими, багларымы бурахыб
Бакыја кӧҹәндә бә”зи гијмәтли әијаларымызы гонијуларымыза
әманәт вердик. Бир неҹә ил сонра кәндимизә ҝәләндә Садыг киизидән баијга, һеҹ кәс әманәтими гајтармады. О вахт Садыг киизинин уҹ-дәрд гызы варды, оглу јох иди. Она Аллаһдан орул арзуладым. Диләјим һасил олду: будур һәмин orman. Ады Замандыр,

ı
ларда јохсуллара әрзаг, пал-палтар
рын, гарыларын, јетимләрин дајары олуб. Онун
дӧврундә кәндимиздә бир нәфәр белә, диләнҹи, аҹ-јалаваҹ
олмајыб. Онун ҹамаат уҹун ҝордују хејирли ииләри сајмагла гуртармаг
олмаз...
Ҹәлал дајынын мӱлкләри кәндин ортасында иди.
Бурда ики
бина диггәти даһа ҹох ҹәлб едирди. Гәдим архитекту
ра илә тикилән бу биналар бири диҝәриндән фәргли
иди. Бу бинаја охигар бинаны мән Гарабагын Хындырыстан кәндиндә
ҝәрмуиәм
(он доггузунҹу әсрин әввәлләриндә тикилән бина мәиһур
ипаир.
Гасым бәј Закирин евидир).
Биринҹи бина һәјәтин ипималында, солда, икинҹи бина исә
һәјәтин ҹәнубунда, сарда иди. Биринҹи бинанын узу
ҹәнуба,
икинҹи бинанын узу изимала бахырды.
Биринҹи бинада кәнд совети, поҹтхана, китабхана јерләиирди. Икинҹи бинада исә колхоз идарәси, мӱһасибат, клуб
јерләмзирди. Һәјәтин гәрбиндә һундур, узун бир тикили варды.
Фабрик бу бинада јерләиирди. Фабрикин CbiHbiT-CƏKYK аваданлыгла-
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ГӘЛБЛӘРДӘ ЈАППТАЈАН ИНСАН
Азәрбајҹанда Совет һакимијјәти гуруландан сонра Ҝәндимизин варлысы, хејријјәҹиси Ҹәлал Молланәсиб оглу тутулаҹарын-

дан горхараг аиләси илә бирликдә Бакыја кәҹду, “Бетимәртәбә”
јахынлырында ев алды.
“ә
Мән Бакыја oxymara ҝәләндә о, hyey Һаҹыјев кӱҹәсиндәки
сәнаје магазаларындан бириндә ииләјирди. Һәрдән маразаја онунла ҝоруигә ҝәләрдим. Бир дәфә о, сатыҹы јолдаиларына
мәним барәмдә белә мә”лумат верди:
- By orraH бизим кәндләндир. Атасы Садыг Гара оглу илә

рыны гырхынҹы

илләрдә KƏPMYİHƏM. Бурдакы ҝл ири

усту кирәмитли иди. Һәјәтдә һовуз, тут, 7
həp јан ҹәмәнлик иди. Уијаг вахты бурда 7
Луз илә јахын омур eypəH Ҹәлал Молланәси

.
. or nə.
pə Уд ыы

ҝә Ol
атасы иди. Овладларындан уҹу - Һуријјәт, Содәр, Нәс
ik
сил алмыил, хоиибәхт аилә гурмуијлар. Нәвәләриндән Hİ
ләр.
ранә Вәлизадә вә Хавәр Јусифова танынмыиј мугәннидир

MYFƏHHH

ХАВӘР ЈУСИФОВА

“Сентјабрын 8-дә Аз
ТВ-1-дә саат 18-дә “Ҝунајдын”
ансамблынын

консерти
олаҹаг.
Солистләр Рамин Надирорлу вә Хавәр Абдуллагы-

зынын
репертуарында
“Гараҝәз”, “Сән јадыма
дӱиәндә”,
“Ҝунелим”,
“ИЈәки”,
“Наз етмә”,
“Инлә

каманым”

маһны-

лары сәсләнәҹәк. Әзиз
охуҹулар вә тамаиаҹылар, хоиј дәгигәләринизи
“Ҝунајдын”ла
бир
јердә ҝеҹирмәјә дә”вәт
едирик”.
“Ҝунајдын” гәзети,
8 сентјабр 1998-ҹи ил.

Профессионал сәһнәдә бир MYFƏHHH кими фәалијјәт KƏCTƏ-

рән, ҹохијахәли репертуарлары илә танынан вә севилән MYFƏHни Хавәр Абдулла гызы Јусифова садә вә меррибан бир инсандыр. 1960-ҹы илдә Бакыда догулуб. Әслән Бојук Дәһнә кәндиндәндир. ИЈәки ханлыгынын бунәврәсини гојан Ҹәләбинин
нәслиндәндир. Hak тәһсилини Бакыдакы 190 нәмрәли орта
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мәктәбдә алыб. 12 нәмрәли мусиги
мәктәбинин фортепиано
курсуну битириб.
Һәлә ҝиҹик јаларындан мусигијә бәјук
һәвәси варды. Məkтәбин бутун тәдбир вә игәнликләриндә
бир MYFƏHHH кими фәал
иитирак едиб. 11 јаындан Назим
Нарыјевин рәһбәрлик етдији
“"Гырмызы гәрәнфил” мәктәблиләр
ансамблында ҹыхыиј едиб.
1977-ҹи илдән е”тибарән Агијин Гулијев
ин рәһбәрлик етдији
“ИПәнлик” ансамблында фәалијјәт ҝәстәрм
әклә бир MYFƏHHH KHMH профессионал сәһнәјә ҝәлиб. Бир
муддәт мәииһур MYFƏHHH
Ислам Рзајевин рәһбәрлик етдији ансамбл
да фәалијјәт ҝәстәриб.
“Тәранә” ҝәнҹлик ансамблында да јахында
н иитирак едиб. Он
беиј илдән артыг Азәрбајҹан Дәвләт
Консерт Бирлијинин солисти олуб. Һазырда Аббасгулу Нәҹәфз
адәнин рәһбәрлик етдији
“Ҝунајдын” ансамблы илә бирликдә ҹалыны
р.
Мусигисиз бу дунја јәгин ки, ҹох мә”насы
з оларды. Бизи ијадландыран, ҝәдәримизи овудан сеһрли аләмә
һәр биримизин еһтијаҹы вар.
“Јухудан ҝәзләрими бабамын авазла охудуру
намаз сәсинә
аҹардым”– дејән Хавәр сәнәтә ҝәлининдә аиләсин
ин наразылыгы олса да, онда һәдсиз һәвәс ҝәруб, истәјинә
мане олмајыблар.
“Нәслимиздә бабамын да ҝәзәл сәси олуб. Јаплы
адамлар сӧјләјирләр ки, бабам MyFaMbi ҹох авазла охујармы
иј. Јәгин ки, охумаг һәвәси мәнә ганла отурулуб... Уиаглыгда
Зејнәбин сәсинин
зургуну идим. Мави екранда узун муддәт MYFƏHHHİ
Ə тамаила eTдикдән сонра ону тәглид едәрдим... Әтуб-ҝеҹән
илләримә бојлананда һәзин бир хатирә кими аталы ҝӱнләри
м, OMPYMYH гајрысыз
илләри ҝәзләрим әнундә ҹанланыр. Мәни бутун
консерт, uləHЛИК ВӘ ТОЈ мәҹлисләринә атам әз маигыны илә апарар,
һеҹ вахт
тәк бурахмазды. Инди атамын Јери ҝәрунӱр. Һәр ҝун
јухума ҝирир. Мән атамла нәфәс алырдым. Она ҝӧрә дә бә”зән
сәһнәјә
ҝәзујаттлы ҹыхырам. Атамын севдији маһнылары
охујанда кәврәлирәм”.
“Сандыга ҝирсәм, нејләрсән?”, “О, нә халдыр јанагында?"
,
*“Билмирдин, биләјдин” дует-маһнылары образлы
ифа едән Хавәр мухтәлиф жанрларда маһны охумагда ҹәтинлик ҹәкмир.
Истәр MyraM, истәрсә дә бәстәкар вә ја халг маһнысы олсун,
фәрг
етмәз. Ән әсас одур ки, маһнылары севә-севә охујур. Репертуа-

ры зәнҝиндир. Халг маһнылары илә јанапы, ИПәфигә
Ахундова,

Елдар Мансуров, Ҹаваниир Гулијев кими ҝәзәл бәстәкарла
рын
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маһныларына да устунлук верир. Бу бәстәкарларын бәстәләдији
маһнылар онун зәвгуну охијајыр.
1977-ҹи иләдәк бутун ҝәнҹ ифаҹыларын консерти фонограммасыз,

ҹанлы

ипәкилдә

масыз охујуб. Инди
бу да сәнәтҹиләрин
: Хавәр Јусифова
нин солисти кими
Һәрби һиссәләрдә,
ләр

гаријысында

ҝедирди.

Хавәр дә узун

илләр

фонограм-

исә фонограмма илә охумаг дәбә дуигуб ки,
ијини хејли асанлаитдырыб.
15 ил Азәрбајҹан Дәвләт Гастрол Бирлијиреспубликамызын бутун рајонларыны ҝәзиб.
госпиталларда муҹ̧алиҹә олунан јаралы әсҝәр-

ҹыхыплар.

едиб.

Әз лирик маһнылары илә гәлбимизи охијајан севимли MYFƏHнимиз Хавәр Јусифова рекламы севмир, ефирдә тез-тез ҝәрунуб
тамааҹыны јормага, озуну тамаијаҹылардан бездирмәји хоијламыр.
Хавәр садәлији илә сеҹилсә дә, јери ҝәләндә јарајан гәдәр
тәмтәраглы ҝејинмәји, косметикадан истифадә етмәји хоилајыр.

Һәлә дә “Субајлыг султанлыгдыр” девизи илә јаијајан Хавәр ханым әҝәр тәмиз севҝи илә растлаијмаса, аилә һәјаты гурмајаҹаг.
Һәр ипејдә сафлыг арајан Хавәр мәһәббәтин улви олдугуну дујур.
Һансы әлкәләрдә гастролларда олмагы илә марагландыгда исә
ҹаваб верди ки, һундурлукдән горхдурундан дә”вәт алдыры сәфәрләрдән имтина едиб. Горхуну әзундә ҹәми бир дәфә дәф едәpək Москвада јаигајан һәмјерлиләримизин биринин тојунда и11тирак едиб.
Хавәр әзу һаггында дејир:
- Мән диндарам, намаз гылыр, оруҹ тутурам. Дини китаблары
охумагдан дојмурам. Һәдисләрә гулаг асанда, бир HƏB илһам алырам. Мугәддәс “Гур”ани-Кәрим”дә дејилир ки, гадир Аллаһ тәрәфиндән һәр бир адама сәс верилир. Һәм дә Аллаһ о сәси озу
севиб-сеҹдији инсанлара бәхиј едир. Хоијбәхтәм ки, Аллаһын
севиб-сеҹдији гадын мугәнниләрдән бири дә MƏHƏM.
Атасынын вәфатындан сонра сәнәтдән бир неҹә ил узаглаијан мугәнни јенидән фәалијјәтә баилајыб. Бундан сонра адынын сојады илә ҹәкилмәсилә фәхр етдијини вә сонунҹу касетинин устундә “Хавәр Абдуллагызы” сәзләриндән руһланыб севиндијини сејләјир.
Хавәр Абдуллагызы һазырда јени маһнылар узәриндә иијләЈир.
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ҜӘНҸ ҺАВАДАР
ФЕЈЗИЈЕВ ҸАВАН- İz:
HHP
ӘЈЈУБ
ОРЛУ.
1963-ҹу илдә Бојук ДәһНӘ ҜӘНДИНДӘ анадан олмуидур. Һазырда Бакыда
јапајыр, евлидир, 2 oBлады вар.
Орта
мәктәбин
6
илини һәмин Böiyk Дәһ-

нә кәнд мәктәбиндә охудугдан сонра 7-10-ҹу си-

нифләри Иәки рајонунун Серго Орҹоникидзе
адына тахылҹылыг совхозундакы гарынмтыг-типли интернат мәктәбиндә
ənna гијмәтләрлә бала
вурмуидур.
Орта мәктәб илләриндә исте”дадлы бир
ијаҝирд

кими

танын-

мыии, дәфәләрлә MYXTƏлиф фәннләр узрә олимпиадаларын
галиби олмуиј вә фәхри
фәрманларла мукафатландырылмыидыр.
Мәктәб илләриндә бә-

дии јарадыҹылыга мејл ҝәстәрмии, бир
сыра ипе”рләри вә мәгаләләри о заманлар ҹох популјар олан “Азәрбајҹан
ҝәнҹләри” вә
ИЈәки фәһләси” гәзетләриндә дәрҹ
олунмуиидур. Орта мәктәби
битирәркән Азәрбајҹан Дәвләт Универ
ситетинин журналистика
факултәсинә дахил олмаг арзусу илә Бакыја
ҝәлмиии, лакин һәМин дӧврун мовҹуд ганунларына ҝәрә
һугуг вә журналистика фаҜӱлтәләринә гәбул олунмаг уҹун 2 ил
фәһлә стажы тәләб, onyнурду. Бунун гејри-гануни бир гајда олдугун
у иддиа едән абитуријент баига бир ихтисас ӱзрә имтаһан
вермәк истәмәјәрәк Русијаја - тәһсил ганунларынын даһа
либерал олдугу бир ӘЛҜӘЈӘ
ҝетмәк гәрарына ҝәлир. Буна ҹур”әт
етмәјән валидејнләр бир ај
сӱрән мубаһисәләрдән сонра ҝәнҹ овладын
инадкарлыры гарипы81

јола салмара мәҹбур
сында ҝузәиггә ҝедәрәк ону узаг Русијаја
гаријысына мәголдулар. Рус дилини даһа мӱкәммәл әјрәнмәји
рини ҝәзиб-досәд гојан јенијетмә Русијанын бир сыра игәһәрлә
ск ииәһәлаидыгдан сонра нәһајәт, Киров вилајәтинин Омутнин
ҝәлир. 1980риндә, садә бир рус мӱһитиндә јапјамаг гәрарына
сәнаје MYƏCCHCƏ83-ҹу илләрдә Волга-Вјатка реҝионунун ƏH ири
лә бәраси олан Омутнинск Металлурҝија Заводунда иииләмәк
ә
Русијанын али
бәр, һәм дә бир сыра тәдрис мӱәссисәләринд

мәктәбләринә гәбул олунмаг уҹун һазырлыг курслары кеҹмиитандир. 1983-85-ҹи илләрдә Совет Ордусу сыраларында Газахыст
да һәрби хидмәтдә олмуијдур.
1985-1991-ҹи илләрдә Азәрбајҹан Дәвләт Дилләр Институтунда али тәһсил алмыиј, франсыз-инҝилис дилләри узрә тәрҹумәҹи-муәллим ихтисасына јијәләнминдир. Институту фәрглән-

мә диплому илә битирдијинә ҝәрә јениҹә формалаиан тәрҹумә
факултәсинә мӱәллим тә”јин олунмундур. 1991-ҹи илдә Франса
һокумәтинин ССРИ-дә франсыз дили муәллимләри арасында кеҹирдији мусабигәнин галибләриндән бири кими Франсаја педа-

гожи-методики

тәкмилләиимә

курсларына

ҝәндәрилмииј

вә

франсыз дилинин тәдриси методикасы узрә Руајјан Хариҹи Дил-

ләр Мәркәзиндә охумуијдур. Јуксәк педагожи исте”дада малик
олан һәмјерлимиз, ејни заманда, тәрҹумә фәалијјәти илә јахын-

дан мәигкул олмуиј вә Азәрбајҹан “Лингвист” адлы илк әзәл тәр-

ҹӱмә мәркәзини јараданлардан бири олмундур. Бу тәрҹумә мәрKƏ3H 6 ил мӱддәтиндә ҹох мәһсулдар бир фәалијјәт дәвру јаијамыиг вә даһа сонра әлкәдә сијаси һакимијјәтин дәјинјилмәси нәтиҹәсиндә институт рәһбәрлијинә ҝәлмииј халг ҹәбһәси нумајәндәләринин тәзјиги алтында багланмалы олмуидур. Һәмин илләрдә мӱстәгиллијин әлдә олунмасы илә әлагәдар олкә сәрһәдләринин Авропа вә дунја әлкәләри уҹун аҹылмасы Ҹ. Фејзијевин
һәјатында да ҹох әнәмли рол ојнамындыр.
1993-ҹу илдә Белҹиканын “Сәрһәдсиз һакимләр” бејнәлхалг
тәиикилаты ону әмәкдатлыга дә”вәт етмитидир. Мӱһарибә ијәраитиндә yanmayan Азәрбајҹанда һәмин тәикилат ҹәбһә бәлҝәләриндә динҹ әһалијә вә гаҹгынлара тибби, мадди вә мә”нәви јардым ҝестәрмәклә мәигул иди. Гыса бир заманда әз иииҝузарлыгы вә интеллектуал сәвијјәси илә әҹнәби мӱтәхәссисләрин диггәтини ҹәлб етмии Ҹаванијир даһа сонра һәмин бејнәлхалг тәикилатын ҹәбһә зонасында јерләијән нумајәндәлијиндә рәһбәр
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вәзифәјә ирәли ҹәкилмии
ј
дәзулмәз бир ипәраитдә аа
а
ими —.
бахмајараг, о, бејнәлхалг миссијанын
гаризыја гој,
-”
рин әһдәсиндән лајигинҹә ҝәлмииј
, һәм -—. .
ərsin рәгбәтини газанмыпдыр.
25
ртыг мӱһарибәнин дајандырылды
р–ы бир вахтда би
ə unun
Азәрбајҹан игтисадијјатына
əə
narı
.

јјаҝәлир вә зәнҝин тәбии еһтиј
атларын е”мал
ә
“a ејук лајиһәләр-ирәли сурурл
әр. Јуксәк тәикиЈ
г га илијјәтинә малик олан
Ҹаванизирин муӱвәффәгиј.—... таныјанлар васитәсилә
həp тәрәфә јајылыр вә ҹы
= —: ә
изирҝәтләр Ҹаванизири әмәкдаилыг
а
Ы
-ҹи илин сонунда “Филип Морри
с” ипиркәтинин тәклифини гәбул едән Ҹавани
зир һәмин ипиркә:
sə
нал нӱмајәндәлијини аҹмаг Tanlıbıpbirbi
илә оз | 2
HləkHiə јола дујур. 6 ај әрзинд
ә Hləxunə .
ән
ı
изирҝәтинин 7 рајон узрә тәмсилҹилији
нин ә
.
ирин фәалијјәтә баијла
масына наил олур. Онун .

raxrarahımaacunnвәдаһаxəz" səbə ə

пај

|
ул вәзифәдә ҹалынимас
ərҜи кә едир. Фејзијев Ҹавани
јир “Филип —.
... əəə
әввәлҹә идарә мудири, даһа
ҝӧн
рбајҹан узрә реклам фәалијјәти ипо”бә
синин MYр
зифәләриндә ҹалыныр. 1998-ҹи илдә
диҝәр бир бејнәл. халХалг ијирҝәтин -- Алманијанын
ја
il “Реемтсма” изирҝәтинин Авропа
ҝ| ән нӱмајәндәләри онун
ҹох баҹарыглы бир бизнесмен
0

ə
ин

)İHHH ЗӘНН

едәрәк

Ҹаванигирәə

бу изиркә
PKƏTHH

тәмсилҹи-

тәклиф едир. Тәклифи мәмнунијјәтл
ә гәбул едән Ҹаə. заманда “Реемтсма” ијирҝә
тинин Азәрбајҹанда
4 HHƏ BƏ инкииј
|
аф ЕТМӘСИНӘә Наил ол, ду.
Ҹәми 1 ил
әрз
..
бојук бир бејнәлхалг изирҝәтин Азәрба
јҹанын тутун
Hz ви.
кәтә базарында хусуси ҹәкиси 1-2 фаиздә
н 24 фаизә
Л на
изирҝәти бу инанылмаз игтисади наилијј
әЫ ванна, əzан илә баглајыр вә Азәрба
јҹаны бу иниркәтин
x.
лмин
рисиндә
р иҹәрис
индә ә, ән биринҹиси вә ән габагҹылы
sil Алманиј
a ј bələri
бејук
ј рә ебәт саһиби олан һәмјерлимиӧз
Ола битмир. О, даим инкиафда
вә даим јукдир. Ҹаванизир һазырда бир сыра Јерли,
лакин санбаллы
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. Онун рәһбәризирҝәтләрин тә”сисҹиси вә ја һәмтә”сисҹисидир
вә һәр бири
лик етдији муәссисәләрдә јузләрлә адам ҹалынјыр
гла данынлырһејранлы
онун баҹарыгындан вә мудриклијиндән
л билән һәмзар Рус, франсыз вә инҝилис дилләрини мӱкәммә
јерлимиз Туркијә, Франса, Инҝилтәрә,

Болгарыстан,

Кипр,

Ру-

вә әз
сија вә Орта Асија әлкәләринә ипткузар сәфәрләр едир
фәалијјәти илә хариҹи сәрмајәдарларын әлкәмизә ҹәлб олунмавар
дә
илмәсин
сында вә әлкәмизин игтисадијјатынын дирҹәлд
:
ҝуҹу илә ҹалыныр.
Ҹаванизир әз догма кәндимиздән - Дәһнәдән Бакыја уз тутан
ҝәнҹләримизин тәһсил алмасы вә ниј јери тапыб пајтахт MYhHтинә говутмасында да әз кәмәјини вә һимајәдарлыгыны әсирҝәмир.

Онларла һәмјерлимиз онун рәһбәрлији алтында ҹалыныр.

ГОНАГ-ГАРАЛЫ
Әсримизин әввәлләриндә Бакыны ҝәрәнләри кәндимиздә бармагла
сајмаг оларды. Бакынын
ады дилләрдә әзбәр иди,
гәгрифини
әриј-ә”лаја
галдырырдылар.

ЕВИН ОРЛУ

нахырҹылыг едирди. Бәјук Вәтән муһариб
әси баилајанда о сәфәрбәрлијә алынараг ордуја ҝәндәрилди,
фәһлә баталјонунда

ХИДМӘТӘ баплады. Мӱһарибәдән сонра һәмин
баталјонун əcxəp-

ләри Бакыја ҝәндәриләрәк алибастр заводунд
а мијләдиләр.

Пирәли дајы ордудан тәрхис олундугдан сонра
һәмин завод-

да әмәк фәалијјәтини давам етдирди. Ев алдыгдан
сонра, 1947ҹи илдә кәнддә јаијајан аиләсини Бакыја кәҹурду.

ИПирәли дајынын еви дәһнәлиләрин вә гониу кәндлилә
рин

Y3YHƏ һәминјә аҹыг олмуидур.

Али мәктәбләрә гәбул олунмаг
Уҹун Бакыја ҝәлән абитуријентләрин әксәријјәти
онун евинә дуизәрди. Ҝәлән гонаглары меһрибанлыгла гаријылајар,
һәрмәтлә
јола саларды. Олдугҹа сәмими вә меһрибан инсан иди.
: HinpənH дајынын ики оглу вар: бәјујун ады Әләијрәф,
киҹи,
јин ады Фамилдир.
Ənəmpəğ Әзизов 1931-ҹи илдә Beiyk Дәһнәдә aoryay6.
Yurarлыг BƏ мәктәб илләринин бир һиссәси Beiyk Вәтән муһарибәс
и
деврунә дуигуб. Ҹәтинликләрә бахмајараг, тәһсилини давам етдириб. Кәнддә орта мәктәби битирдикдән сонра Бакыја ҝәлиб

атасынын ииләдији заводда бир муддәт фәһләлик едиб. О, 1952-

ҹи илдә Карл Маркс адына Азәрбајҹан Дәвләт Халг Тәсәрруфа
ты Институтунун план-игтисад факултәсинин сәнаје игтисадијја
ты ијә”бәсинә гәбул олунмуи, 1956-ҹы илдә институту битирмииз, тә”јинатла Азәрбајҹан Республикасы Јунҝул Сәнаје Назирлијинә иијә ҝәндәрилмиијдир. 1957-ҹи ил ијунун 25-нә кими назирлијин ипәк-сәнаје ијә”бәсиндә ииләмиијдир. Һәмин назирлик
"ər олундугдан сонра ону 1 нәмрәли Бакы ајаггабы фабрикинин
план-игтисад 110 ”бәсинә иијә ҝәтурмуијләр. Әмәк фәалијјәти
әсасән бу фабриклә баглыдыр.
Әләитрәф Әзизов иијләдији муддәтдә Азәрбајҹан республикасынын игтисадијјатынын инкииаф етдирилмәси уҹун бутун имканлардан истифадә етмиијдир. О, һәмин илләри хатырлајараг
дејир:
- Мән фабрикә ҝәләндә бу муәссисә Бакыда беиј ајаггабы

Дәһнә-

лиләрин ҝәзундә Бакы
әфсанәви бир məhəp KHми ҹанланырды.
Кәндимиздән бу ко- İŞ
зәл игәһәрә илк дәфә гәдәм басан вә сонралар
аиләликҹә коҹуб орада
yanağa Ҹәлал Молланәсиб оглу олмуидур. Даһа
сонра Кәрәм Әбдуррәһимов вә Пирәли Әзиз
оглу Бакыда мәскән салмыпилар.
ИЈирәли дајы колхозда ииләјирди, фермада

фабрикиндән бири иди. Бу фабрикләр ихтисаслаимынды. 1
нәмрәли ајаггабы фабрики упаглар уҹун бутун елҹуләрдә ајаггабы истеһсал едирди. Ону да дејим ки, бу фабрик мӱһарибә дәв84

Рундә Украјнанын Ростов-Дон ијәһәриндән Бакыја кеҹурулмуијдур. 1942-ҹи илдә фабрикин нәздиндә техники-пеигә мәктәби
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битирәнләр фабрикдә
әт ҝәстәрирди. Һәмин мәктәби
р. Тәкҹә ону нәзәрә ҹатдырмаг
әмәк фәалијјәтинә баилајырдыла
72 мин ҹут ајаггабы истеһистәјирәм ки, 1942-ҹи илдә фабрик
баиј верән јениликләр,
сал етмииндир. Илләр әтдуҝҹә һәр саһәдә
тә”сирини ҝәстәрди. Јенитехники тәрәгги бизим фабрикә дә 93
аваданлыгларын кәмәји
јени истеһсал хәтләри јарадылды. Јени
јәти вә һәҹми артмара
илә фабрикин бурахдыгы мәһсулун кејфиј

ДӘҺНӘНИН

фәалијј

Тәзә

И ҝејиниб

ы Наилијјәтләри
суллары дәфәләрлә Москвада Халг Тәсәрруфат
, кеҹиҹи бајСәрҝисиндә нумајиии етдирилмиил, диплом, фәрман

Фәһлә вә
Ики мин ииҹиси олан фабрик ики новбәли иди.
кими,

јахијы

да

истира-

пионер AYhər едирдиләр. Фабрикин Мәрдәканда yurarnap уҹун
ДИНҸӘизәрҝәси варды. Јајда итиҹиләримизин овладлары орда
исә салир, истираһәт едирдиләр. Фәһлә вә гуллугҹуларымыз
мәнзәрәнаторија вә истираһәт евләриндә, турист сәфәри илә

лары

ли јерләрдә динҹәлирдиләр. Бутун бунлар мәним хатиримә
әбәди һәкк олунмундур. Ҹохиллик әмәк фәалијјәтими нәзәрә

тәлалан дӧвләтимиз мәни бир неҹә медал вә фәхри фәрманла
тиф

етмиидир...

Әләирәф Әзизова верилән 447 нәмрәли вәсигәдә охујуруг:
“Әләирәф ИЈирәли оглу Әзизов јолдаа Азәрбајҹан ССР
Али Совети Рәјасәт Һеј”әтинин 1982-ҹи ил 3 декабр тарихли
фәрманы илә Азәрбајҹан ССР әмәкдар игтисадҹысы ФӘХРИ
АДЫ верилмиијдир”.
Әләирәф Әзизов һазырда тәгаудҹудур. Ҝәзәл аилә баиҹысыдыр. Уҹ овлады, ики нәвәси вар. BƏİYK гызы Тәранә али тәһсил-

ЕВДӘН

ҹыхдым

Куҹәләрдә
бир-биЫ" риндән бир аз аралы дузулән бәрбәзәкли будкаini ларын габагында ҹурбәҹур маллар тыг вурулмупду. “Кејфијјәтдә тәк
олан” тексун јагынын
тунд сары рәнҝли гуту-

раг вә орденләрә лајиг ҝорулмундур.

итиләдикләри

дәрдунҹу

Һара ҝетдијими билмәдән гејри-ихтијари олараг метронун “Бакы со-

утаг ајаггабысы бурахы
ун галан һиссәси
зи республика дахилиндә сатылырды. Мәһсул
. Бизим фабрикин мәһмуттәфиг республикалара ҝӧндәрилирди

Јахиы

илин

Ҝуну иди. Јунҝулвари сәһәр јемәјиндән
сонра

һәр ил 6 милјон ҹут
баилады. 1980-ҹи илдән баилајараг фабрик
фаирды. Истеһсал олунан мәһсулун 50

гуллугҹуларымыз

ЈЕЗНӘСИ

ik

HM

—

санки

узагдан

ада-

ма "ҝәл мәни ал” дејирди. Диварлардакы ииҹ̧ар4 .. да ҝәз јетирирдим.
нлардан би

хејирли вә гидалы маргариндир. ӧјән beləsi

:

дә ... ә
дејилән сон илләрдә елмә, китаба, oxyara həə
р.
әддән зијадә азалыб. Ипиди-иајәд, киноја, театра

—- K истәсән, салонда дәрд-беиј јуз адам әвәзинә, дәрд-беиј
“ə ...
Сәбәби мә”лумдур: аҹгарына HƏ кино, HƏ теəə
бәнна да елә бу ҝӱндәдир, һансына ҝетсән, гираәт

ли инҝилис дили мҹ̧әллимидир.
Әләирәф догулдугу, боја-баига ҹатдыры Бәјук Дәһнәни һеҹ
вахт унутмур. Атасы кими о да имкан дахилиндә әз һәмјерлиләринә даим дајаг дурур, еһтијаҹы оланлара әл тутур. Әләирәф әсл
инсан, әсл елоглудур. Арзу едирик ки, бу ҹур дәһнәлиләрин сајы ҹох олсун.

ди
-ҹумләтаны ики ҹут бир тәк охуҹу ҝәрәрсән.
də манәт кассасы, бәрбәрхана, һамам, ҹајхана, јемәкхана да
Ују соврулмуиј дәјирмана охијајыр. Елә бил даһа һеҹ кәсин баси üs ҝәлмир, һеҹ ҝәс ҹиммир, пулуну әманәт кассасында
СА bb"xa za Бәс ҝәрәсән, инди адамлар ĞalıbiHbi
ес
p рыр, һарда ҹимир, пулуну һарда сахлајыр, һарда јеҹир?.. Демәли, дәлләкханасыз, һамамсыз, ҹајханасыз ресторансыз да ҝеҹинмәк олармы...
:
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дәстәМетронун габагында ајаг сахладым. Иҹәридән ҹыхан
нин онундә вугарлы İepHULTƏ алим достум Мәвлуд Јарәһмәдов
ҝәлирди. Ҝәруидуҝ, һал-әһвал тутдуг.
Мовлуд ләзҝидир, ханымы исә бизим кәнддәндир, ПЛәкинин
Бәјук Дәһнә кәндиндән. Буна ҝәрә дә Мәвлуда Дәһнәнин језнәси дејирик. Орта мәктәби бизим кәнддә битириб, филолоҝија

елмләри докторудур. Дәһнәлиләр онунла - алим језнәләри илә

фәхр едирләр. Мәвлуд ортабојлу, саглам вуҹудлудур, гонур ҝәз-

ләри, ијәвә кими гара быглары вар, узундән сәмимијјәт, меһрибанлыг јарыр. Мәндән хәбәр алды:
- Сәһәр-сәһәр һара белә?
Ҹијинләрими ҹәкдим:
- Валлаһ, һеҹ озум дә билмирәм. Пенсијаҹы адамам, кәнлумдән ҝеҹир ки, бир гәдәр аијагы ениб, Саһил багында тај-туијларымла игаһмат ојнајым.
- Ҝедәк Әлјазмалар Институтуна. Мә”лумун олсун ки, гәдим
әлјазмалардан ИЈәки ијаирләринин ипе”рләрини топлајырам.
Дәһнәдән дә ики ијаир тапмыпам: бири Әлигуиј Мустафа, о бири Сәмәд Мәһзундур. Он доггузунҹу әсрдә јапјајыблар.
Достумла бирликдә Әлјазмалар Институтуна ҝедәндә бу јахынларда 98 јапында вәфат етмиии тәдгигатҹы-алим, јазыҹыжурналист Гулам Мәммәдлини хатырладым. Бир неҹә ил әввәл
дә јолум Әлјазмалар Институтуна дуиимујду, Мирзә Фәтәлинин
1859-ҹу илдә Тифлисдә Азәрбајҹан дилиндә нәр олунмуии
“Тәмсилат” китабыны ҝәрмәк истәјирдим. Бу мәгсәдлә гираәт
салонуна дахил олдугда орда јалныз бирҹә охуҹу - тәдгигатҹы
варды, о да Гулам баба иди. Аталар “Ат әлунҹә отлар” сәзуну
елә бил Гулам баба уҹун демиијләр. Гулам муәллим әмрунун сон
ҝӱнләринәҹән фајдалы тәдгигатындан, сәмәрәли ахтарынларын-

дан галмады. Онун әлјазмалар, гәзет вә китаблар ҹ̧зәриндәки јарадыҹы фәалијјәти әз ҝәзәл бәһрәсини вермиидир: “Молла
Нәсрәддин” (салнамә), “Азәрбајҹан театрынын салнамәси” (ики
ҹилддә), “Узејир Һаҹыбәјов” (салнамә), “Һусејн Әрәблински”

(салнамә), “Ҹаһанҝир Зејналов” (салнамә), “Ҹавид әмру боју”,

Тәбриздә дунјаја ҝәз аҹан, ҝәнҹ јаиларындан һәјатын
агрыаҹысыны дадан, әзаблы һәјәт јолу ҝеҹән, елә бир јуксәк
тәһсил
ҝәрмәјән (дәрд синиф охуму.:лу) Гулам Мәммәдли
садә мурәт-

тибликдән пеијәкар актјор, журналист вә тәдгигатҹы сәвијјәсинә гәдәр јуксәлмиидир.
Гулам бабанын јолу илә ҝедән вә онун лајигли давамҹыла-

рындан олан Мәвлуд Јарәһмәдов “Азәрбајҹан-Дагыстан әдәби
әлагәләри тарихиндән”, “Азәрбајҹан поезијасы вә Јетим Әмин”,
“Дәрбәнд сәнәткарлары”, “Таһирҹанлы Әмир Әли вә Еһраглы
Рәҹәб”, “Бәхтәвәр торпаг”, “Ирс-Әмир Әли” китабларынын MYәллифидир. Һабелә Азәрбајҹан вә Дагыстан мәтбуатында онун
300-дән ҹох елми мәгаләси дәрҹ олунуб. О, вахтыны бо11, CƏMƏрәсиз ҝеҹирән алимләрдән дејил. Ону һарда ахтарсан, Әлјазмалар Институтунда тапарсан.
Биз сәһбәт едә-едә Әлјазмалар Институтуна ҹатдыг. Vur ҝуну
баиланмыинды, гираәт салонунда бу ҝун бир неҹә тәдгигатҹы
алим мәијкул иди. Мән достумун јанында әјләиидим.
Ҝәзунә бәјудуҹу ејнәк тахан Мәвлуд кор-кобуд ҹилдләнмииј
әлјазмаларын саралмыии сәһифәләрини мәнә ҝестәрди. Сәтирләр
әрәб әлифбасы илә диб-дибә јазылмыијды, охумаг ҹәтин иди. Бир
сәһифәнин охунуту азы бир саат вахт апарырды. Достум ииә
алыммыиды, ҹәтинликләр ону горхутмурду. Әлјазмаларындан
ПЈәки ијаирләринин ипе”рләрини охуду. Мараглы иди, инанырам
ки, ҹап олунандан сонра охуҹуларын да хопуна ҝәләҹәк.
Бакынын Истиглалијјәт ҝуҹәсиндәки ҝәзәл бинаја - вахтилә

бурда Зејналабдин Тагыјевин аҹдыгы гыз мәктәби јерләитирди Әлјазмалар Институтуна ҝәлдијимдән мәмнун олдум, әһвалым
ТӘЗӘЛӘНДИ, урәкдән дедим:
- Вар олсун, әдәби вә елми ирсимизи һифз едиб сахлајан ӘлЈазмалар Институту вә бир дә Дәһнәнин језнәси Мовлуд Јарәһмәдов KHMH гәдиријунас алимләримиз:

“Ҝунај” гәзети, 3 феврал 1996-ҹы ил.

ЈӰКСӘЛИИИ ЈОЛЛАРЫНДА

“Сизә ким лазымдыр”, “Имзалар”, “Атмаҹалар”, “Туфејли оҹаглары” вә с. китаблар Гулам бабанын ијәрәфли әмәјинин мәһсулудур. Бу самбаллы китаблар милли мәдәнијјәтимизә ÖƏİYK хидмәтдир, мӱтәхәссисләрин столусту китабыдыр.

Дунјамин Нургәләм оглу Јунусов 1951-ҹи ил јанвар ајынын
10-да республикамызын ҝәзәл ҝуијәләриндән бири олан |//әки
рајонунун Бәјук Дәһнә кәндиндә колхозҹу аиләсиндә анадан ол-
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мәди. Әз валидејнләри кими
әмәји-зәһмәти севән Д.
Н. Јунусо
бир ил Минҝәҹевир изәһә
р автобазасында

муидур.
Һәлә
ҝиҹик
јаплларындан оз уиаглыг
достларына гарилы Mehрибанҹылыгры, бојуклә-

ҹалынмыпг вә јан Bi:
имтаһанлара һазырламтмары
да унутмамындыр.
ə
Нәһајәт, 1968-ҹи илдә јенид
ән сәнәдләрини АДДИ-нин
инҝилис - Азәрбајҹан дилләри
факултәсинә тәгдим етмииј
вә имтаһанлары

рин сәһбәтләринә Maparла

гулаг

рын

асмасы,

созуну

јуксәк гијмәтләрлә бапа
вурараг һәмин

онла-

института дахил олмуијдур.
Д. Н. Јунусовун институт һәјат
ы да ҹох мараглы ҝеҹмизидир
.
Елә

ҝәсмәмәси

вә с. атасы Нургәләм киизидә вә анасы

Афәридә

илк ҝӱндән ону һәм охудугу
141-ҹи група, һәм дә групу
н даxun олдугу бирләимәјә нумај
әндә сеҹмииләр.
:
| 1968-1973-ҹу илләр Дунја
мин Јунусовун пӱхтәләимәси
ндә
ЈЕТКИНЛӘНИМӘСИНДӘ охудугу
институт коллективинин бојук
кӧмәЈи олмуидур. Инсти

ханымда
гурур
һисси
ојатмынј вә онларда белә
бир инам јаратмытодыр.
ки, огланлары бӧјӱјәндә
нәинҝи
нин,
нин

онларын

еләҹә

дә

вә рајонларынын

ƏCCYÖYHY
KƏHƏK

тутун

аиләси-

ҝәндләри-

лајигинҹә

тә-

ҹә-

BƏ

CO3yH

ӘСЛ

мә”насында

зијалы

ола-

ҹаг. Орта мәктәб тәһсилинә 1957-ҹи илдә Бојук
Дәһнә

кәнд

орта мәктә-

бинин биринҹи синфинә дахил олмагла баплајан Д. Н. Јунусов
елә

илк

илләрдән

синиф

јолдатларындан

елмә-тәһсилә

Maparbı

бахымындан фәргләнмәјә баилады. Илк мӱәллимләриндән олан
Наилә Хәлилованы даим хатырлајан Д. Н. Јунусов мӱәллимлик
пеигәсинин ән јуксәк кејфијјәтләрини озундә еһтива едән бир
пеитә олдугуну киҹик јаиларындан сезмәјә баиламындыр. Сәккизинҹи синифдә охујаркән инҝилис дили муәллими Тәмајис ханым Д. Н. Јунусовун дилә олан һәвәсини дујмуиј вә инҝилис дили дәрсләринин бириндә демиидир: “Сәндәки ҝуҹлу мәнтиг, HHҜИЛИС ДИЛИНДӘН ана ДИЛИНӘ ВӘ ана ДИЛИНДӘН ИНҜИЛИС ДИЛИНӘ
дәрһал тәрҹумә етмәк баҹарыгы, мәндә бу гәнаәти һасил етмии1дир ки, мӱтләг дилҹи олаҹагсан”. Тәмајис мӱәллимә јанылмамыијды. Д. Н. Јунусов Бәјук Дәһнә орта мәктәбини ә”ла гијмәтләрлә баија вурдугдан сонра, 1967-ҹи илдә сәнәдләрини M. Ф.
Ахундов адына Азәрбајҹан Довләт Дилләр Институтунун инҝилис вә Азәрбајҹан дилләри факултәсинә тәгдим етди. Лакин һәмин ил јуксәк мусабигә олдугундан института гәбул олуна бил-
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иҹтимаи

миләриндә

ҹох

јахындан вә
фәал иптирак едән Д. Н. Јунус
ов, тәләбә елми ҸӘМИЈЈӘТИН
ИН ДӘ
ән фәал ӱзвләриндән олмундур.
Охудугу илләрдә ТЕҸ хәтти
илә
Тбилиси, Пјатигорск вә Москв
а изәһәрләриндә мараглы MƏB3y
ларла ҹыхыи етмиии вә мунс
ифләр һеј”әтинин мукафатлар
ына
лајиг ҝәрулмутидур.
Москвадакы ҸЫХЫЫГЫНЫ ИНДИ
ДӘ qox ҜӘЗӘЛ хатырлајан Д. Н.
Јунусов дејир: “1971-ҹи ил апрел
ајынын 23-у иди. Институтумуздан 3 нәфәр Москваја ҝәндә
рилминдик. Мәним ҹыхыии
едәҹәЈим мәвзу “Муасир инҝилис вә
Азәрбајҹан дилләриндә MYPƏKK
ƏĞ
ҹӱмләләр” иди. Мәвзу дилләрин
мугајисәли тәдгиги, онларын ҝенетик әлагәли олуб-олмамасынд
ан асылы олмајараг муасир дилҹилик бахымындан тәһлил едилир
ди. Профессор В. Д. Аракин
сон иҹласда мәним ҹыхыныма
Хусуси јер верәрәк демииди:
Муасир мәрһәләдә дилләрарасы,
халглар вә милләтләрарасы
әлагәләрин ҝет-ҝедә ҝениијләндиј
и бир заманда мухтәлиф дилләрин системли ијәкилдә мугајисәли
тиположи тәдгиги тәдгигатҹыдан ҹидди дигтәт, елми-мәнтиги
һазырлыг, ҝәрҝин әмәк тәләб
едир. Мугајисәли дилҹилик елминин
һазыркы инкиизаф сәвијјәси
мовҹуд проблемләрин јенидән ипгыг
ландырылмасынын зәрурилиЈини - дилләрин тиположи мӱгајисәсини
гаријыја гојур. Бу бахымдан 3-ҹу курс тәләбәси Дунјамин Нургәл
әм oFr0y Јунусовун мәвзусу баига мәвзулардан әз јыгҹамлыры,
конкретлилији вә актуалЛыры бахымындан фәргләнир. Ону
фәргләндирән ҹәһәтләрдән ән
әнәмлиси исә мәвзунун инҝилисҹә
изаһы иди”. Нәһајәт, 1973-ҹу

ил ҝәлиб ҹатды.
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Институт елми игурасынын гәрары илә Дунјамин Јунусов инс-

титутун инҝилис дилинин грамматикасы кафедрасында мӱәллим
сахланылды. Әз мӱәллимләри илә ҹијин-ҹијинә инјләмәјә баилајан Д. Н. Јунусов елә илк ҝӱндән анлады

ки, мӱәллим тәкҹә

билик вериб, фәнн тәдрис етмәмәлидир. О, тәләбә уҹун, јенијетмә уҹун, ӱмумијјәтлә, һамы уҹун ијәхси нумунә олмалыдыр. Ҹун-

ки һәр бир тәләбәнин, јенијетмәнин игәхсијјәтинин формалаијмасында мӱәллимин ролу әвәзедилмәздир. Тәсадуфи дејил ки,
бојук рус тәдгигатҹысы вә педагогу К. Д. Уијински даһијанә бир
узагҝәрәнликлә мӱәллимин иләхсијјәтини тәрбијәдә “һәр ппеј”

тәдгигатҹы, филолоҝија елмлә
ри доктору, профессор, таны
нмыр
дИЛҸИ алим Ј. Ј. Дубовски
гејд етмитдир ки Тәдги
гат ипи Mya-

ə мӱрәккәб ҹӱмләнин
интонасија Вариативлијини
араидырмаг
вә бу вариативлији тәрә
дән сәбәбләри мӱәјјәнл
әтдирмәк бахымындан да хусуси мараг
догурур. By мә”нада әлдә
едилән нәтиҹәләрдән һәм инҝилис дили
нин грамматикасына,

адландырырды. О ҝәстәрирди ки, мӱәллим тәләбәни тәрбијәли
дә едә биләр, корлаја да биләр. Бу да бир һәгигәтдир ки, тәләбәләр мӱәллимләрин сәһвләри кими һеҹ бир ипеји мәһкәм јадда
сахламырлар. Бутун бунлары нәзәрә алмара ҹалыплан Д. Н. Јунуcos, һәр ипејдән әввәл, пеијәсинин BYpFYHy иди. О, јахијы анлајырды ки, муәллим пеиәсини урәкдән севән адам олмалы, әз həрәкәтләрини гијмәтләндирмәји баҹармалы, фәалијјәтинә ҝәрә
ҹәмијјәт гаригысында мәс”улијјәт даијымалы, ҹавабдеһлик, MƏHлик, ләјагәт хӱсусијјәтләринә малик олмалы, ҹәмијјәтин мәнафејини әз мәнафејиндән YCTYH тутмалы, CƏ3Y илә иији арасында
гырылмаз вәһдәт јаратмалы, ҹәмијјәтимизин тәләб етдији кими
јаијамары баҹармалы, сәдагәтли вә һуманист олмалыдыр.
Елә бу һиссләрлә аудиторијалара ҝирән Дунјамин муәллим,
илк ҝӱндән тәләбәләринин севимлисинә ҹеврилди. О, дәрс демәклә јанаијы, елми-тәдгигат иијини дә давам етдирирди. Лакин
бириллик әсҝәри хидмәт онун иијләринә бир гәдәр тә”сир етди.
Тәрхис олунандан сонра 1975-ҹи илин јанварындан јенидән елми педагожи фәалијјәтини давам етдирән Д. Н. Јунусов “Муасир
инҝилис дилиндә “that” баглајыҹылы вә онсуз тамамлыг будаг
ҹумләләринин интонасија вариативлији” мәвзусунда диссертасија јазмага баилады. Тәдрис просесиндән ајрылмадан диссертасија ииини баија ҹатдыран зијалыларымыз бу ипин нә гәдәр arbip
олдугуну јахијы баија думгурләр.
Нәһајәт, республикамызын адлы-санлы дилҹиләриндән филолоҝија елмләри доктору О. И. Мусајев вә филолоҝија елмләри
доктору Ф. Ј. Вејсәловун рәһбәрликләри сајәсиндә намизәдлик
диссертасијасыны бала ҹатдыран Д. Н. Јунусов ону 1985-ҹи ил ,
февралын 28-дә Тбилиси игәһәриндәки мудафиә ипурасына тәгдим етди. Әсәрин мәзијјәтләриндән данынаркән симферопол
лу
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елми ҹәмијјәтинин рәһбә
ри, инҝилис дили факул
тәси деҝанынын муавини вә с. вәзифәләрд
ә ҹалынмындыр.

Ҝәзәл инсан, намуслу аилә
баиҹысы, ики әвлад атасы
(бәјук
оглу Апиин - тәрҹумәҹи-рефер
ент, киҹик

оглу Орхан - ипәргаунасдыр) вә сәзун һәгиги мӘ"на
сында әсл зијалы олан Гы
з
мӱәлл
им, инди дә јорулмаг билмә
дән ҹалын

ыр. О, 35 мәгалә вә
тезисин, ики китабын мӱәллифиди
р. Елми-тәдгигат ипини давам
етдирән Д. Н. Јунусов докто
рлуг мӱдафиәси узәриндә ҹидди
vaлыпыр вә уӱмидварыг ки, бу
јахынларда о, филолоҝија
елмләри
доктору, профессор ады даијыј
аҹаг. Буну она ҝәрә әминликлә
дејирик ки, Д. Н. Јунусов јуксә
к интеллектә, зәнҝин билијә,
həpтәрәфли инкиијаф етмии) ҹоигг
ун фәалијјәтә малик бир зијал
ыдыр. Бутун бу Хӱсусијјәтләри
онун тәдрис етдији “нәзәри
грамматиканын әсаслары” вә “Муга
јисәли типолоҝија” фәнләриндә
н
бирҹә муһазирәни динләјән һәр
бир тәләбәси вә һабелә онунл
а
ҹијин-ҹијинә ҹалынјан муәллим
достлары да тәсдигләјә биләр
.

boyun иттифагынын фәхр
и фәрманлары илә, һабелә тәдри
с
саһәсиндә ҝәстәрдији Јӱксәк
наилијјәтә ҝәрә 1979-ҹу илдә
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фаг
Сов.ИКП МК-нын, ССРИ Назирләр Советинин Умумитти
ЛХИЛКҜИ МКҺәмкарлар Иттифагы Мәркәзи ИЈурасынын вә
тәлтиф
илә
ниијаны
нын “Сосиализм јарындынын галиби” доии
олунмуидур.
)
институт
Д. Н. Јунусов бир дилҹи кими MƏ тәкҹә ИиЛӘДИЈИ
кәндинин,
коллективинин адыны дејил, дорулдугу Бојук Дәһнә
еләҹә дә рајонун адыны даим јӱксәкләрә галдырмара ҹалыијыр.
О, бир ҹох изәһәрләрдә мараглы мә”рузәләрлә ҹыхын етмииј
вә мӱкафатлара лајиг ҝерулмулидур. Онун сәси Москвадан, Кијевдән,

Ростов-Дондан,

Тбилисидән

ҜӘЛМӘКЛӘ

јанаијы, о, әлкҝә-

мизин бир ҹох ијәһәрләриндә Бакыда, Ҝәнҹәдә, Хаҹмазда вә
баила јерләрдә ҝеҹирилмини симпозиум вә конфрансларын да
фәал иијтиракҹысы олмуиј BƏ иизләдији институту лајигинҹә
тәмсил етмиидир. Бу барәдә онун елми әсәрләринин сијаһысына диггәт јетирсәк, фикримиз тәсдигләнәр.
Бутун иурлу һәјатыны мӱәллимлик пеиәсинә баглајан Дунјамин мӱәллим Азәрбајҹан Довләт Дилләр Институтунда иијләмәклә бәрабәр, “Хәзәр” вә “Гафгаз” озәл университетләриндә дә
ҹалыныр, республикамызын овладларына инҝилис дилинин HHҹәлијини әјрәдир.
Д. Н. Јунусов догулдугу, боја-баија ҹатдыгы догма KƏHAHHH BƏ
рајонуну һеҹ вахт унутмур. Демәк олар ки, һеҹ онлар да Дунјамин муәллими унутмурлар.
Азәрбајҹан КП ИЈәки ијәһәр Комитәсинин иләһәр вә рајон
зәһмәткеи депутатлары Советләринин органы олан “ИЈәки фәһләси” гәзетинин 13 јанвар 1976-ҹы ил вә 8 март 1986-ҹы ил
нӧмрәләрини изләјәркән “Илләрдә сәси вар” вә “Бојук Дәһнәнин алим оглу” мәгаләләриндә һәмјерлиләри Дунјамин муәллимин һәјат вә фәалијјәти илә әтрафлы таныиј олурлар. Биз һәмин
мәгаләләри дә бура дахил етмәји лазым билирик. Дунјамин муәЛЛИм кәнди илә, еләҹә дә кәндиндән вә рајонундан олан һәмјерлиләри илә даим әлагә сахлајыр, еһтијаҹы оланлара имканы
дахилиндә кәмәјини әсирҝәмир. Һәр јај рајона, әз ҝәндинә баиј
ҹәкән Дунјамин муәллим охудугу мәктәби, кеҹмиии муәллимләрини вә достларыны, кәндин агсаггал вә ҝәнҹләрини ҝәрмәклә
јанаиы, бир сәзлә она KƏMƏK уҹун мураҹиәт едән һеҹ бир адамы
наумид гајтармыр. Бәјук Дәһнәнин адыны уҹа тутан, догма ПЛәки рајонуну ијәһрәтләндирән Дунјамин Нургәләм оглу Јунусов
белә зијалылардандыр.
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ИЛЛӘРДӘ СӘСИ ВАР
“Һәр ҝун тәгвимдән бир вәрәг дуијур.
Илләрә
ni
Бәс илләр итмирми? Јох, о илләрдә
ии
A, nası, .—.
демәк, јапгајыр” (Дунјаминин ҝӱндәлијиндән)
.
b
Һәрдән онунла растлаанда әлҹатмаз
, YHİeTMƏ3 тәләбәлик
һәјаты јада дупгур. Ҝәзум әнундә ики ил бундан
әввәлки тәләбә,
бу KYHKY институт муәллими дурур.
.
Онун ҝәнҹ вә мә”налы әмру илә даһа јахында
н танылыг
уҹун семур салнамәсини - ҝӱндәлијини
бир дә вәрәгләдим”
Тбилисидә институт тәләбә елми ҹәмијјәтинин
хәтти илә Yuyмиттифаг конфрансы кеҹириләҹәк. Дунән професс
ор З. Тагызадә мәни јанына ҹарырмыпды. Ахы, мән уҹ
илдир онун рәһбәрлик етдији експериментал фонетика дәрнәјинин вә
институт тәләбә елми ҹәмијјәтинин Y3BYİƏM. Профессор
“Азәрбајҹан вә инҜиЛИС дилләриндә Gora3 вә бурун самитләринин мугајисә
ли изаһы” адлы елми ииими нәзәрдән ҝеҹирди. Дејәсән,
хоиуна ҝәлди. Јохса, редактә едиб мәним дә конфранса ҝәндәри
лмәјими
ТЕҸ-ә мәсләһәт ҝәрмәзди”.
“Тбилисидә ҹыхыным јахијы гаригыланды. Елми умумиләи
лдирмәләрим, ҝәлдијим нәтиҹәләр, ирәли сурдујум тәклифл
әр
ин
Конфрансда икинҹи јери тутдум...” (Ҝундәликдән,
Дунјамин Јунусов М. Ф. Ахундов адына АДПИ-нин инҝилисАзәрбајҹан дилләри факултәсинә 1968-ҹи илдә - ИЈәкидәки BöİYK Дәһнә ҝәнд орта мәктәбини гуртарандан бир ил сонра
гәбул
олунмунду. Муһазирәләрә MYHTƏ3ƏM давам етдијини, семинар
мәијгәләләринә һәмиијә һазырлыглы ҝәлдијини нәзәрә алыб,
ону
oxyuyry 141-ҹи групун нӱмајәндәси сеҹдиләр. О, сессијал
ары
ә ла" гијмәтләрлә бала вурур, институтун иҹтимаи һәјатында фәал ииттирак едирди.
| “артыг беилинҹи курсдајам. Тез-тез тәләбә достларымла бир.
јерә јыгынлырыг. Тәләбәлик әзу дә бир һәјатдыр. Дунјаҝәруумузу, һәјата бахынлымызы формалаијдыран һәјат...”
".. Сабаһ Москваја јола дулпурәм. В. И. Ленин адына Москва
Дәвләт Педагожи Институтунда ҝеҹирилән тәләбә конфрансында
Инҝилис вә Азәрбајҹан дилләриндә тамамлыг будаг ҹумләләринин
интонасија хӱсусијјәтләри” адлы MəB3y илә ҹыхыи едәҹәјәм...”
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БӘЈУК ДӘҺНӘНИН АЛИМ ОРЛУ

Биринҹи јери тутмуи= Москвадан хои хәбәрлә гајытдым.
мәни тәбрик етдидум. Тәләбә јолдатларым, мӱәллимләрим
ләр...

битирди. Елми
п Јунусов институту фәргләнмә диплому ИЛӘ
сахладылар.
ипуранын гәрары илә ону институтда муәллим
н 50 илДунјамин муәллим инди икинҹи илдир ки, ССРИ-ни
ләрә инҝилији адына АПХДИ-да ҹалыныр. Ҝәләҹәк муәллим
лис дилинин тәҹруби грамматикасындан дәрс дејир.
Муәллифин гејд дәфтәрҹәсиндән: “Ахијам тәһсили факултәдәрсинин икинҹи курс 202-ҹи групунда Дунјамин муәллимин
кеҹди.
синдә нитирак етдик. Дәрс јуксәк сәвијјәдә, кејфијјәтлә
Тапијырыгын

јохланмасы,

ҝәһнә

дәрсин

copFyey, јени дәрсин

изаһы вә мәһкәмләндирилмәси мӱәллим тәрәфиндән педагожи
усталыгла һәјата ҝеҹирилди. Сорруларда бутун тәләбәләр фәал
ипјтирак етди.
Јени дәрс “Индриект спииҹ” (Васитәли нитг) иди. Мӱәллим
ајдын вә ҝәзәл тәләффузлу нитги илә мовзуну (инҝилис дилин-

дә) әтрафлы изаһ етди вә гаригыја гојдугу мәгсәдә наил олду.”
Ахизам тәһсили факултәси хариҹи дилләр кафедрасынын мӱдири, досент З. Г. Султанов: “Дунјамин мӱәллим әз фәннини ҝә-

зәл билир, методик ҹәһәтдән ҝәзәл дә тәдрис едир.
Ону икинҹи курслара (грамматика узрә) рәһбәр сеҹмипик. О,
тәијкилати ииләр узрә кафедрада мәним комәкҹимдир”.
Д. Јунусову сон заманлар тез-тез М. Ф. Ахундов адына республика китабханасынын һуманитар оху залында ҝӧрмәк олар.
Столун узәриндә галаг-галаг јырылмынј китаблар онун ҝәрҝин
мәигул олдугуну ҝостәрир. О, “Инҝилис вә Азәрбајҹан дилләриндә тамамлыг будаг ҹумләли табели мӱрәккәб ҹӱмләләрин интонасија гурулуну” адлы диссертасија иији узәриндә ҹалыныр.
Ҝәнҹ муәллими, ҝәзәл тәдгигатҹы Л. Јунусову һәлә јени-јени
наилијјәтләр ҝӧзләјир. Әтән һәр ҝун, һәр саат онун уҹун јенијени ахтарынлар демәкдир.
Бәли, илләр итмир. Дунјамин мӱәллим јаздыгры кими инсан O

илләрдә ки, јахијы бир из бурахыр, хои бир хатирә бәсләјир,о
илләр јаиајыр.
Акиф Аббасов, Азәрбајҹан Дәвләт
Елми Тәдгигат Педагоҝика Институтунун елми HUVHHCH,

“1Пәки фәһләси” гәзети, 13 јанвар 1976-ҹы ил.
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Онун һәр дәфә кәндә ҝ: ӘЛИИЈИ
севинҹә сәбәб ол
ə ne исә әввәлкиләрдән
хејли фәргләнирди. Бу —.
UH адына Азәрбајҹан Дәвлә
т Педагожи Хариҹи јан
ә. HC.

нәзәри әһәмијјәтә маликдир.
Дунјаминин ата вә анасын
а, ону ҝәрмәј
ər вердији хәбәр һамыны
ə
has
унјамин һәмин диссертасиј (ЈА ӱзәрин
дә хејли
еј
ииләмитиј
anun будаг ҹӱмләләринин
табели мурәккәб 377
:
— ——
арапдырмын вә бу вариативлији
н
әбәбл
н
хармыпдыр. Јуксәк сәвијјәдә
диссер
тасијада

о, дилҹил
ә ијин

констај НТЛЫГ

ВӘ

-

вариативли
7:
"a узрә бопјлугу муәјјән дәрәҹә
дә долдурмуздур

”

.
..
42 ЛАР иурасында диссер
тантын рәсми оппонентләри ҝә Ӱз Дәвләт Университети
нин кафедра мудири, профес-

Кәс

сиј дәк Taxma Дәвләт Педаго
жи Хариҹи Дилләр
: досенти M. Л. Месхиијвили, , Ҝ Kypsycr
aH ССР Елм“əkӧхмкин канын һәгиги узву LI.
В. Дзидзигури вә arıya
Һе: "AAA oca мудири, досент
Т. 11. Саникидзе әсәрә
|
вермии, һәмин типдән олан синтакти к
ваһ
ии
иыАНН бутун вариативлик гаммасыны
аҹыб. ....
-- .
гејд етмииләр. Бу јахынларда CCPH Али
АттестаBilan AzalД. Јунусова филоло
ҝија елмләри намизәди
ҝӧ ҝ дәрәҹәси верилмәси һаггын
да Тбилиси Дәвләт УниверҜәрнимудафиә ијурасынын гәрарыны
тәсдиг етмиидир.
öl “ə ја-баила ҹатдыран вә бу ҝун
уҹун јетиндирән НургәH артыг Tərayılə ҹыхмындыр. Лакин
буна бахмајараг,
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ст” ҝолхоонун әли јенә дә иијдән сојумамындыр. О, “Коммуни
т илиндә
зунун габагҹыл ӱзвләриндән сајылыр. Әтән тәсәрруфа
1640 килогНургәләм кипји әһдәсиндә олан 0,41 һектар саһәдән
сатрам әвәзинә, 3029 килограм тутун истеһсал едиб, дәвләтә
илә
мыпидыр. О, һәм дә барамаҹыдыр. Һәјат јолдамзы Афәридә
бирликдә һәр ил дәвләтә 70-80 килограм барама тәһвил верир.

Ərən ил исә онлар девләтә 67 килограм әвәзинә 84 килограм барама сатмыил, әз аилә ҝәлирләрини хејли артырмынлар.

Зәһмәтсевәр аиләдә 7 yurar бәјујуб тәрбијә алмытдыр. Аилә
баиҹыларынын севинмәјә, ƏİYHMƏİƏ һаггы вар. Дунјамин Јунусовла нәинҝи ата-анасы, дорулдуру КӘНД ДӘ, ОНУН ҸАЛЫЫДЫРЫ КОЛлектив дә фәхр едир. Умид едирик ки, о, ҝәләҹәјин ән бәјук
тәдгигатҹы

алимләриндән

олаҹаг.

А. Аббасов,
Азәрбајҹан Елми Тәдгигат Педагожи
Елмләр Институтунун елми инҹиси.
Бакы ипәһәри. “ППәки фәһләси”,
8 март 1986-ҹы ил.

MƏHHM

KYHYMƏ

БАХ:

Бир ијаҝирдимлә дә сәһбәт етмәк, һаггында бу китабда бир
јазы дәрҹ етмәк истәјилә кәндимизин мәрһум агсаггалы Моллага дајынын оглу Мә”лӱмат мӱәллимлә ҝәруидум. Саҹларына

вахтсыз дән дуимуи, тәләбәлијиндән, мӱәллимлијиндән, алимлијиндән хәбәрсиз олдурум дӱнәнки ипаҝирдим бу ҝун дә ијаҝирд

Илк суалымы белә
баијладым:
3. Г. - Мә”лумат муәллим,

хаһи

едирәм,

тәрҹумеји-һалыныздан
бир неҹә ҝәлмә даныијын,-дејәндә Мә”лумат
мӱәллим
бир ипаҝирд |
ҝәркәми алараг јарыҹидди, јарызарафат белә ҹаваб верди:
М. Н. - Мәним ҝунумә бах/ Мән, Нурәддинов Мә”лумат МоллаFa орлу икинҹи дунја MYһарибәсиндән
сонра
Азәрбајҹан республика- İ?
сынын ИТәки изәһәриндә
анадан олмуигам. Доггуз
ҝӱнлӱк әзаб-әзијјәтдән
сонра рајонумузун дилбәр ҝупәләриндән бири
олан Бәјук Дәһнә кәндинә, атам Нурәддинов Моллара Мәликәли OFİYHYH комасына ҝәтирилмипәм. О вахтлар 1Пәки изәһәринин ады Нуха иди. Кәндимиздә о илләрин баибиләнләри ииәһадәтнамәләрә гәнаәт етдикләриндән мәнә, даһа догрусу,- атама
мәним AOFYM һаггында изәһадәтнамәми вермәмииј вә билдирмиијләр ки, “уијарын инди бу карыз нәјинә лазымдыр, бәјусә әзу
алар”. Тәрсликдән мән дә бәјудум. Орта мәктәбин једдинҹи синфиндә синиф рәһбәримиз “јаи карызларыны” јыранда мә”лум олду ки, мәним јаиј карызым јохдур. Ҹәтинлик дә елә бурдан баиј-

кими әдәблә, меһрибанлыгла ҝәрҹ̧ијәрәк мәнә “әјләиј вә ја отурун” демәјә маҹал вермәдән - Заман муәллим, иҹазә верин әјләизим, - деди. Мән дә һал-әһвал тутмадан дәрһал мәтләбә кеҹдим,
ҝәруијумузун мәрамыны билдирдим. Онсуз да һал-әһвал тутаҹагдыг. Журналист кими сәһбәтимизин һәр мәгамыны гејдә алмаг
истәјирдим.
Догрусуну дејим ки, игаҝирдими ҝәрәндә, онунла бир-ики
ҝәлмә кәсәндә, онун вахтсыз aFapMara баилајан саҹларыны KƏрәндә, әввәлки тәк бамәзә ҝәлмәләрини еијидәндә әз ҝәнҹлијиMH. – КӘНДИМИЗДӘ МуҸ̧әлЛИМЛИК етдијим ҝӱнләри, аррылы-аҹылы,
илыг-сојуг, һәм дә HİHPHH. ҝӱнләри хатырладым, ҝәврәлдим...

инди ҝәндләрә вә ҝәндҹиләрә Вартаиен рајонундан рәһбәрлик
едирләр. Урәјимдә нухалылара - ипәһәрлиләрә гибтә еләдим,
“бәхтәвәр бапыныза” дејиб, Вартаијенә ҝәлдик. Әлгәрәз, мәнә
Вартапен рајонунун Beiyk Дәһнә кәндиндә дунјаја ҝәз аҹмыи
бир заваллы кими јаил ҝарызы вердиләр.
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лады. ИПәки иәһәриндә бизә билдирдиләр ки, Нуха артыг рајон
CƏ3YHMƏH имтина етми:1, мустәгил изәһәрә ҹеврилмии, ҝәндләрдән вә ҝәндҹиләрдән ҹаныны гуртармыидыр. Ону да дедиләр ки,

олду,
Сонралар Нуха әз тарихи адыны бәрпа еләјиб ПЈәки
Инди
Вартаиген ермәниләрин аҹыгына Огуз рајонуна ҹеврилди.
тутутдурдугда
сәнәдләримлә әзум арасындакы бә”зи фәргләри
ҝәтуруб
ијуҝур еләјир вә дуиунурәм, аллаһ еләмәмиил, бирдән

анадан
јазсајдылар ки, бәс “бу адам Африка ҹәнҝәлликләриндә
олмуијдур”, онда нә едә биләрдим? Әз әлләриндәдир. Јаздыларјаздылар, нә гајыра биләрсән? Бу ҹохбилмиијләр ананы баладан,

гардаизы гардаијдан ајырырлар. Елә- биз гардамлары ајырдыгла
ры кими. Бојук гардапзјымын фамилијасы Әлијев, мәнимки исә
Нурәддиновдур. Јахијы ки, дәдәмизин-анамызын адларыны дола-

ulbir салмајыблар. Јохса, лап биабырҹылыг оларды.
3. Г. - Орта мәктәб илләриндән јадынызда һансы анлар, MƏгамлар, һадисәләр галыб?
М. Н. - Ахы, онларын сајы-һесабы јохдур. Иҹазә верин, Сизинлә барлы бир әһвалаты даныным. Заман муәллим, сиз орта
мәктәбдә бизим синифдә Азәрбајҹан дили дәрси дејәндә әлифбамызда нәвбәти дәјиизликлик едилмиијди. Јә”ни, дилимизин
аһәнҝинә ујгунлаијмајан рус әлифбасы һәрфләри “s, (о, €” вә с.
- ја, -ју, - јо BƏ с. кими график дәјиијиклијә ујрунлатдырылмыиды. Сиз бу дәјиниклијин изаһындан сонра һәрфләри дузҝун јазмаг, хәттин ҝӧзәллији уҹун ләвһәдә ики паралел хәтт ҹӘКДИКДӘН
сонра һәрф-һәрф белә јаздыныз: тејбәгарытојаҝедир. Сонра јаздыгыныза бахыб o3yHY3 дә бизимлә бәрабәр ҝулдунуз вә “Уијаглар, бурда мә”на әсас дејил, јазынызын, јаздырыныз һәрфләрин
дузулуијунә фикир верин” дединиз.

3. T. - Дејәсән, мусаһибәмиз алыныр.
M. Н. - Һәрмәтли Заман муәллим| Ҝәлин сәһбәтимизин
адыны мусаһибә гојмајаг, елә сәһбәт созу бәс еләјәр. Биринҹиси, она ҝәрә ки, әмрумузун елә вахтыдыр ки, ҝәрәк мән Сиздән
мусаһибә алајдым, амма ҝәрәк барыилајасыныз, мәним пеијәм
баијгадыр (инијааллаһ, бир ҝун Ə3YMY топлајыб Сиздән нәвәнизин јанында мусаһибә аларам). Икинҹиси, мән ҹох мӱсаһибәләр
еиитмииәм, радиодан, телевизијадан, видео-кассетдән. Мән бизим телевизијадан (ора рәһбәр олан субјектдән асылы олмаја-

гәзетләрдә јазылыр вә һәмин ијәхсә
ҝәнҹ бәстәкар(|), ҝәнҹ ип
ир, ҝәнҹ сәнәткар, ҝәнҹ MYFƏHHH, ҝәнҹ
актјор вә с. кими

ә
ли ад верилир. Әслиндә, о инсанларын
хидмәти ҹох балаҹа b 2
ҹәрҹивәни әһатә едир. Бунунла о
адамларын гоһум-гардаијы, x.
нанасы, догулдугу KYMƏ, доггаз, мәһәлл
ә вә с, фәхр едә билә , ii.
кин бу, бир бәлҝәјә, бир әлкәјә јетә
билмир. Вә ијирми кн
диҝдән сонра һәмин инсанлар јетмиин
јалында јенә дә gene.

зија екранларыны, радио далраларыны,
гәзет сәһифәләрини
тутурлар. Амма бу дәфә бапига тәрздә:
һәвәскар ипаир, Һәдид
бәстәкар, һәвәскар MYFƏHHH вә с. кими. Она
ҝәрә бунлары ә“
рәм ки, бирдән мән дә јухарыдакы
сијаһыја дуигәрәм. Мән елә
адларын мәс”улијјәтини дапјымаг истәмәз
дим, Ахы, бизим ҹамаатда минләрлә ҝәзәл кејфијјәтлә бәрабәр
, бир гәдәр ловралыг,
ӘСЛИНДӘ, Ə3YHƏ гијмәт гојмаг да вар.
:
s r - Mə"nyvar мӱәллим, нараһат олма,
сән елә илк сәзләриндән о сијаһыја јахын дуран адамлара
охиамырсан. Bə сән
разысанмы ки, сәни әз доггазынызда, мән билдији
мә ҝәрә, зијалы сајырлар?
:
M. Н. - Доггазымызын рәһмәтликләри, индики
аесаггаллары, ҝәнҹләри, мәктәблиләри мәни мәһәлләмизин
зијалыларындан бири кими таныјырлар. Сар олсунлар, мән
онлары һәмиијә
ҹох истәмијјәм, уплаг, ја бәјук, һамысына бејук
һәрмәтим вар.
3. Г. - Мән билирәм ки, (әлимдә нәир олунан
јазыларыныз вар) сизи Санкт-Петербургда, Москвада, Тбилисид
ә, Кијевдә, Тәбриздә дә таныјырлар, пеигәнизә вургун
бир алим кими
гијмәтләндирирләр.
M. H. - Заман мӱәллим, ҹох caF олун ки, бу
јазыларла таныи олмусунуз. Бајаг дедим ки, доггазымызын сакинләр
инә миннәтдарам ки, мәни зијалы. сајырлар. Әҝәр онлар мәни
зијалы саЈырларса, мәним борҹумдур ки, онларын е”тимадыны там
олмаса
да, муәјјән дәрәҹәдә догрулдум, онлара - доггазымыза хоиј
сәз-

дән, ҝәрдукдән сонра мусаһибәдән ҹәкинирәм. Фикир верин, әлли јаилы бир адам һаггында верилиии һазырланыр, ефирә ҝедир,

ләр еититдирим. Мәвҹуд дунјада јахијылыг-пислик, әдаләт-гәбаhər, хејир-ијәр вә с. дихотомијаларын јајылмасы ҝәлмәҹәјә атылан бир дапын тәрәтдијинә бәнзәр: әввәлҹә Malı батыр вә әтрафында бир су даирәси јарадыр. Сонра бу даирәләрин сајы ҹохалыр вә бир-биринин ардынҹа ҝенииләнәрәк ҝолун әһатә етдији
әразидә елә даирә ипәклиндә дә јоха ҹыхырлар. Инсан әмру дә
мәнҹә, беләдир. Бәдии десәк, әз доггазындакы ҝелмәҹәдә даирә
јарада билирсәнсә, һәрмәт газана билирсәнсә, оз куҹәндә, әз
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par1) елә ијејләр еизитминјәм вә ҝәрмуијәм ки, бир HƏB мусаһибәдән ҹәкинирәм. Бу дуизунҹәләрими, даһа доррусу, ҝәзләримин

јаддаиымда сахладыры бу хоиаҝәлмәз муллаһидәләри еититдик-

ркәндиндә, рајонунда, MƏMTƏKƏTHHMƏ, бә”зән баига мәмләҝәтлә
ә ипәрәдә дә әз елиндә-обанда јаранан һәрмәт-иззәт мугабилинд
да,
фә лајиг билинәрсән. Бу мәнада, тәвазәкарлыгдан узаг олса
иҹазә верин дејим ки, һәлә он ил бундан габаг мәним али мәкГәзәнфәр
тәбдә әвәзсиз мӱәллимим, һәм дә достум, профессор
Паијајев аиләләримизин бирҝә ҝәрујундә дем ииЈДИ:. “Мә”лумат

муәллим артыг тәкҹә Бејук Дәһнәнин, ИЈәкинин дејил, бу халгын оклудур. Бу ады о, әз зәһмәти илә субут едиб, әз әзијјәти илә
газаныб узә ҹыхарыб”. Заман мӱәллим, јадыма Сизинлә барлы
сонралар еијитдијим вә ијаһиди олдугум буна бәнзәр бир мәгам
да дуииду. Азәрбајҹан Елмләр Академијасында Сиз намизәдлик
диссертасијасы мудафиә етдијиниз ҝӱн кәндимиздән дә ҹохлу
адамлар ҝәлмиијди. Орда мәијһур әдәбијјатҹы, тәнгидҹи, филолоҝија елмләри доктору, мәрһум профессор Һәбиб Бабајев KəHдимизин аксаггалы, мәрһум Абдуләзим дајы илә сәһбәтиндә деди
ки, “Заман Гарајев тәкҹә дәһнәлиләрин Заманы дејил. О, халгымызын, бизим һамымызын Заманыдыр”. Демәк истәдијим одур

ки, Сизин ҹәкдијиниз зәһмәтин мӱгабилиндә профессор Һәбиб
Бабајевин сәмими сәзләри ҹох тәбии ҝәрунур.
Заман муәллим, CƏ3YMY ҝәсмирсиниз, һеҹ демирсиниз ки, бәс
суала нә уҹун конкрет ҹаваб вермирсән? Доерудан да, мәним CƏ-

зумун мӱгәддимәси ҹох вахт мәтниндән узун олур. Бәлкә дә, бу,
мәним пеијәмлә баглыдыр. Бир дә ки, әввәлҹәдән хаһиии еләдим
ки, сәһбәтимизин ады мусаһибә дејил, елә сәһбәт олсун. Суалынызын конкрет ҹавабына ҝәлинҹә ону дејә биләрәм ки, аспирантурада охујаркән Санкт-Петербургда, Москвада, Тбилисидә вә с.
елми конфрансларда, симпозиумларда, китабханаларда, MYXTƏлиф ҝәруијләрдә бир ҹох алимләрлә таныијлырымыз, достлурумуз јараныб вә ихтисасымла барлы достларым, алимләр мәни азҹох таныјырлар. Амма адлары ҹәкилән ијәһәрләрдә мәним таныдыгларым мәни таныјанлардан даһа ҹохдур.
3. Г. - Азәрбајҹан BƏTƏHMALIBI кими партија мәнсубијјәтиниз олубму? Она ҝәрә соруиурам ки, бәлкә, Сиз дә һәр һансы
партијанын Y3BYCYHY3 вә ја узву олмаг истәмисиниз?.
M. Н. - Ахы, мән дилҹиликлә, тәрҹумәҹиликлә мәијрул олу-

мәнә (субјектә) вердији имтијазлардан истифадә
етмәмииәм.
Һеҹ заман һеҹ бир партијанын узву олмамыилам, белә
бир фик-

рим дә јохдур. Ахы, мәним мәпгулијјәтим баигадыр,
мән сијаМсӘТҹи дејиләм.
3. T. - Mə"nyMar муәллим, сизә елә ҝәлмирми ки,
ҹох һундурдән данынырсыныз?
M. Н. - Бәлкә дә. Ҹохларына ҹох бәјук ҝәрунән Јер
KypəCHHMƏ әз мәканымызы һәлә дәрк едә билмириксә, әз
MƏBTCİHMHзи билмириксә, әз гәдримизә гијмәт гојмуругса, онда
һеҹ олмаса
астадан да олса, мәним даныимара мә”нәви һаггым вар.
Бујурун:
Инҝилтәрәнин пајтахты Лондон ијәһәриндә илк
метро хәтти
1861-ҹи илдә истифадәјә верилиб (һәмин тарихдә
Азәрбајҹанда
нә баил вердијини билмирәм. Јәгин тарихҹиләримиз
дә о вахт
Азәрбајҹанда нәләр баиј вердијини әјрәнмәк уҹун ƏH”ƏHƏBH
олараг Јунан тәдгигатҹыларындан ситатлар ахтарырлар"). Һәмин
илдә Русијада тәһкимҹилик һугугу nərB едилиб вә Русијанын
пајтахты Москва ипәһәриндә илк метро стансијасы 1935-ҹи
илдә

истифадәјә верилиб. Инди ҝәлин бизим мәканымы
за бахаг:
Азәрбајҹанын пајтахты Бакыда (диҝәр игәһәрләриндә һеҹ
јералты ҝеҹид дә јохдур) илк метро стансијасы 1967-ҹи илдә (Лондон
метросундан бир әср алты ил сонра) истифадәјә верилиб.
З. Г. - Сизә елә ҝәлмирми ки, нә гәдәр сәмими даныисаныз да, Ə3YMY3Ə бир гәдәр кәнардан бахырсыныз?
М. Н. - Сизинлә разыјам. Амма мугајисәдән јалныз пахыл
гониулар зәрәр ҹәкибләр. Дәрракәли адамлар мугајисәдән həMHизә фајдаланыблар. Јухарыдакылары она ҝәрә сејләјирәм ки, би-

едирди. Дуздур, ҹох бәјук олмаса да, мән дә вәзифә KƏPMYIHƏM,
һәмин вәзифәнин мәваҹибини дә алмыпјам. Лакин о вәзифәнин

зимкиләр, бизим доггазын адамлары да дахил олмагла һеҹ ким
Мә"нәви әзијјәт ҹәкмәсин, руһдан дуиимәсин. Ахы, бу ҝун дунјаЈа сакитҹә имла дејән инҝилис дили вә онун даијыјыҹылары олан
инҝилис халгы бизә мә”лум олан тарихдә 300 ил Рома (Италија)
әсарәтиндә, 400 ил Скандинавија әсарәтиндә, 300 ил Нормандија
әсарәтиндә јаиајыб, јерли инсанлар әз евләриндә дә ана дилиндә хәлвәти даныныблар. Амма тарихин бу KYHYHƏ дә бахын1 Бу
ҝун бизим дә әразимизин бир һиссәси бир неҹә илдир ки,
AYLIмән тәрәфиндән зәбт олунуб. Бурда мин ил сәһбәти јохдур, һеҹ
зәбт. едәнин дә бу гәдәр тарихи јохдур, онлар әзләри ҝәлмәдир,
һеҹ Јаделли дә дејилләр, ҹунки тарихән онларын јад елдә дә јерләри олмајыб. Умид едирик ки, бизә ҹох агыр ҝәлән, тарихи ба-
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рам. Кеҹмии

ССРИ мәканында “филанкәс партија узвудур” KƏ-

ламы “филанкәс вәзифә саһибидир” кәламы илә ејнијјәт тәпиҝил

caи дуигунән баилар, бәјук зәка
хымдан бу әдаләтсиз мунагинтән
.
әринин истәјинҹә Һәлл едәҹәк
һибләри 603 киҹик нумајәндәл

динҹәлирсиниз?

Г. - Неҹә
ƏK арасында MƏH һәләлик елә
M. Н. - Динҹәлмәклә HÜHƏM
м, Сизә гәрибә ҝәлмәсин.
муәлли
Заман
м.
бир фәрг ҝәрмәмиијә
дедикдә,
3.

динҹәлмәк

арасында

фәрг ҝәрмәмипјәм

Иијләмәклә
Бионларын фәргини билмирәм.
ону демәк истәмирәм ки, мән
илә истираһәт арасында олан
ии
олараг
садәҹә
Мән
лирәм.
Мәним ГИСМӘТИМ ЕЛӘ ИИЈЛӘфәргли мәгамлары јапамамыинам.
ы тә”тилләрдә ИЈәки Y3YMмәк олуб: игаҝирд оланда рубләрарас
ҹур ииҹијә,
(о вахтлар һәр
ҹулук совхозунда фәһлә олмунјам

варды), тәләбәлик илләриндә
һәр јаилдан олан фәһләјә еһтијаҹ
фәслиндә Азәрбајҹан Комсоҝеҹә новбәтҹиси иијЛӘМИИЈӘМ, јај
блиләрлә ииј 110 ”бәсиндә
молу Мәркәзи Комитәсиндә мәктә
еһтијаҹымы әдәјән гәдәр
тәглиматҹы мииләмиијәм, MƏHHM тәләбә
мааиј

сонра әлли јердә лампа јандырыб бизә мирас гојуб.
мәтсевәрлији бундан ибарәт иди.
?
M

алмыилам.

бәјук ҝәрунән, лакин
3, Г. - Бизим реҝионла мугајисәдә
копик ҝәрунән кәндимизә,
Јер кӱрәси илә мугајисәдә микрос
з неҹәдир?
онун тәбиәтинә, инсанларына мунасибәтини
Бәјук Дәһнә ҝәнM. Н. - Елә Јер кӱрәсинин мәркәзи бизим
һәр ҝилә торпарыны,
ди дејилми? (Ҝулур...). Мән кәндимизин

изин тозу да MƏhəp ҹынгылыны, һәр дапыны севирәм. Кәндим
нә догмадыр, әзиздир, гијмәтлидир.

3. Г. - Һеҹ инсанларыны демирсиниз.
ссенари MYM. Н. - Бу барәдә ҹохдан демиијәм. Мәијһур
једдинҹи аны”
әллифи Јулиан Семјонов Ə3YHYH “Баһарын он
дунјада улаглары
филминдә гәһрәманын дили илә дедији “мән
ҝәламыны мән
вә гоҹалары һамыдан, һәр илејдән ҹох истәјирәм”
адамларыны ҹох
Ј. Семјоновдан ҹох габаг демиијәм. Кәндимизин
гајрылары азалистәјирәм. Арзу едирәм һамысы саламат олсун,

инјинә KƏсын, игәнликләри ҹохалсын, елин-обанын, Вәтәнин
рәкли олсунлар.

3. Г. - Атанызы неҹә хатырлајырсыныз?
инM. Н. - 3əhərKeli, мудрик, бир гәдәр дә һирсли бир
баласан кими. Рәһмәтлик атам дејәрди ки, она атасындан бир

ҹа отаг вә бир дә бир керосин лапмасы галмыијды. Ата евиндә
јеҝанә лампаны јандырмаг она нәсиб олмуиду. Атам дунјасыны
дәјиијәндән сонра диггәт јетирдим BƏ ҝердум ки, атам әзундән
104

А:
əəəmə

Сәһбәти гәләмә алды: Заман Гарајев
18 мај 2000-ҹи ил.

R Р. 5.Азиагыда

М.

Нурәддиновун

фәалијјәтиндән бәһс едән
вә Мә”лумат
муәллимин
охуҹулара тәгдим едирик.

елми

јарадыҹылыг

В. Гәмбәровун бир јазысыны
әзунун
бир мәнсур
ие”рини

БӘҺРӘЛИ КӘТИФ
О, тәләбә елми ҹәмијјәтинә баиҹылыг едәндә дә, муәллимләринин зәррә-зәррә бәхиј етдији биликләри мәнимсәјәндә дә.

сирләринә дәриндән бәләд олдугу инҝилис дилини Мпаҝирдләринә, бир гәдәрдән сонра исә тәләбәләринә әјрәдәндә дә, әз ƏMƏјинин бәһрәләринин ҹиҹәк аҹдырыны мупјајиәт едәндә nə ганадланыб, уҹмаг истәјиб. Вә јуксәклик, уҹалыг һәвәси ону һараса
ҹәкиб апармаг истәјиб. Бу дујум, бу јуксәлииј һәвәси ону зирвәјә, уҹалыра сәсләјиб.
R Амма Mə"nyvaT муәллим тәләсмәјиб, һәр ипеји олҹуб-биҹмә-

јә, hyHəp мејданына әлидолу ҝәлмәјә ҹалыиыб. Јалныз јухусуз
ҝеҹәләрин бәһрәсини һисс едәндә, ону дәрс дејән муәллимләриHə бир даһа - артыг муәллим сәвијјәсиндә имтаһан вермәјә haзыр олдукуну дујанда - һәмин вахта гәдәр рәһбәрлији, мәсләһәти илә она KƏMƏK едән, јол KöcTəpəH Мәрјәм Гарајеваја мураҹиәт едиб вә јалныз бундан сонра аспирантуранын астанасыны дәјуб, уҹалыра, билик зирвәсинә дорру илк аддымларыны атмара
баилајыб.
“Инҝилис вә Азәрбајҹан дилләриндә ҹуттәркибли ҹумләләрин парадигматикасы”. Онун тәдгиг етдији мовзунун ады беләдир.
М. Блок, И. Распопов, П. Адамес вә баига ҝәрҝәмли дилҹиләрин
тәдгигат објекти олан бу саһә ҝениии, әһатәли, мӱрәккәб, ҝәрҝин
әмәк тәләб едән, инадкарлыг, әзмлилик, aFbip зәһмәт баһасына
баија ҝәлән бир мәвзуну O, ахтарыиј саһәсинә ҹевирди. Артыг бу
саһәдә онун әз дәст-хәтти, орижинал фикирләри илә оз исбатыны тапан”неҹә-неҹә јазысы нәијр олунуб, ипыг узу ҝәруб.
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1986-ҹы

илин

19 феврал ҝуну Мә”лумат MYƏMİHMHH јадында

һәмиизә фәрәһли, севинҹли, һәм дә гајгылы вә һәјәҹанлы бир ҝун

кими галаҹаг. Бу ҝун о, Тбилиси Дәвләт Университетинин “Ҝерман вә турк дилләри” елми илурасынын бирҝә иҹласында намизәдлик диссертасијасыны мӱвәффәгијјәтлә мудафиә етмиијдир.
Mə”ayMaT Нурәддинов әз зәһмәтинин бәһрәсини ҝәрдуӱҝдә

вә онун елми ахтарымларыны профессор В. В. Бурлакова, профессор Ə. 3. Абдуллајев, профессор M. Д. Мегрелиивили, досент Т. И. Һидајәтзадә, досент Л. A. Гомиаијвили, профессор
Ф. Ј. Вејсәлов, досент Н. A. Гургенидзе јуксәк гијмәтләндирдикдә севиниб, фәрәһләниб.
“Диссертасијанын јенилији әз әксини һәм проблемин гојуyuya, һәм дә онун һәллиндә тапыр. Бу, бир һәгигәтдир ки,
M. Нурәддинов илк дәфә синтактик парадигманы кәиф етмидир”. Бу сәзләр аспирантын рәсми оппоненти, Ленинград
Довләт Университетинин профессору В. В. Бурлакованын
рә”јиндән ҝәтурулмулидур. “M. Нурәддиновун диссертасијасында синтактик парадигматика проблеми турк вә ҝерман дилләри материаллары әсасында араијдырылса да, диссертантын
ҝәлдији нәтиҹәләр тәкҹә бу дилләр ҹәрҹивәсиндә галмыр,
умуми дилҹилик елминдә бир јенилијә ҝәтириб ҹыхарыр”. Аспирантын

икинҹи

рәсми

оппоненти,

филолоҝија

елмләри

док-

тору M. Д. Мегрелиијвилинин рә”јиндән ҝәтурулмуиј бу ҹумлә
М. Нурәддиновун дилҹилик елминдә бир алим сәвијјәсинә јуксәлдијини сӧјләмәјә әсас верир.
Һансы саһәдә олурса-олсун, онунла унсијјәтдә оланлар ондан
разылыг едирләр. Ҝәнҹ нәслин тә”лим-тәрбијәсиндәки хидмәтлә-

ринә ҝәрә Умумиттифаг сәвијјәли Фәхри фәрманла тәлтиф олунанда да, јолдаилары “Советскиј воин” гәзетиндә онун һаггында
агыз долусу данынанда да (30 јанвар 1974-ҹу ил тарихли гәзет)
ону тәвазоҝар ҝәрубләр. Будур, Али Аттестасија Комитәсиндән
гарангуиј ганадлы хоиј хәбәр ҝәлиб. Мә”лумат муәллимин адына
бир ад да әлавә олунуб: филолоҝија елмләри намизәди"
Мә”лумат муҹ̧әллимә һәјатын вә елмин јолларында угурлар apзулајыр вә дејирәм:
- Уҹалмаг һәвәсли достумуз" Тезликлә сәндән даһа севиндириҹи, хоиј хәбәрләр еијидәк|
Вагиф Гәмбәров
“Билик” гәзети, 5 сентјабр 1986-ҹы ил.
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ДАР ҸИҸӘЈИ - БАР ҸИҸӘЈИ
(Мәнсур uep)
Дак ҹиҹәји( Инди сәнин нәслин артыб,
уҹалыб, urəhəp багында, инсан әлиндә. Амма нә фајда, лап әрҝәјун
ләнибләр, тәнбәлләиибләр, инсафән даһа да гәиәнҝләиибл
әр. ПЈитилликдә. Лап
елә хәстәханадакы кими. Баијларына иәфгәт
баҹылары доланыр: га дејәндә әт, гу дејәндә су верирләр онлара.
Marapnapbı,
мәнзилләри, мәҹлисләри бәзәјирләр. Севҝијә
дәрман олублар,
кусулуләри барыидырыблар. Бәс сән еј долуја
дәзән, лејсана Məһәл гојмајан дар ҹиҹәји Бир гејдинә галан вармы?
Бир сујуну верән вармы?| Бир ҹобанын узуну ҝәрәндә севинир
сән. Инсан нәфәси дујанда әһлиләиирсән. Јох, сән әһлисән, муждәли
сән, зәһмәтлисән, гијмәтлисән. Сән бабамын нәвәсинә арадыгы
, ҹарырABIFBI логманысан, һәкимисән. Сән елләрин севимли
си, јараларын мәлһәмисән. Ким дејир ки, сән дардасан?1
Сән дагдасан,
уҹалырын рәмзијләсән. Бә”зән сујун аз олса да, сусуз
дуппуб raларсан да, талејинлә барыисан да. Тале сәни дарда
гојмаз - )aЕыип јарар, нур ҹиләнәр, нәслин артар, ҹохалар да, ел урәји
севинәр дә. Кәкун дәрин, әзун гәнҹә, бир аз инҹә, бир аз да
сәрт.
Белә олмуиј әзәлҝаһдан: кәкә барлы олан ҹиҹәк, ҝәлән
јазда бир
ДӘ ҸИҸӘК аҹаҹаг ләҹәк-ләҹәк |
Дагын ҝәјҹәји, сән Malı јаранда, ӱзә ҹыханда, ҹиҹәк аҹанда,
Һәјәтләрдә, дибҹәкләрдә, ијитилликдә, истиликдә, мунбит
јердә
бар ҹиҹәји утаныр да, гызарыр да. Гынама ҝәл онлары сән.
Онлары биз бојутмултук. Мәгсәд ајры - фираванлыг, даһа дәрин
ҝәкләр атмаг, сәни әтмәк, даһа ҝәзәл һәјат гурмаг, сәни ƏTMƏK,
даһа ҝәзәл һәјат гурмаг, уҹалмагдыр.

Мәлумат Нурәддинов,
16 мај 1986-ҹы ил.

ДИГГӘТ МУӘЛЛИМ
Бәјук Дәһнәдә јахијы бир адәт вар: валидејнләрин әксәријјә-

ти мин дәфә иијләнмииј

кәһнә адлардан

гаҹараг ҝерпәләринә

тәзә, һәм дә бу вахтаҹан һеҹ кәсә гојулмамыиј ад вермәји хоилајыр. Ијирминҹи илдән баилајараг тәзә адлар: Охујаз, Әксәриј107

јәт, Октјабр, Сијаси, Ha-

Дәвләт Дарулфунунун баи мӱәллими иди,
тарих фәнниндән дәрс
дејирди. Бир ҝун соруијду:
- Әмиоглу, әсҝәрлијини битирәндән сонра
нә иијлә мәииеӱл
олаҹагсан?
- Iloğep олаҹагам, Кәрәм мӱәллим.
- Јох, әмиоглу, дузҝ̆ун фикирләимирсән.
Мәсләһәт ҝәрурәм

изир, Мә”лумат кими јени адлар мејдана ҹыхмыпидыр.

Мәммәдҹамал

кипи дә 1926-ҹы илдә
дунјаја ҝәлән оглунун
адыны “Диггәт” гојду.
1934-ҹу илдә бирин-

ҹи синфә

гәбул олунан

Диггәт Сејидов һәвәслә
охујур, ә”ла гијмәтләрлә

синифдән
ди.

синфә кеҹир-

Бојук Вәтән муһари-
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бәси баиландыгдан сонра кәнддә ҝӱзәран arbıpлаиды, кәнд сакинләринин ҹоху еһтијаҹ уҹундан һәрә бир тәрәфә
ахыныб
ҝетди. Мадди

ҹәтинликләр узундән MYвәггәти олараг мәктәбдән ајрылан Диггәт колхозда ииләмәјә баизлады: Gar: беҹәрди, ипәкгурду јемләди, от
ҹалды, биҹин биҹди, фермада мал-гара бәсләди. 1944-ҹу илин декабрында ону әсҝәрлијә ҝәндәрдиләр. ИЈәкинин Ҹәфәрабад
кәндиндә јерләигән һәрби һиссәдә уҹ ај тә”лим ҝеҹдикдән сонра ону Дагыстанын Бујнакс игәһәринә апардылар. Бурда да ҹидди һәрби тә”лим ҝәрду.
Муһарибә һәлә гуртармамынды. Зәифләјән дуилмән ҝери ҹәкилирди. Буна бахмајараг, ҝәнҹ әсҝәрләри ҹәбһә уҹун һазырлајырдылар. Лакин Диггәт Сејидова дуимәнлә уз-узә ҹарпынмаг,
дејуиләрдә һәлак олан һәмјерлиләринин интигамыны алмаг HƏсиб олмады. 1945-ҹи ил мајын 8-дә муһарибә гәләбәмизлә гуртарды. Бујнаксдакы азәрбајҹанлы әсҝәрләри Бакы ијәһәринә
ҝәндәрдиләр. Бакыја ҝәлдикдән сонра Д. Сејидов Салјан Ka3apмасында һәрби хидмәтини давам етдирди.
Диггәт Сејидовун тәрҹумеји-һалындан:
“Мән Бакыда һәрби хидмәтдә оланда һәр базар ҝуну гоһуму-

муз Кәрәм муәллимҝилә ҝедирдим. Кәрәм Әбдуррәһимов Бакы
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ки, әсҝәрликдән сонра ҝедиб кәндимиздә
орта тәһсилини тамамлајасан, али тәһсил Уҹун Бакыја ҝәләсән.
By барәдә атанла да
даныпјаҹарам”.
1948-ҹи илдә ордудан тәрхис олунан Диггәт
Сејидов Кәрәм
мӱәллимин хејирхаһ мәсләһәтинә әмәл
едәрәк кәнд мәктәбиндә
орта тәһсилини тамамлады, Бакыја ҝедиб
Азәрбајҹан Дәвләт Педагожи Институтунун дил вә әдәбијјат факултә
синә гәбул олундӱ. Дерд иллик али мәктәб һәјаты онун
билијини артырды, дунјаҝеруттуну ҝенипләндирди, лајигли
вәтәндаиз кими јетииди.
Әмәк фәалијјәтинә 111әки рајонундакы
Тәпәҹәннәт 7 иллик
мәктәбиндә баилады. Ики илдән сонра
о, Суҹма кәнд мәктәбинә директор вә дил-әдәбијјат муәллими
тә”јин едилди.
Суҹма кәнд 7 иллик мәктәби бир неҹә
илдән сонра 8 иллик.
1976-ҹы илдә исә орта мәктәбә ҹеврилди.
Диггәт муәллимин тәрҹумеји-һалындан:
“Мәктәб бинасы ҹар һәкумәти дәврундә јанмыиј
ИТирәли бәјин евиндә јерләнирди. Кәһнә вә јарарсыз
иди, yuy6 дарылырды.
Тә”мирлә Hu јолуна гојмаг мумкун дејилди.
Фикрими ИЈәки раЈон партија комитәсинин биринҹи катиби
Садыг Муртузајевә
сејләдим. О, мәним тәклифимә тәрәфда
р олуб, мәсәләни napruја буросунда һәлл етди. ИЈәки колхозларарасы
тикинти идарәсинә ҝәстәрииј верилди. 1972-ҹи илдә Суҹма
кәндиндә јени мәктәб бинасы тикилиб истифадәјә верилди.
Мәктәбин әтрафы да бәрбад иди. Колхозл
арарасы тикинти
идарәсинин рәиси Bəmapər Паплајевлә
әлагә јарадыб, мәктәбин
әтрафыны даиј бары вә дәмир бармагл
ыгларла бәркитдик. Бу
хидмәтимә ҝәрә суҹмалылар мәни алгыијладылар:
– Car ол, Диггәт муәллим, кәндимиздә бәјук
из гојдун, бу, би3HM. Јадымыздан ҹыхмајаҹаг”.
: 42 иллик ијәрәфли педагожи фәалијј
әт јолу ҝеҹән Диггәт СеЈидовун хидмәтләри јуксәк гијмәтләндир
илиб: Бәјук Вәтән муһарибәсиндә “Гәләбә медалы”, “Гәләбәнин
20 иллији”, “Гәләбә-

нин 50 иллији медалы”, “Мәктәбләрарасы
сосиализм јарылпы109

ветераны” медалы

илә тәлтиф

гәбинин директору Диггәт Сејидовун ии тәҹрубәси”
ҹа бурахылмындыр.

адлы китаб-

нын

галиби”

олунуб.

нипјаны

BƏ “Әмәк

1984-ҹу илдә ИТәки мәтбәәсиндә “Суҹма кәнд орта мәк-

ИБАДУЛЛАҺ АТАЈЕВ

сасы Y3PƏ дәрс демитдир. 1958-ҹи илдә
Гајабапы кәнди Xan-”
дан рајонундан ајрылараг Нуха рајонуну
н (llləkH) тәркибинә

верилмитдир.

Гусурсуз вә сәмәрәли

HulHHƏ ҝәрә Атајев Ибадуллаһ

Гәриб

оглу 1960-ҹы илдә Азәрбајҹан ССР Маариф
Назирлијинин

вә

Маариф, Али Мәктәб вә Елми Мӱәссисә
Ипиҹиләри Һәмкарлар

Иттифагы Азәрбајҹан Республика Комитәсинин
Фәхри фәрманы

илә тәлтиф олунмупдур.
О, 1957-ҹи илдә В. И. Ленин адына Азәрбај
ҹан Дәвләт Педа-

Бојук Дәһнәнин Јегипдирдији габилијјәтли
огуллардан бири дә Ибадуллаһ
Атајевдир.
О,

гожи Институтунун гијаби ипә"бәсинә дахил
олмуиј, 1961-ҹи илдә ораны гуртармындыр.
Ибадуллаһ Атајев 1962-ҹи илдә Бәјук Дәһнә
кәнд орта мәктәбинә директор тә”јин олунмуидур. Он
ил һәмин вәзифәдә ҹалыимыддыр. Бу муддәтдә мәктәби битирән
ҝәнҹләрдән јуз нәфәри мухтәлиф институтлара гәбул олунмуиг
, али тәһсил алмыпдыр.
Ибадуллаһ муәллим тәгаудә ҹыхса да, мәктәблә
, ипаҝирдләрлә әлагәни кәсмәмииидир. Тез-тез мәктәбә
ҝедир, мӱәллим вә
изаҝирд коллективи илә ҝәрутлур, фајдалы
мәсләһәтләр верир.

1930-ҹу илдә догулуб.
Һәр дәфә ону ҝәрән-

дә илк мәктәб илләрими
хатырлајырам,
ә”лаҹыф
ијаҝирдләрдән Әксәријјәт
Мәммәдов,
Ҹиҹәк
Халыг
гызы,
Һәгигәт
Мәммәдкәримова, Јусиф

Бејди оглу вә баијгалары
јадыма дуијур.

ФАЈДАЛЫ АДӘТ

Јахијы охујурдуг. Лакин дәрдунҹу синфи битирәндән сонра муһарибә баијланды, мадди ҹәтинликләр
уҹбатындан
ијаҝирдләрин ҹоху мәктәбдән јајынды
Ибадуллаһ да мәктәбдән мӱвәггәти ајрылмынды. Лакин охумаг һәвәси ону тәрк
етмирди. Муһарибәдән сонра мәктәбә гајыдараг орта тәһсилини Gala ҹатдырды, 1949-ҹу илдә lək Икииллик Муәллимләр
Институтунун дил-әдәбијјат факултәсинә дахил олду. 1951-ҹи
илдә институту битирдикдән сонра тә”јинатла Халдан рајонунун Ҹәјирли кәндиндә мӱәллимлијә баилады. Бир ил иләдикдән сонра һәмин мәктәбдә дәрс һиссә мудири вәзифәсинә ирәли ҹәкилди. Сонра исә Халдан рајонунун Гајабаијы кәнд MƏKтәбинә дәјииләрәк орда 1956-ҹы илдән 1962-ҹи иләдәк HXTHи0

(Һекајә)
1937-ҹи илдә биринҹи синфә бирликдә
гәдәм басдыгымыз скамја јолдамым, һазырда ҝәркәмл
и әдәбијјат муәллими, сәмими вә хејирхаһ инсан
Ибадуллаһ
Атајевә итһаф едирәм.

Apar дуиҝунләрини ҝәрән ҝәзум јохдур. Һәр
јердә, елә аиTƏMH31Ə дә иҹки әлејһинә тәблират апарырам
.
Бир ҝун бизим евдә иҹки мәсәләси илә барлы
гәрибә бир əhвалат баи верди. Сәһәр ҹарпајымы саһманла
јан ҝәлиним Нубар
əə инди, apar игуигәси ҝәруб һејрәтлә
нди:
әд
– Бај: Бу, нә олан ипејдир?" Ата aparbı
p:
писләј јир, aMMa әзу хәл. Ахијам евә гајыданда нәвәм Ај,ЈДЫН МӘНИ ҜӘРҸҹӘк
бә)
AY. Һирсләниб соруиидум:
т
anı
- Hə олуб? Həsənə бујнуз ҝәрмусән?1
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-

О, әлиндә тутдугу араг игҹ̧ијәсини ҝәзләримин бәрабәринә
галдырды:
.
у
- Буну сәнин отагындан тапмыныг. Apar иҹдијини бојнуна ал,
баба

Нәвәмин әрклә дедији бу сәзләрдән мум кими јумиалыб KYлумсундум:
,
- О бутулкадакы судур, Ајдын" Сәнин бабан һеҹ вахт јалан да-

ныијмаз. Мән араг иҹмирәм, сәнә дә иҹкини мәсләһәт ҝәрму-

адәти аиләмиздә, гонум
-гонијуда јајдым. Инди
мәндән
едирләр,

разылыг
дејирләр ки, Ирана ҝедәнләр
саггыз ҝәтирир, сән ис
Алманијадан бизә ҹансарлыры
на кәмәк едән фајдалы би
?
ҝәтирдин... By адәти сән дә
ҝәтур, хејир тапарсан.
.
Сәз вердим. Будур, бир һәфтә
дир ки, һәмин Адәтә әмәл
едирәм, гыҹларымын агрысы
јаваи-јаваиј јох олур, ајагл
арым исинир. Сиз дә
белә един ки, хәстәләнмә
јәсиниз.

рәм.

Нәвәм ијҹ̧ијәнин тыхаҹыны
ВӘ

елә

о саатҹа

анасына

Декабр 1999-ҹу ил.

ҹыхарыб “арарын” дадына бахды

деди:

ХЕЈРИЈЈӘҸИ МАҺИР

- Баба дуз дејир, бутулкадакы судур:

Һамы бутулканын )OpFaH алтына нә мәгсәдлә гојулмасы илә
марагланды. Мәсәләни аҹмара тәләсмәдим: палтому сојунуб ајаггабымы, папарымы ҹыхартдым, јујунуб гуруландыгдан сонра ҹај
столунун баиында әјләииб интизарла ҝәзләнилән әһвалаты гыcava сәјләдим:

- Бир неҹә ҝун әввәл Мирзә Фәтәли багҹасында алман дили
муәллими, ијаир вә тәрҹумәҹи Әлиһәсән 1/Пирванлы илә растлаидым. Скамјалардан бириндә отуруб дәрдләтдик. Сәһбәт әс-

насында MƏH гыҹларымын агрысындан ијикајәтләндим, дедим ки,
нәдәнсә ајагларым һәмиијә буз кими сојуг олур.

Достум билдирди:
- Агрылары тәрәдән бетон евин рутубәтидир.
- Ҹох догрудур. Бизим јаијадырымыз бетон евләр гыиј MƏBCYмӱндә ҹансаглырынын дуијмәнидир. Бир јандан да истилик енержисинин вахтлы-вахтында верилмәмәси ҝунумузу KƏ) әсҝијә
букуб. Сојуг ипиддәт едәндә, диизимиз диијимизә дәјиб ипаггылдајыр, донуруг, аз галыр ки, ҹанымыз ҹыхсын.
Әлиһәсән мӱәллим ҝозләрини бир нәгтәјә зилләјиб бир
хејли фикрә ҝетди. Бир аздан узуну мәнә тутуб гајрыкетиликnə ДЕДИ:
- Бир әһвалат даныным, бәлкә, иизинә јарады.
- Бујур, сәнин сәзләрин фајдасыз олмаз.
Азаҹыг сукутдан сонра әрз еләди:
– Кеҹән ил гыида Алманијаја ҝетмииидим. Берлиндә бир алман аиләсинин гонары олдум. Јатмаг вахты ҝәләндә ев саһибәси
мәним ҹарпајымын ајаг уҹуна - адјалын алтына бир ијулә гајнар
су гојду, ајагларым сәһәрәҹән исти галды. Вәтәнә гајыданда бу
и2

Бәјук Дәһнәдә Мәһәммәд ады ҝенииј јајылыб. Бу ады дапыјан

ијәхсләрин танынмасы
Уҹун һәрәсинә бир ләгәб

гопгублар. Мәсәлән, Гот
Мәһәммәд,
Дәнбәлән
Мәһәммәд, Әрә Мәһәммәд, Сары Мәһәммәд,
Балаҹа Мәһәммәд, Ҹопур Мәһәммәд, Дәмирҹи
Мәһәммәд, Hərən Məһәммәд, Тәфтиии Məһәммәд, Гурдҹу Мәһәм-

МӘД ВӘ саир...

Әрәб дилиндән ҝәлән Мәһәммәд (әслиндә
Муһаммәд) “һәмд олунан, һамынын тә”риф eTдији, ипәрәфли, mahnisi”
демәкдир. Онунла бир

кәкдән Әһмәд, Маһмуд,
Һәмид адлары Јараныб. Бунла
рын һамысы Ислам динин
ин баниҸә
ибн Абдулланы (с) нәзәрдә
тутур. Һәмин адын
әд,
Мәмәт, Мәми, MƏMHL I ва
HaHTın.
кәнддә Мәммәдијјә, Әһмәд
ијјә “ə ə
Бу, “Мәһәммәди вәсф едән
әсәр” демәкдир.
...

|
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By ил мајын ијирмисиндә кәндимиздә оларкән Гот Мәһәммәҝәдин 72 јалы ony Мәмәт вә әлли јаилы нәвәси Маһирлә
рупијдум. Һал-әһвал тутдугдан сонра MƏMƏT кипидән сорутидум
ки, атасына нә уҹун “Гот” ләгәби верилиб, “гот” алман сәзудур,
сизин

нәслин

алманларла

гоһумлуг әлагәси

вармы?

- Билмирәм, - дејә Мәмәт кипли ҹаваб верди.
Мән Tor Мәһәммәди ҝәрмәмиијәм. Дејиләнә ҝәрә, хејирхаһ,
алиҹәнаб кипги имниј. Амма онун гарысы Тубу нәнәни KƏPMYизәм. Тубу нәнә ипәк кими бир гары иди. Тикәсини јалгыз јемәз,
гонум-гонију илә бәлуигәрди. Мӱһарибәнин арыр илләриндә ики
инәји сагылырды. Бир инәјин CYAYHY гонум-гонитуја, јетим уијаглара пајларды.
Тубу нәнә уијаглыгдан атадан јетим галан оглу Мәмәти, гызы
Әдаләти гајры илә бојудуб, әрсәјә ҹатдырмылиды. Әвладлары
хоијбәхт аилә гурмуијду. Мәмәт кәндимиздә зәһмәткеиј ҝиләнин
гызы, озу илә бир тәсәрруфатда ҹалынан Ҝулбахты илә евләнмиидир. Һәр икиси - Мәмәт дә, Ҝулбахты да ејни илдә, ејни
ҝундә - 1928-ҹи ил апрелин 28-дә дунјаја ҝәлибләр. Һазырда онларын

сәккиз

әвлады

вар:

уҹ

гыз,

Geni

=
нумајәндәләринә KƏMƏK
fağır x
әмир
аилә баиҹысыдыр, ики
OFTİy, бир гызы ва
“al
nə русҹа охумагларына
бахмајараг, евдә 6 .
ap Азәрбајҹан дилиндә олур.
Гызыны мән әдәд
ини Бәјук Дәһнә KƏHAHHMƏ
H евлән-

esə Хәлиловун фикр
и вар ки, кәнд бәләдијјә
ијурасына
kəndəs xın
Ибраһимхәлили фермер кими
һазырлајыб
ндлиләри баиына ҹәмләиди
рсин. Торпагларыны
әкиб-беҹәрсинләр. . BıБу ипи там
нин бир һиссәсинә ҹәрәк
Kes.
елмы акын

оелан.

Илк евлады Маһир Хәлилов 1949-ҹу илдә анадан олуб. “От
koKy Yerə битәр” дејибләр. For Мәһәммәдин маһир нәвәси Маһир Хәлилов кәндимиздә әз хејирхаһ әмәлләри илә ијәһрәт raзаныб. О, Ҹәлал Молланәсибоглундан сонра Бојук Дәһнәдә хејријјәҹи кими танынан иҝинҹи ијәхсдир.
Маһир Хәлилов кәнддә орта тәһсил алдыгдан сонра Бакы
изәһәриндә тиҹарәт техникумуну битириб. 1967-1969-ҹу илләрдә
һәрби хидмәтдә олуб. Ордудан бурахылдыгдан сонра бир муддәт
кәнддә галыб ииләјиб. Сонра Русијаја ҝедиб, Дмитровск рајонунун Деднов гәсәбәсиндә ҝеҹә милисиндә нипә дӱзәлиб. Елә о
вахтдан орда јаијајыр.
Маһир Хәлилов соһбәт заманы деди:
- Тәк әз аиләмиз уҹун ҹалыммырам. Кәндимиздән вә гонију
рајонлардан 200 нәфәрдән ҹох Азәрбајҹан аиләси доланмаг уҹун
мәнә пәнаһ ҝәтирмиијди. Онларын доланынырыны тә”мин етмәк
уҹун әлимдән ҝәләни әсирҝәмәдим. Елә индинин әзундә дә HƏзәрими онларын узәриндән ҹәкмирәм. Русијанын гәрарларына
бә"зән зидд ҹыханларымыз да олур. Хәбәр мәнә ҹатан кими и11ләрини агырлаидырмара гојмуруг, танылларымын KƏMƏİH илә
həp ипеји гајдасына салырам. Орда сәз еилидән таныпјларым вар:
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məhəp мери Г.аврилов Васил
и Василј
ә əsr
Михаил Ивановиҹ Фили
н вә диҝәр сәлаһијјәт
Ə3YMY јерә салмыр, бу вә
ј

Дәһнәлиләр бу хеј“İHpxah
ининә ҝәрә Маһи x әлил
..
уӱрә
ДӘН “ “Ҹох саг ол” ” дејиб
, она даһа бојук yFypnap,
ыы
ав. :ә
әмур арзулајырлар.
|
јн

(1Пәһид

баҹысы

ГАРДАПТЫМА
Мирвари Сәмәдованын

дилиндән)

Ахытдым ҝәз јары мәзарын
устә,
Каип ки, ҝәз јапымы силәј
дин, гардаиј

Ахтардым екрандан, һәјат
дан сәни.
Тапмадым һеҹ Јердән, һеҹ
јандан, гардап,

Кеҹәндә гол-бојун бир гыз,
бир ornan,
Дәриндән аһ ҹәкиб инләд
им, гардаи,
Дедим, каиј сәни дә белә
ҝәрәјдим,

Нә едим, арзума ҹатмадым,
гардаил.
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Һәјатда јадиҝар гојмадынса да,
Изини ҝәрурук торпагда, гардаи1.
Һәјатда арзуна ҹатмадынса да,
1Иәһидлик арзуна ҹатдын, ај гардаип.

СӘДР САЛЕҺ
“Кур-Дәһнә су KƏMƏринин узунлугу 24 километр олаҹаг. Кәмәр санијәдә ики кубметр су
верәҹәк. Бу, ејни вахтда
3 мин һектар саһәнин
суварылмасы

директор ҝәндәрилди. Нумунәви тәсәрр
уфатҹылыры илә диггәти

ҹәлб етдијинә ҝәрә 1982-ҹи илдә
о, “Гојунҹулуг бирлији” Myəcсисәсинә ба директор тә"јин едилди.
Даһа сонра исә Бәјук
Дәһнә кәндиндә колхоз сәдри вәзифә
синдә ҹалыинды.
Онун сәдрлик етдији муддәтдә колхоз
әзунун ән јуксәк 3HpВӘСИНӘ ҹатды.

демәҝдир.

By ии баија ҹатдыгдан
сонра ҝәндләримиздә су |
проблеми, еләҹә дә ҝасыблыг,

гытлыг

1954-ҹу илдә гуртардыгдан сонра тә”јина
тла ПЛәки рајонуна ҝәндәрилмиидир. Бир муддәт Гајабаи
лы кәндиндә мӱәллимлик етмидир. Сонра тахылҹылыг совхоз
ундакы бејнәлмиләл интернат
мәктәбә директор тә”јин едилмиидир.
Бу мәктәб тезликлә республикамы
зда ән нӱмунәви тәдрис
оҹагларындан биринә ҹеврилди. Габагҹ
ыл маариф инҹиси кими
Салеһовун ии тәҹрубәси јајылдыгҹа,
онун изеһрәти дә артырды.
1973-ҹу илдә o, ИЈәки рајон Халг
Маариф 111ә”бәсинин мудири
вәзифәсинә ирәли ҹәкилди.
1976-ҹы илдә Салеһ Салеһов ҜӘНД
ТЕХНИКИ-пеигә мәктәбинә

Салеһ Салеһов, илк нәвбәдә, әмәк
интизамыны мәһкәмләтди.
Һамы ҹан-баила әкинҹиликлә, һејванд
арлыгла мәпРул олду.
Сәдр ҝәндә игәһәр мәдәнијјәти,
изәһәр сәнајеси ҝәтирмәк

арадан

галдырылаҹаг.

Тикинтинин
тәфәр-|
руаты илә мараглананлара билдирирәм ки, дәнизин нисбәтән дәрин је-

риндә суетуруҹу TYPFYлар инила олунаҹаг, ора
ҝуҹлу насослар гојулааг. Курун сују дагын
:
Һәә
—.
вурулаҹаг. Ордан исә сују әз ə
илә Дәһнә зонасынын həp һансы әразисинә ҹатдырмаг MYMKYİ
олаҹаг”.
.
Бу сәзләри 1991-ҹи илдә Бојук Дәһнә колхозунун сәдри Са

“MHM.
ј
ә
ә
оглу Салеһов 1932-ҹи илдә Бојук Həhнәдә догулмуијдур. Кәнддәки орта мәктәби битирдикдән Деи
Бакыја ҝедиб, Азәрбајҹан Дәвләт Педагожи Институтунун sə :
ка-ријазијјат факултәсинә дахил олмуидур. Һәмин али мәк:
16

уҹун бутун имканлардан баҹарыгла истифа
дә едирди. Билирди
ки, әһалинин бутун сосиал мәсәләләрини
һәлл етмәк уҹун кәнддә һәр ҹур имкан вә urəpaHT вар.
Кәнддә әмәјин тәпкилинин мӱтәрәгги
формасы сајылан кооператив тәсәрруфатынын мухтәлиф саһәлә
ри - гуијҹулуг, гојунҹулуг-малдарлыг, тикинти, ҹәрәк коопер
ативләри фәалијјәтә
баилады, һәмҹинин әһәнҝ истеһсалы
сехи, илдә 15 МИЛЈОН ӘДӘД
ҝәрпиҹ верән сех Hülə дутиду. Бурда
һәм дә бетондан һазырланMbiUl миптар дапы бурахан бәлмә јарадыл
ды. Ҹынгыл һазырлајан
arperar, дӱлҝәр сехи дә иплә ayını. Беләлик
лә, кәнддә инијаат
комплекси фәалијјәтә баилады. Асфалт
заводунун фәалијјәти
нәтиҹәсиндә ҝӱҹәләрә асфалт дәијәнд
и. Заводун мәһсулу илә диҝәр кәндләрин јоллары да абадлаидырыл
ды. Кәндлиләр колхоз
инијаат комплексинин мәһсуллары илә
фәрди евләр тикдирдиләр. Колхоз һәм дә муасир типли 400
Јерлик мәдәнијјәт евини,
икинҹи орта мәктәб бинасыны уҹалтды
. Јени улаг барҹасы THҝилиб истифадәјә верилди. Колхоза
İYK вә İYKYHY әзубоиалдан
1
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БУ ДА ОНУН ИТПИ

комбајнавтомобилләр ҝәтирилди, тарлаларда тәзә тракторлар,
лар ҝорунду. Гыса муддәтдә кәнд абадлаијды, әһали варланды.
Салеһ Салеһовун әмәји јуксәк гијмәтләндирилди: “Гырмызы

Әмәк Бајрагы” ордени вә бир неҹә медалла тәлтиф олунду. Онун
рәһбәрлик етдији колхоздан Азәрбајҹан телевизијасынын “Далка”, “Хәбәрләр”, “Торпаг” верилинләриндә дәфәләрлә сәһбәт

аҹылды.

Салеһ Салеһов бир неҹә ҹарырыпј рајон советинә депутат се-

(Ҝунумузун

нагылы)

Кәндим
)
изин абадлаимасында s, Ə мәдәни
сәвијјә
il синин јуксәлдилмәсиндә бојук хидмәт
ләри олан Салеһ
Салеһова итһаф едирәм.
Ијун ајынын 17-дә дӱнја радиолары хәбәр
Bi
ј
кы 5:7
президенти Әрән Блмибәј ҝ? һәја
Бакы
—ијәһәри
ри
ни
......ço Нахҹыван јахынлы
ј
грындакы

—-

ҹилмиијдир.

Сәдрин планлары ҹох иди. Кәнддә барамааҹан сех тикдирмәiH нәзәрдә тутмулиду. Ону су проблеми даһа ҹох AYLIYHAYPYPAY.

Дәһнәләр зонасына Минҝәҹевир дәнизиндән су ҹәкдирмәји гәт
етмииди. Рајонун рәһбәрләри илә мәсләһәтләмииди. ИЈәки
агрокомбинаты Кур-Дәһнә маҝистрал су кәмәринин лајиһә-сме-

Ta сәнәдләринин һазырланмасы уҹун сифарииј вермитиди.
Һәмин тикинтинин баиа ҹатдырылмасы уҹун јарадылан 1лураја Салеһ Салеһов рәһбәрлик едирди.
Кәндимизин бу ҝуну ҝәзәл иди, онун сабаһы даһа ҝәзәл олаҹагды. Лакин...
Бирдән-бирә həp tic) тәрсинә ҹеврилди, баиј-ајаг олду. Баијланан иијләр јарымҹыг галды, тәзә јарадылан киҹик муәссисәләр, тикилиләр мәһв едилди. Дәһнәнин ҝуллу-ҹиҹәкли јазы борана дуиду, саралыб-солду. Сон јетмииј илдә газанылмыиј наилијјәтләрин устундән хәтт ҹәкилди. Әмәкҹиләр иијсиз, ҹәрәксиз
галдылар.

Суал: Бу бәдбәхтликләри ким тәрәтди?
Ҹаваб: Һакимијјәтә ҝәлән халг ҹәбһәсинин надан нумајәндәләри:
:
Дәләдузлар Салеһ Салеһову зорла сәдрликдән узаглаидырыб,
онун јериндә “халг”, “вәтән” анлајымјынын нә олдугуну билмә-

јән аҹ бир ҹәбһәҹини - гансыз бир зәлини әјләидирдиләр. Finдырым сур"әтилә јохсуллаиган әмәкҹиләрин бир гисми ҹәрәк далынҹа бага јерләрә ҝетди. Кәнди тәрк едәнләрин сајы минә јахындыр. Бу да әһалинин беидә бирини тәијкил едир.
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Мә уну еијидән
ada
дә бизи
madd
тәкҹә
ı Елҹибәјин
ј
гаҹмасы јох,
ј
онун KƏHКәләки:
Pier зә ән
абад олмуиун. Аллаһ Елҹибәјин атасына
ә
1 ки, онун сајәсиндә вәтәнимизин бир
парҹасы
Ә ИНДИЈӘҸӘН мәним кимиләринин танымад
ыгы, адыны
еиитмәдији бир кәнди бизә дә танытды,
әзҝәләрә дә. Бу балаҹа
мәсәлә дејил, бәјук иидир. Һунәриниз варса,
сиз HƏ әз кәндинизи мәијһурлаидырын. Баҹармазсыныз,
белә хоибәхтлик һәр адама гисмәт олмаз. Афәрин сизә Әбулфәз
Елҹибәј| Тајыныз-бәрабәркив Јохдур, тәк ҝәлмисиниз бу дунјаја,
тәк дә Һә
HH3İ.. Бу,Јердә игаирлијим тутду, гызыл
перолу гәләмимин ити
уҹундан “гәһрәман”ын ииә”нинә даир
инҹи мисралар сузулду:

Әбулфәз Кәләкидә дозулду,
Бу, Кәләкинин әз һунәридир.
Кәләки дунјада мәиһур олду,
Бу да Әбулфәзин һунәридир.
..Университетдә охујанда јолдалары
Әбулфәзә
“Дәј,
мәз” ајамасыны вермиијдиләр. тәби
Кас, ааа
кы хоијлардылар, аралыра алыб ону топ
кими о тәрәф-бу тәрәфә
атардылар. Уз-ҝәзундән фарырлыг, мәрмунл
уг јаран бу јасты-јапалаг инсан инҹимәзди, һеҹ кәсин гәлбинә
дәјмәзди.
Ҹ

СС̧РИ дарылан әрәфәдә пајтахтын издиһам
лы Ленин мејданында Дејдумәлмәз”ин баијына дәвләт гулпу
гонду. Дедиләр ки
гуиг сәһв едир. “Дәјдумәлмәз”и бир дахмада
ҝизләтдиләр, Довләт гупу баҹадан ҝириб јенә онун баиына
гонду. Сабиг тәләбә
Јолдаплары бу гәрара ҝәлдиләр ки, нә олар,
мәзә уҹун гој би
муддәт ијаһымыз “Дәјдумәлмәз” олсун.
iə,
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рәһбәБу, ҝәзәл муждә иди. Хәјалән әзуну әлкәнин ҝәләҹәк
ри сајан Әбулфәз “Дејдумәлмәз”и атыб јени ләгәб axTapmara
хатырбаилады, хејли ҝәтур-гојдан сонра мејли “елҹи”јә дуииду,
лады ки, Мәһәммәд пејрәмбәр Аллаһын елҹиси иди, мусәлманлар һәмиијә ону севмиләр, инди дә севирләр. О да “елҹи”ни
ләгәб ҝәтурсә, халгын һәрмәтини газанар, бәјук нуфуз саһиби
олар. Беләликлә, “елҹи”ни әзунә ләгәб ҝәтурду, “Елҹи”јә бәј дә
әлавә етди: олду Әбулфәз Елҹибәј. Сиври сифәтинә јараилан car-

гал бурахды. Јан-јәрәсинә топлаианлар ону пак вуҹуд, мӱгәддәс
бир итәхсијјәт кими

халга тәгдим

етдиләр.

Баисыз,

рәһбәрсиз

галан халг ҝурултулу тәблирата ујараг һеҹә-веҹәсинә вармадан
Әбулфәз Елҹибәји әзунә президент “сеҹди...”
Кәлбәҹәр AƏİYLICY3-BypyulCy3 дуијмәнә тәһвил вериләндә
Әбулфәз Елҹибәј ҝәнҹлијиндә орда гах, гоз сатдырыны хатырла-–

ды: касыб иди, ҹындырындан ҹин һуркурду. Ејваз муәллим ону
евинә гонаг апарды, аҹ гарныны дојурду, әјин-банлыны тәзәләди.
Балдан, гајмагдан једикҹә ҝәзләри иитыгланан Әбулфәз алтданалтдан ев саһибинин варидатына ҝәз јетирирди. Јуздән ҹох халҹа, ҝәбә сајды, јорран-деијәјин, гәдим мис габ-гаҹарын, мал-гаранын, гојун-гузунун, ары пәтәкләринин сајы-һесабы јох иди.
“KopəcəH, бу вар-дәвләт кимә галаҹаг?” О вахткы суалына
инди белә ҹаваб верди:
- Ермәниләрә галды Ејваз мӱәллимин вар-дәвләти. Ҝәзум дәјди. Каиј мәни евинә гонаг апармајајды...
Ертәси ҝун Кәләкијә Милли Мәҹлисин узву, назир Гасир Гасиров ҝәлиб президентлә әмәли сәһбәтә баијлады:
- Әзизим Елҹибәј, јәгин ки, телевизијада Милли Мәҹлисин
дунәнҝи иҹласына бахмысыныз. Муһарибә иләраитиндә пајтахтдан ҹыхыб, әз кәндинизә ҝәлмәјинизи фәрарилик кими гијмәтләндирирләр. Мән Милли Мәҹлисин узву кими ҹыхыиј едиб дедим ки, президент халг тәрәфиндән сеҹилмии сәлаһијјәтли
ијәхсдир, кәнддә дә отуруб әлкәни идарә едә биләр. Бурда конститусија позкунлуку јохдур.
Елҹибәјин һалы дәјинимәди:
- Демократијадыр, һамыја азадлыг верилиб. Ким нә истәсә даныија биләр.

Суфрәјә сурһибојлу иҹки
pə араг сузулду, Torryuruypy6
силән президент хидмәтҹијә
мәијгул олдугундан әризә вә
мәјәҹәк.

ијуијәләри дузулду, буллур гәдәһләиҹдиләр. Әлинин далы илә агзыны
деди ки, муһум дәвләт иијләри илә
ијикајәтләри бу ҝун гәбул едә бил120

Президентин сабиг тәләбә јолдапы Гасир
Гасиров әрклә деди:
-- Истәјирәм
јјирәм бјбир фәрман кгрәсини
ıl
з, бизим КӘНДИН ады HƏİHİ

- Нәди кәндинизин ады?
- Кәләки1
- a

Ибраһимхәлилин кәнди Кәлдәк?

- Бәли. Мән онун нәслиндәнәм. . ОО рәһмәтлик
атамын дәдәҝәл бабасынын бабасыдыр. ПЛәкилиләр
ҜӘЛДӘКЛИЛӘрИи KƏTƏKҝәл
аз, фырылдагҹы адландырырлар. р. Мәнә дә
дә “ “Кәлдәкли ҝәләкбаз hi

- Бабаныз алдадыб нухулулары.
- Мән ки алдатмамыплам. Нази адамам,
дәвләт һугугунун,
конститусијанын билиҹисијәм.
- Нә олар, дәјинәрик Кәлдәјин адыны.
Ад тапмысынызмы?
Zir Хин ҝетмәјәк, “Кәләки”дән дузәлдәк.
“Кәләки”нин бимәк јеҹасы галсын, ИКИНҸИ BƏ уҹунҹу
һеҹалары бизим кәндә
b - Ајдындыр.
:
Сиз истәјирсиниз ки, , к КӘНДИНИЗИН
“Kənəки дән тәрәјән “Ләки” олсун.
Ы
- Bənu, тамамән дуз бујурурсунуз.
- Еттиразым јохдур. Кәлдәк бу ҝундән
Ләки адлансын.
Гасиров севинҹлә пыҹылдады:
кана гуран Кәләки,
әндән тәрәди Ләки.

Елҹибәј соруијду:

– Нә бујурдунуз?
- Дејирәм ки:
Мәҹлис гуран Кәләки,
бы
Сәндән тәрәди Ләки.
a лазым олан Hle) әзундән дузәлсә јахиј
Адәм бабамыза гулаг јолдаијы лазым ə.
Ferma Адилsə),
Рундәки габырраларын бириндән Һәвва
нәнәмизи јаратды.
а
- Әзизим Елҹибәј, әјрәтмәк олмасын, һамыја
азадлыг вермисиниз. Гара ҹамаатын ҹиловуну бунҹа бурахмаг
олмаз. Јумијаглыгыныздан истифадә едиб сизин кими
алиҹәнаб президентә дә

dn. гопурлар. Ҹыхынларынызын
бириндә демисиниз ки,
изим гурдугумуз демократик республикада
касыб олмајаҹаг. Онлар да дејирләр ки, әлбәттә, касыб олмајаҹаг,
касыблар д
гырылыб гуртараҹаглар.
у
7
121

Елҹибәј ҹод саггалыны тумарлаја-тумарлаја деди:
- Бир јана баханда дуз дејирләр, Гасир бәј. Варлыларын әв-

ладлары әлә кеҹирләр ки, даваја ҝәндәрәсән? Онлар дәдәләринин пулу илә хариҹи олкәләрдә охујурлар.
- Бир дә соз-сәһбәт ҝәзир ки, ҹәбһәдә дојуиҹуләримизи архадан вурурлар.

- Тәәҹҹублу бир ie) јохдур: мӱһарибәдә адама габагдан да,
јандан да, архадан да ҝӱллә дәјә биләр.
- Баиг командан кими дејә биләрсинизми муһарибә нә вахт
гуртараҹаг?
- Гәти соз демәк ҹәтиндир. Биз демократик принсипләрә
әмәл едирик. Зоракылыра галса гәдим Азәрбајҹан торпары Зәнҝәзуру Ермәнистандан гопара биләрик. Бир һуҹум Нахҹыван тәрәфдән, бир һуҹум да Зәнҝилан вә Губадлыдан, һопп| - Елҹибә-

јин быг-саггалла муһасирәләнән гара aF3bl јумулду, ордлары тулуг кими итиди. - hornl Зәнҝәзур алынды|
Гасир бәј астадан деди:
- Дәрвииј Париси дарытды"
Бу сәзләр Елҹибәјин гулагына ҹатды:
- Биз истәсәк Париси дә ала биләрик, ләкили Гасир бәј"
- Инанырам. Кәләки ермәниләрин аезынын иҹиндәдир. ГорхMypeyHy3?
:
- Онлара нә јаманлыг еләмиијәм ки, горхам? Мәгсәдләри дә-

низдән дәнизәдир.
- Кәләки дә о плана дахилдир?
- Бәс нә?.. Анҹаг боиг хәјалдыр. Бир һуҹум бу тәрәфдән Нахҹывандан, бир һуҹум о тәрәфдән - Газахдан, һопп" Ҝәтурулдӱ Ермәнистан арадан.
- Бәрәкаллаһ Мәстәли urahl
- Нә дединиз?

- Һеҹ... Јахын дост кими гуллугунуза әрз едим ки, гара ҹамаат сизә ҝеҹи дејир.
- Бурда тәәҹҹублу нә вар ки? Једди милјон гојунун бир ҝеҹиси - сејизи олмалыдыр.
- Сиз пајтахтдакы ииј јеринизә нә вахт гајыдаҹагсыныз?
- Фикирләијиб бир соз дејәрәм. Мәним уҹун бура да бәд дејил: ҝестәрииј верирәм, фәрман имзалајырам... Һә, јадыма AYyLIду: кәлбәҹәрли Ејваз муәллимин 121 јаијлы нәнәси Ҝәвһәр гары
Јевлахын буркусунә дәзмәјиб рәһмәтә ҝедиб, ҹалыиаҹарам ки,
јахын ҝӱнләрдә Ејваз мӱәллимә басарлыгры верим, јохса, бу, мәним уҹун бир нанҝӧрлуг олар. Рәһмәтлик гары мәнә јар-бал једириб, kaca-Kaca гајмаглы суд иҹириб. О ҝӱнләри хатырлајанда
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ППАҺИД ӘҺМӘДОВ
Әллинҹи
илләрдә
ДОРМА КӘНДИМДӘ муәллимлик едирдим. Нумунәви
ипаҝирдләримдән
бири билији, ҹалынганЛЫРЫ, ҜӘЗӘЛ ӘХЛагы BƏ
интизамы илә фәргләнән
ИЛаһид Әһмәдов иди.
1
Узунбој, назик, хоисима бир олан
олан
Ки ИЈаһид ики јаигында анаBS дан, дәрд јапгында атадан
Ы јетим галса да, онун ҹәһРәсиндә јетимлик әламәİ ти дујулмурду. Колхозда
ҹалынлан
баҹылары
Фатма Bə Pə”Ha ону гајры
илә бәјутмутидуләр.
ПЈаһид
дәрсләрини
Н јахијы охумагла јанапы,
мәктәбин иҹтимаи нијләриндә дә фәал иптирак едирди. Драм дәрнәјинин узву,
дивар гәзетинин редактору
иди. Фәал комсомолҹу кими пионе
рләрә јахындан кәмәк едирди. О, 1957-ҹи илдә мәктәбдә јарад
ылан ијаҝирд истеһсалат бригадасында да әзуну габагҹыл, әмәкс
евәр бир игаҝирд кими KƏCтәрмиидир. Бу бригаданын тәсәрруфат
да газандыгы наилијјәтләр онун ады илә баглыдыр.
Ијаһид Әһмәдов орта мәктәби битирд
икдән сонра Уҹ ил алты ајгордуда хидмәт етмиијдир. Ордуда
да нӱмунәви интизамы
һәрби биликләрә јахијы јијәләнмәси
илә фәргләнмиии, командирләрин вә әсҝәр јолдаиларынын
Һәрмәтини газанмыи/, партија сыраларына гәбул олунмуијдур.
Әсҝәрлијини битирәндән сонpa “ИПәки” узумҹулук совхозунда, сонра
исә Ардаиј рајону TexHHKa бирлиј

индә фәһләлик етмииддир. Охумаг,
али тәһсил алмаг
арзусу ону тәрк етмирди. Рус дили
муәллими олмары ГӘТ етмииј123

ди. Бу фәнни она орта мәктәбдә гоҹаман ...

мудзадә аиыламыиды.

... —

ər

О, мӱәллиминин -

..
ҝәләрәк M. Ф. Ахундов адына Рус дили вә Әдә

—.

—
туна гәбул олунмунду. Беиј ил охуду, институту

—

тә Бә ки
кәндләринә гајыдыб мәктәбдә педагожи фәалијјә
и apr, д oğ
Илләр бир-бирини әвәз етдикҹә билији, тәҹрубәс

.
ҹыл мӱәллимләрдән бири олду. Онун дәрс дедиЈИ də
јерләр
фәләрлә рајон вә республика олимпиадаларында лајигли

Әһмәдов кәндин иҹтимаи HULTƏPHEMƏ дә фәаллыг KƏCə
ә
тәриб. Ики дәфә јерли советә депутат сеҹилиб, сеҹки
3
јаларында мәс”ул иииләрдә ҹалыныб. Бир илдир ки, кәнд
|
zəҹа
нәмрәли орта мәктәбин директорудур. Тә лр
илә јанаијы, ону ҹидди бир мәсәлә nə дуијундурур. ды
дә ҝәһнә мәктәб бинасы CƏKY/TƏPƏK јериндә уҹмәртәбәли ад
нын бунәврәси гојулуб. Совет һәкумәти дагыландан рк .
бинанын тикинтиси јарымҹыг галыб. ИЈаһид муәллим бу ваҹиб
нын тикинтисинин баија ҹатдырылмасы уҹун әлагәдар тәмкилатка
лы
ларла әлагә сахлајыр, кәнд агсаггаллары илә Ы
ҹидд-ҹәһдлә ҹалыныр ки, мәктәб бинасы тезликлә тикили истифадәјә верилсин. By иијдә она угурлар арзулајырыг.

ППАҜ̆ИРД ИСТЕҺСАЛАТ БРИГАДАСЫНДА"
Бакыда ијакирд бригадалары

габагҹылларынын

икинҹи рес-

публика топланынјы кеҹирилирди. Топланыиз иитиракҹылары
тәртиб едилмииј програм узрә пајтахтда бир сыра мараглы .
ләр ҝәрәҹәкдиләр. Әјрәндим ки, ҝәләнләрдән бир дәстәси бир
нәмрәли интернат мәктәбин јатагханасына дуиимулидур. Онларла
K

уҹун јатагханаја ҝәлдим.

7 sum да вә сәлигәли јатагхана 63 сакинләЫ
рини гәбул едирди. Бура ҝәләнләрдән бә”зиләри әзәмәтли нефт
Бакысыны, онун ҝунәиин батмасы илә минләрлә електрик лампасынын ипјырына гәрг олан куҹәләрини биринҹи дәфә иди ки,
ҝәрурдуләр.
1. Бу, 1961-ҹи илдә телерадио комитәсиндә иизә гәбул олунмагым
уҹун јаздыгым сынаг оҹерҝдир. Ефирдә сәсләниб. Илк дәфә ҹап олунур.
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Нәзәрими бир тәрәфдә топланмыиј уптаглар ҹәлб етди. Opra-

да дајанмыи назик, узунбојлу, хоисима оланын дедикләринә

һамы марагла гулаг асырды. Бу оелан Вартапен рајонунун Бејук
Дәһнә" кәндиндәки орта мәктәбин онунҹу синиф ипаҝирди ИаҺид Әһмәдов иди. ПЈаһид мәктәбдә јарадылмыпи ипаҝирд истеһ-

салат бригадасы нәздиндәки мангалардан биринин баиҹысыдыр.

Инди 1/Лаһид ону дәврәјә алмыил утаглардан - Имиијли рајонунун Сәрханлы кәнд орта мәктәбиндән ҝәлмизи Ханкиии Балајевә, Ханлар рајонунун Мирзик кәнд мәктәбиндән ҝәлмиил
Pə”Ha Арајеваја, Хаҹмаз рајонундан ҝәлмиии Әләвсәт Гурбанова,
Севда Багыроваја әз мәктәбләриндә игаҝирд бригадасынын јара-

дылмасы, бригаданын раст ҝәлдији ҹәтинликләр вә ҹәтинликләрин әзмлә арадан галдырылмасы барәдә данынгырды. Мәнҹә,

онун дедикләри оҹерк уҹун јахијы мәвзу ола биләр. Одур ки, елә
ИЛаһидин данымдыгы мәсәләдән баијламары гәрара алдым.
Инди ҝәлин сизи 1Паһидин һаггында бојук фәрәһлә даныи-

ın
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дыРы мәктәблә, онун әмәксевәр игаҝирдләри илә таныли едәк.
Јевлахдан Нухаја ҝедән асфалт јол бәрәкәтли зәмиләри илә
мәиһур олан Труд-Сарыҹа дузуну ҝеҹәрәк киҹик даглар ƏTƏİHHдә јерләиән бир кәндә ҹатыр. By, Вартапен рајонунун ән ири
кәндләриндән бири олан Бојук Дәһнә кәндидир. Ҝәзәл бар-барҹалары, јарапыглы биналары олан Beiyk Дәһнә јолдан баханда
овуҹ иҹи кими ајдын ҝорунур. Кәнддәки орта мәктәб бинасы
уиагларын әли илә салынмыиј барлар гојнунда јерләиимитдир.
ИГаһидин тәзә таныиларына сәјләдији әһвалатлар да һәмин бу
мәктәбдә, бу кәнддә баии вермиидир.
Кеҹән илин әввәлләри иди. Бир ҝун мәктәбин јухары синиф
илаҝирдләрини клуба ҹарырдылар. Бутун мӱәллимләр, комсомол
тәикилаты катиби бурда идиләр. Рајон комсомол комитәсиндән
дә ҝәлән варды. Ҝәрунур, нә исә ваҹиб бир мәсәлә һәлл едилә–
ҹәкди. Белә дә олду. Мәктәб директору сәзә баилады:
– Унлаглар, бапига кәндләрдә ијаҝирд истеһсалат бригадалары
јарадырлар. Бунун тәһсили һәјатла әлагәләндирмәкдә бојук ролу вар. Ҝәрәк сизин һәр бириниз мәктәбдә охујаркән һәјата haзырламасыныз. By бригадаларда сиз кәнд тәсәрруфаты техникасыны вә биткиләри беҹәрмәји әјрәнәҹәксиниз. Мәктәбимиздә
тутунҹулук, барамаҹылыг BƏ гаргыдалы беҹәрән мангалар јарадылаҹаг. Ким һансына истәсә, јазыла биләр.

2. Инди ПЛәки рајонунун кәндидир.

|
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By хәбәр һамыны севиндирди. ИЈаҝирдләр мангалара бәлундуләр. Ахырда директор деди ки, бригада елә бу јахын ҝунләрдә әз ијинә баијлајаҹаг.
Арадан бир неҹә ҝун ҝеҹди. ПЈаҝирдләр усту Hiylə әртуклу
изитилликләр дузәлтдиләр. Һәмин ипитилликләрә тутун тохуму
сәпдиләр. Ҝәләҹәкдә тутун әкиләси бутун јерләри бурда јетиидирилмииј

ијитилләрлә

TƏ”MHH

едәҹәкдиләр.

Исти баһар ҝӱнләри јахынлатырды. Һавада сојуг һисс едилсә дә, араҹлар тумурҹуглајыр, јазын јахынлаитмасыны хәбәр верән ҹәлләр јапыл дона бурунурду. Һәлә индијәдәк ијаҝирдләрин
тутун әкәҹәји јер бәлли дејилди. Онлардан Ифрат, Тамилла, ПЛадијә, Хатын вә баигалары Әсабәли мӱәллимдән соруијдулар:
- Бәс биз тутуну һарда әҝәҹәјик, мӱәллим? Ахы, колхозда са-

һәләр ҹохдан изјумланмындыр.
Муәллим

исә

уијаглары

белә сакитләјДИрДдИи:

- Дарыхмајын, колхоз сәдри илә данынимыплам. Бу ҝӱнләрдә
бизим әкәҹәјимиз саһәләри дә ијумлајаҹаглар.
Анҹаг бир ҝун уијаглар тәсадуфән ејрәндиләр ки, колхозун
рәһбәрләри ијаҝирдләрин куҹунә инанмырлар, она ҝәрә дә ијаҝирдләрин әҝәҹәји саһәләрин игумланмасыны ләнҝидирдиләр.
Һәтта еијитдиләр ки, колхозун сәдри бу барәдә сәһбәт дуигәндә
белә дејиб:
- Уста колхозҹуларымыз озләри бә”зән иијин әһдәсиндән ҝәлә билмирләр, умаглар әкиб-беҹәрмәји һардан баҹарарлар?
Беләликлә, игаҝирд истеһсалат бригадасынын тутун ƏKƏNƏİH
уҹ һектар саһә вә гаргыдалы әҝәҹәји он һектар саһә колхозда 6yтун баига саһәләрдән ҝеҹ игумланды. Колхоз сәдри Јусиф кииинин бригадаја олан е”тинасыз мӱнасибәти упаглара јер еләмиијди. Она ҝәрә дә онлар бир нәфәр кими бол мәһсул ҝәтурмәк
уҹун вар гуввәләрини әсирҝәмәјәҹәкләрини билдирмитдиләр.
Онлар белә дә етдиләр. Илк ҝӱндән һәвәслә иијә ҝириидиләр.
Саһәнин сәтһини дузәлтдиләр, даи-кәсәкдән, ҹәр-ҹәпдән TƏMH3ләдиләр, әкин уҹун там јарарлы һала салдылар, су архларыны
тә”мир етдиләр.
Торпаг јахијы јумијалмаса да, вахт кеҹирди. Саһәләрә ијитил
басдырмаг лазымдыр. Бурда изитил басдырылан ики ҝун әсл
məslə ҹеврилди. Сәһәр тездән ипаҝирдләр тәрбијәҹи-рәһбәр

Әсабәли Алыппановла бирликдә саһәјә ҝәлдиләр. Муәллим бели
әлинә ҝәтуруб, бир ҹыз HƏKƏpƏK деди:
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- Бир аз јахын ҝәлин, изитилләри
бу ҹызын

кәнары илә ƏKӱнә Елә етмәк лазымдыр ки,
ититилин KƏKY ҹәлдә галмасын.
әд
әллим "izl
H
әəhəc бир неҹә ипитил басдыр
ды. Фәридә

– Инди тәзә ҹызлар аҹагмы?
- Әлбәттә, ürə баилајын1
Утаглар бир-биринин јаны илә
узанан дӱз ҹызлар аҹдылар.
сонра игитилләри басдырмара батла
дылар. Онлар бир тәрәфдән
изитил басдырдыгҹа, ејни заманд
а, онларын дибинә азаҹыг су
бурахырдылар ки, јерә кәк атанадәк
хараб олмасын. Ахијамадәк
саһәнин јарыдан артыг һиссәс
и ипитилләнди. О бири ҝун
исә
илаҝирдләр баиладыры бу марагл
ы ипи баиа ҹатдырдылар. Әсабәли муәллим мураҹиәтлә уилаглара
деди:
- Јоруланыныз јохдур ки?
Һамы бир арыздан ДИЛЛӘНДИ:
- Хејр, мӱәллим.
- Ҹох јахијы, һәлә јорулмаг вахты
дејил, бизим әсл ипимиз
бундан сонра баиланыр. ƏKMƏK
иләрт дејил. Ону беҹәриб бојабаија ҹатдырмаг ҝәрәкдир.
ИЈаҝирдләрин беҹәрдикләри саһәдә
ниләр пис ҝетмирди.
Онлар тутунун дибини јумигалдыр,
аларыны тәмизләјирдиләр.
Нәм торпагда әкилмии саглам ипитил
ләр ҝундә бир бој галхырды. Јајын истиләри дуијәнәдәк демәк
олар ки, изаҝирдләр һеҹ
бир ҹәтинлијә раст ҝәлмәдиләр.
Лакин истиләрин баиланмасы
илә вәзијјәт дәјиниди. Дәһнә кәндин
и бир тәрәфдән әһатә едән
алҹаг narnap ҹылпаглаиды. Онун
јамаҹларыны јаыллатыран
отлар тамам гуруду. Кәнди әһатә
едән ҝенииј ven белә, саралмаFa баијлады. Јаз ајларында ҹоиуб
-даан Дәһнә ҹајынын сују ryруду. Һәм колхозун, һәм дә игаҝир
дләрин беҹәрдикләри тутун
саһәләрини сувармага бәјук еһтија
ҹ варды. ИПаҝирдләр тәҹрубәли тутунҹуләр кими һәрәкәт едир,
биткиләрин дибини јумијалдыр, нәмлијин азалмасына јол вермир
диләр.
Дәһнә ҝәндинин ҹамааты, ӱмумиј
јәтлә, һәр ил әкдикләрини
сувармагда ҹәтинлик ҹәкирләр.
Тәк-тәк илләрдә јај јагмурлу keҹир, о заман Дәһнәнин бәрәкәтли
торпагларынын мәһсулу јыЕһипдырылмагла гуртармыр. Vin гурагл
ыг ҝеҹәндә исә HU ҹәтинләиир. Һәтта бә”зән дәмјә саһәлә
рә сәпилмии: тахылдан мәһсул
ӘЛДӘ едилмир.
1
i
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Кәнддә бир ҹохлары кими, ијакирд бригадасынын узвләри дә
саһәни сувармаг барәдә фикирләтирдиләр. Тутун тарласынын

кәнарына топлаиимыиј уијаглар истидән солухуб-саралмыиј тутун

јарпагларына бахараг јенә бир ҹарә тапмаг барәдә фикирләијир–
диләр. Бирдән ИЛаһид севинҹлә деди:

- Мәним јадыма бир ure) дуилду. Бир дәфә Әлјар меиәсинә
ҝедәндә орда ҹохлу гајнама булаглар ҝәрмујәм. Һәмин булаглары тапыб, сујуну Дәһнә ҹајына ҹалаја билсәк, иизимиз дузәләр.
həp имејә еһтијатла јанаијан алҹагбојлу, сарыбәниз Tamap
деди:
- Меитәдә булаг олса, әзу ахыб ҹаја тәкуләр. Наһаг јерә зәһMƏT ҸӘКМӘЈӘ ДӘЈМӘЗ.
ИЈаһид исә сәзунун устундә бәрк дурду:
- Ахы, MƏH ҝәзләримлә ҝәрмуијәм. Будур, дејирәм, әҝәр ҝетсәк, удузмарыг. Сиз нә дуиунурсунуз, уилаглар?
- Биз, - дејә Галиб ҹаваб верди, - әҝәр орда су варса, мутләг
ҝетмәлијик.
Улиаглар бел, кулунк тапыб јола ҹыхдылар. Дәстәјә ИЈаһид
озу бәләдҹилик едирди. Онлар ики дәстәјә бәлундуләр. Булаглары axTapmara баиламаздан әввәл ПГаһид деди:
- ИЈәртимиз беләдир ки, ахизам бу палыд араҹынын дибиндә
ҝеруијәк
Уиһагларын зәһмәти һәдәр ҝетмәди. Онлар бир неҹә буларын
сујуну тапыб Дәһнә архына ҝәтирдиләр. Бу идә онлара Ајдын-

булаг кәндиндәки мәктәбин игаҝирдләри дә комәк етдиләр.
Yu ҝундән сонра Дәһнә архына су ҝәлди. Бу хәбәр тезликлә
кәндин

һәр тәрәфинә јајылды. Колхозун сәдри Јусиф киији тез

бригадирләри бир јерә İbirbi6 тапијырыг верди:
- Илин-ҝунун бу заманында су әлә дуијмәз. Јәгин даелара јаrolu јарыб. Ҝәлән бутун сују анҹаг TYTYHƏ вермәк лазымдыр. Елә
един ки, су ҝеҹәләр дә һавајы ахмасын, тутунлукләр суварылсын.
Јусиф кипји архын устунә ҝәлди. Ахијамын гаранлыры AYLI-

мулиду. Кимсә архын габагыны торпагламыиј вә сују тутунлује-

- hıбала, бәс сиз бурда нә
едирсиниз?
ina
суварырыг" - Утаглар мәсәл
әни колхоз сәдринә

, Әлјар |меитәсиндән сују ҝәтир
диклә) рини билдирдиләр. Дедиләр ки, сујун бир
һиссәсини әз PCeri
əya лн
Јӱнә аҹмыныг. Галаныны да
бура бурахмыныг.
“ə.
Колхоз сәдри севинҹлә Деди:
- Сард олун. = упаглар, , сиз ҹох
ј
Јахијы
бир ии ҝәрмус
сан ки, һеҹ мән озум
о сујун јерини Ган ан “ui
R “HlakHpivləpHH ToHarribiFbi
сајәсиндә неҹә һектар тутун
саһәс
и
Дини, Бурда бол мәһсул
јетиндирилди. ИПаҝирд истеһ
салат
ригадасынын әз саһәсиндә дә
TYTYHnƏp бол мәһсул верди.
Məh— ə.
игаҝирдләрдән Хатын ИТыхы
јева, Тамелла Рәсу.
, Һамијә Асланова,: Ифрат
Маһмудзадә бәјјук фәаллыг
ҝәс-|
5
Јарпаглары вахтында дәриб
гуртардылар.
н иткијә ҝетмәсинә јол вермәд
иләр.
T)
сулу исә сәлигә илә тај багла
дылар.
əm
= udu истеһсалат брига
дасынын узвләри уҹ һектар саһән
ин
n ектарындан 12 сентнер
ак
——һһттҹи=әвәзинә 18 сентнер тутун тәһви
л
Ba
R
дәһнәлиләр тутунҹулуклә ҹохда
н мәпгул
MƏRƏ ƏN колхозда Мә”ри
фәт Сулејманов, Фатма Әзизов
а,
rə
s кими тутун усталары
вар. ИЛаҝирдләр тутун
иринҹи ил һәмин Н маһир колхо
зҹ
јулары
н
тәҹруБала olla едәрәк
белә јуксәк ҝәстәриҹиләр
әлдә sə
Бары. НДИ ҜӘНДДӘ илаҝи
рд истеһсалат бригадасынын
узвләра
нихиндән| һамы

бојук разылыг һисси илә данын
ыр. Колјун идарә һеј ӘТИ вә биринҹи
нәвбәдә, онун сәдри Јусиф
ки= nə бригадаја ајры ҝәзлә
бахыр, Бригаданын бу илин
јазында
m. ҸӘЈИAa
тутун вә гаргы
р далы саһәләрини колхоз
артыг ҹохдан

bi ҝн бурда анҹаг тутунҹулук
саһәсиндә ҹалыиан изаҝирдләр
ин
са
рәдә данындыг. Ипәкгурду бәслә
јән вә гаргыдалы әкән
галарын узвләри дә ҝәзәл Нәтиҹ
әләр әлдә етмииләр. Ија-

дәндәрмиииди. Јусиф киији ҹох мәмнун һалда тутунлујә јахынлады. Бу заман орда ики нәфәр суҹу ҝорунду. Јусиф киији онлары танымады, соруијду:
- Кимсиниз, ај суҹулар?

- Јусиф әми, бизик, - дејә Галиб ҹаваб верди.
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Колхоз варландыгҹа әһалинин мадди вәзијјәти дә јахијыла-

н икинҹи
ИЈаҝирд истеһ салат бригадалары габагҹылларыны
в Бареспублика топланыпынд a ииитирак етмииј ИЈаһид Әһмәдо
:
јанында O, Јусиф
ан кәндә гајыдырды. Колхоз идарәсинин
Гоҹаман сәдр ҹаван OFTAHAAH KYTƏ-KYTƏ
:
киијИ
İn ИЛӘ, габаглады.
R

соруиду:

€IIHTAHHH3?
- hə, Бакыда јахијы HƏ ојрәндиниз, HƏ
деди:
Llahini ҹидди бир товр алараг
:

z
т
- Јусиф дајы, ҹох илеј OPPƏHMHUİƏM. Онларын ни
sah:
гуртармаз. Саклыг олсун, биз ијаҝирдләр сизә y
—
бы тарлаларда бол мәһсул јетипдирмәклә hə
О,
Колхоз сәдри оз ҝәнҹ мусаһибини марагла сузду.
етмирди.
əcri изубһәә етмирд
eyuyHə әсла
вә онунн HaKHpA јолдатларынын KyuyHə

:
ныпмагла

Јанвар, 1961-ҹи ил.

РӘҺМАН ЈУНУСОВ
Әллинҹи илләр BƏİYK
Дәһнәнин ән ҝӧзәл ҹаг-

лары иди.
Колхоз варланмыи1,
кәнд
абадлаимыдл, B
әмәкҹиләрин ҝузәраны||
јахијылатимынды.
.
Кәндимиздән
Бојук
Вәтән
муһарибәсинә |
150-јә јахын адам ҝетмииди. Онларын ҹохусу
Гәләбәдән сонра гајыдыб

ҝәлмиијди.

Һәмҹи-

|

нин муһарибә илләриндә
доланынјырын агырлыгы
узундән
кәнди
тәрк
едәнләр дә догма јурд-ЈУваларына гајытмыи1ды.
Бурда инди ии габилијјәтли адамларын һамысы
бәјук һәвәслә иииләјир,
боллуг јарадырдылар.

ијырды.

О илләрдә Təcəppyğara баиҹылыг едәнләрдән икисинин ады
ҹамаат арасында һәлә дә һәрмәтлә ҹәкилир. Онлардан бири Исрафил Мәммәдов, икинҹиси Јусиф Јусифов иди. Һәр ики колхоз
сәдри кәндимиздә боллугун, абадлырын бунәврәсини гојду.

Муһарибә илләриндә ҝериләјән колхоз гыса мӱддәтдә дирҹәлиб, варлы тәсәрруфата, кәнд абад гәсәбәјә ҹеврилди.
О илләри хатырлајанда ири ҝәвдәли, һундурбој, гарајаныз
Мәһәммәд Гасым оглу да јада дуигур. О, колхоз сәдринин MYaBHни иди. Тәијкилатҹылыгы, иијҝкузарлыгы, гајрыкетилији илә
әмәкҹиләрин рәрбәтини газанмымды. О, әсл ии, әмәк адамы
иди, колхозун јӱксәлмәси уҹун вар гуввәси илә ҹалынырды.
Мәһәммәд Гасым оглу Бојук Вәтән мӱһарибәсинин иитиракҹысыдыр. 1943-ҹу илдә Сталинград угрунда ҝедән дәјуиләрдә
арыр јараланараг госпитала дуијмунду. Саралдыгдан сонра 1944ҹу илдә ордудан бурахылмыијды.
Кәндимизә гајыданда ҝәруитунә мән дә ҝетмиидим. Һәрби
ҝејимдә, бој-бухунлу, дуз гамәтли бир ҹаван иди. Сол голу бојнундан асылмыијды. Һисс олунурду ки, јарасы һәлә тамам саралмајыб. Ҹамаатла сәмими ҝәрупур, һамыдан һал-әһвал тутурду...
Ики ҝундән сонра мән ону Гобу гырарындакы јекә, игах-будаглы
дардаран араҹынын јанында ҝәрдум. Баијына топлаијанлара муһарибә илләриндә кәндимизә диван тутан, әһалини аҹ гојан тамаһкар кәнд рәһбәрләринин пис әмәлләриндән наразы галдырыны
билдирирди:
– Кәндин рәһбәрләри нијә ƏMƏKKYHYHƏ тахыл бәлмәјибләр?
Белә дә әзбатыналыг олар? Ҹамаатымыз гијмәтли ипејләрини,
евинин аваданлырыны, гапысынын мал-гарасыны сатыб-совублар.
Бутун бунлар кәнд рәһбәрләринин залымлыгындан тәрәјиб. Кәнди ҹапыб-талајыблар, ҹамааты гуру јурдда гојублар.
Мән ону динләјәндә ӱрәјимдән ҝеҹди ки, нә ола, ону сәдр сеҹәләр.
Бир неҹә ҝӱндән сонра Мәһәммәд Гасым оклу колхоза сәдр
муавини вәзифәсинә сеҹилди. Илк ҝӱндән тәсәрруфатын дирҹәлмәсинә, әмәкҹиләрин вәзијјәтинин јахијылаимасына ҹалы:1ды. Тахылҹылыра ҝенииј мејдан аҹды. 1945-ҹи илин баһарында
Апларыдагда 400 һектарда дары әкдирди. Дары уҹ-дәрд аја јетиилиб бол мәһсул верди. Зәми комбајнла биҹилди. Мәһсул ƏMƏK131
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ҹиләрә елә хырмандаҹа пајланды. Мӱһарибә гуртаран илин јајында әмәкҹиләр сон дәрд ИЛДӘ ИЛК дәфә олараг дојунҹа ипипијирин дары ҹәрәји једиләр.
Бир муавин кими Мәһәммәд Гасым олунун бир јахијы ији
дә бу олду ки, беии јуз һектара јахын әкин саһәсини гаратикан
колу басмынды. Муавинин тәиәббусу илә коллар дәрјазла гы-

рылды, јогун кәкләри тракторларла ҹыхарылды. Һәмин саһә ҹәлтик әкини уҹун јарарлы һала салынды.
Беләликлә, ел гәдри билән иијҝузар колхоз рәһбәрләринин
CƏ”İH НӘТИҸӘСИНДӘ

КӘНДИМИЗ јохсуллугун дајыны

атды.

1950-ҹи илдә Мәһәммәд Гасым оглу колхозда габагҹыл TYTYHҹӱ кими танынан Хәдиҹә Әждәр гызы илә евләнди. 1951-ҹи илдә оглу олду, адыны Рәһман гојдулар.
Рәһман ата-ана гајгысы илә хоибәхт бәјуду. 7 јаијында мәктәбә ҝетди. Орта мәктәби битирдикдән сонра бир ил колхозда
ниләди. Лакин ата-анасы онун али тәһсил алмасыны

HCTƏİHPAH-

ләр.

Рәһман орта мәктәби гуртардыгдан бир ил сонра Бакыја ҝедиб, сәнәдләрини нефт вә кимја институтуна верди. Мувәффәгијјәтлә имтаһан вериб института гәбул олду. Бир ил охудугдан
сонра һәрби комиссарлыгдан ҹарырыиј вәрәгәси алды. Орду сы-

раларына ҝедәркән валидејнләринә мәктуб ҝәндәрди:
“Әзиз анам вә атам, нәвбәти ҹарырынла әлагәдар һәрби Koмиссарлыга ҝетдим. Комиссија јохламасында ордуја јарарлы олдуруму билдирдиләр.

Бу ҝӱнләрдә јола дунгәҹәјик. Мән буна се-

винирәм. Орду сыраларына дахил олуб, әсҝәр палтары ҝејәҹәк,
һәрби анды гәбул едәҹәк, һәр аддымда бу анды догррултмара ҹалыијаҹагам, сијаси вә һәрби билијә мӱкәммәл јијәләнәҹәјәм”.
Рәһман Јунусов Одесса изјәһәриндә һәрби хидмәтә баијлады.
Интизамы, һәрби биликләрә јахијы јијәләнмәји сајәсиндә командирләрин вә әсҝәр јолданларынын һәрмәтини газанды. Алты ајдан сонра Рәһманын ата, анасы һиссә командиринин сијаси ииј узрә муавини В. Новиковдан миннәтдарлыг мәктубу алды.
Мәктубда јазылмыиды:
“Һәрмәтли валидејнләр, оглунуз Рәһман Јунусов командирлә–
рин тапигырыгларына вахтында вә дузҝун әмәл едир, һәрби техниканы дәриндән мәнимсәјир. Низам-интизамлыдыр. Гыса мудДӘТДә әзуну мәтин характерли бир әсҝәр кими танытмыијдыр.
Иҹтимаи иијләрдә дә фәаллыг ҝестәрир, дивар гәзетинин редак132

торудур. Дәфәләрлә команданлырын мӱкафаты
ны алмыпдыр.
Вәтәнә лајиг әвлај бәјутдујунузә ҝәрә Сизә тәпәккур
едирик”.
Рәһман әсҝәрлик һәјатыны итән әһвал-руһијјә
илә баппа вуруб, бәјук севинҹ вә ифтихарла кәндләринә гајытды.

“Атасы Гоҹалмыпды. Анасы да хәстә иди. Han онларын
комәјә еһтијаҹы варды. Буну нәзәрә алан Рәһман
нефт вә кимја
институтундан сәнәдләрини ҝери ҝәтурду.
be namnapsızıa нефтҹи-фәһлә кими ƏMƏK
фәалијјәтинә

Бура ҝәлмәздән габаг Рәһманда әфсанәви дәниз
ипәһәри
Нефт даилары һаггында муәјјән тәсәввур варды.
Билирди ки
Нефт даилары Абизерон рајонундан 42 километр
ҹәнуб-изәргдә,
ахыр Дәниздә, полад дирәкләр узәриндә салынмыи
ј нефт “игәһәри”дир. Бу әрази ордакы даијларын бә”зиләриндә
нефт-газ ниијанәләринин олмасы илә әлагәдар Нефт даилары
адландырылыб.
Бурда ҝуҹлу ҝуләкләр әсир, далранын максимум
һундурлују 1012 метр олур. Нефт даиларында илк кәлифијјат гујусуну
1949-ҹу
илдә М. П. Кавероҹкинин баиҹылыг етдији бригадан
ын узвләри
Г. Аббасов, Ј. Кәримов, Н. Бабајев газмындыр. Ҹыхарыла
н нефт
һәм танкерләр, һәм дә бору кәмәрләри васитәсил
ә саһилә нәгл
едилир. Нефт даплары 1952-ҹи илдән məhəp
типли гәсәбәдир.
Бурда фәһлә-ҝәнҹләр мәктәби, кӱтләви китабхана
, кинотеатр,
поликлиника-хәстәхана, вертолјот мејданҹасы
вар.
Әсҝәрлик Рәһманы мәһкәмләтмииј, мәтинләи
дирмиијди.
Аҹыг дәниздә, ҹәтин һава ипәраитиндә һунәрлә ипиләди,
јуксәк
мааиј алды, озу дә доланды, ата-анасына хәрҹлик
дә ҝәндәрди.
Валидејнләри Рәһмана билдирдиләр ки, онун пулуна
еһтијаҹлары јохдур, әзунә KysəpaH дузәлтсин, института ҝирсин.
Рәһман мо"Ҹузәли аләмдә - Нефт дапларында мәиһур
нефт-

ҹиләрлә - Сосиалист Әмәји Гәһрәманы, буруг устасы
Исрафил
Һусејновла, Сурид Ҹәфәрзадә кими адлы-санлы усталарла
ҹијинҹијинә ҹалынырды. Бурда да ондан һамы разы иди.
Рәһман усталардан, габагҹыл фәһләләрдән ҹох ијеј ӧјрәнди,
тәҹрубәси артды. Онун әмәксевәрлијиндән, ҹалынганлырындан
хопиланан Исрафил Һусејнов бир ҝун ону јанына ҹарырыб деди:
- OFya, сән ҹалынган, дирибаи адамсан. Бурда
ииләјиб јахијы пул газанырсан. Ҹавансан, мәсләһәт KƏpYPpƏM
ки, HHCTHTYTларын бириндә охујуб али тәһсил anacan.
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Рәһман устасынын фајдалы мәсләһәтини гәбул етди.
Әслиндә, о, охумаг һәвәсиндән дутимәминди. Нефт даијларында

иијләдији

МӱДДӘТДӘ

аАЛДЫРЫ.

мааијын

бир

Һиссәсини

әма-

HƏT кассасында сахлајырды. Гаријыда ики мәсәлә дурурду: €Bләнмәк вә охумаг. О, охумагы ra6ara ҹәкди. Сәнәдләрини (1975ҹи илдә) Азәрбајҹан Политехник Институтуна верди. Һәмин али
мәктәби битирдикдән сонра тә”јинатла Азәрбајҹан Кәнд ТехниKH-Tə”MHHaT Комитәсинә иијә ҝәндәрилди. Орда комитәнин
нијәсалма вә сазлама идарәсинә сазлајыҹы мӱһәндис вәзифәси-

нә ҝәтурулду. Истеһсалатда вә институтда газандыры билик вә
тәҹрӱбә онун кәмәјинә ҹатды, ҹәтинлик ҹәкмәди. Ҹох кеҹмәдән
о, бојук мӱһәндис, апарыҹы мӱһәндис вәзифәләринә ирәли ҹәкилди. Даһа сонра јарадылмыни “Азәрһејвандарлыгтеххидмәт”
Истеһсалат Бирлијиндә план-истеһсалат ијә”бәсинин рәис MYaвини, ијә”бә рәиси вәзифәләриндә ҹалыијды.
Рәһман Јунусов олдугҹа иијҝузар, тәләбкар иди, ӱрәји даим
гуруб-јаратмаг һәвәси илә ҹырпынырды. Ондакы бу кими мусбәт
кејфијјәтләр комитә сәдринин диггәтиндән јајынмады. Рәһман
Јунусов 1982-ҹи илдә комитәнин мәркәзи апаратына иилә KƏTY-

рулду. Әввәлҹә мӱһәндис, апарыҹы вә баиј мӱһәндис кими ҹалыииды. Сонралар республикамызда ҝедән ислаһатлар нәтиҹәсиндә бир неҹә назирлик бирләидирилди. О ҹӱмләдән, Рәһман
Јунусовун фәалијјәт ҝәстәрдији комитә дә Республика Аграр Сәнаје Комитәсинин тәркибинә дахил едилди...
Рәһман Јунусов 1988-ҹи илдә Абиерон Мадди-Техники Тәҹһизат вә Механикләдирмә Истеһсалат Бирлијинә рәис тәјин
едилди. Бу, онун һәјатында ән јӱксәк вә изләрәфли бир вәзифә
иди. Бојук һәвәслә иијә баијлады, кадрларын сеҹилмәсинә ҹидди фикир верди, Бирлијин рајонлардакы објектләринин иијинин
јуксәлдилмәсинә ҹидди фикир верди, һәр саһәдә јуксәлијјә Haил олду. Ҹатыимазлыгларын арадан галдырылмасы уҹун тәдбирләр ҝорду. Рәһман Јунусов урәкдән севдији бу вәзифәдә једди ил
ҹалыијараг јахијы ад газанды.
Һазырда Рәһман Јунусов Азәрбајҹан Республикасы Рабитә
Назирлијинин “Телерадио” Истеһсалат Бирлијиндә рәис муавинидир.
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Еииидәндә ки, кәндимиздә ҝәнҹ ипаирә вар,

севиндим. - Ады - Елнурәдир, - дедиләр.
Ҝәрмәмиијдим, ким(| ләрдән олдугуну да билмирдим. Ӧјрәндим ки,
тракторҹу Мусанын нәвәсидир, атасынын ады
s Ҹинҝиздир.
Мусаны таныјырдым.
Әмәксевәр, даидан ҹорәк ҹыхармары баҹаран
адам иди. Һалал әмәклә
сәккиз огул бәјудуб, ев| ek саһиби етмииди.
Елнурәнин ана бабасы Әбдуррәһими дә таныјырдым.
Әбдуррәһим һәр ҹәһәтдән дузҝун, садә вә
сәмими инсан иди. Әллинҹи илләрдә тез-тез ҝәрутурдуҝ. Һәрдән ипе?р
јазырды.
ИЛе”рләри примитив олса да, јаддагалан ләвһә јарада
билирди.
Мәсәлән:
Һаҹы Рәһим верди бизә бир инәк,
Һәрәмизин әлиндә бир дәјәнәк.
Јавајды, онда хоиг хисләт ҝермәдик,
Аҹыгла он кун нахыра сурмәдик,
Салдыг гаранлыг газмаја,
Та ҹыхыб јолун азмаја.

Әбдуррәһим
мыпиды.

Нәби

муәллимин

гызы

Гәигәнҝә

ниијанлан-

Нәби мҹ̧әллим јеҝанә әвлады Гәијәнҝин узуну ҝәрмәмииј
ди.
Мӱһарибә баиллајанда сәфәрбәрлијә алыныб әсҝәрлијә
ҝәндә-
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рилмиијди. Ҹәбһәдән јалныз бир мәктубу ҝәлди. Јазмынды: “Гызым олса, адыны Гәијәнҝ гојун”.
Гызы мәктубундан габаг дунјаја ҝәлмииди, адыны Содәр гој-

муидулар. Атанын арзусуна әмәл едәрәк уиары Гәиәнҝ ҹарырдылар. Бу адла танынды, Содәр унудулду.

Нәби Нәбијев мӱһарибәдән гајытмады. Онун јадиҝары Təијәнҝи анасы Ҹәмилә, бибиси Әтир бахыб, бәјутду. Ләјагәтли
огул олан Әбдуррәһимә әрә вердиләр.
Әбдуррәһимин дә атасы муһарибәдән гајытмамынды. Ону
колхозда ҹалыијан анасы Зәрнијан әзаб-әзијјәтлә бејутду.
Гәигәнҝ вә Әбдуррәһим| Јараиырдылар бир-биринә.
Лакин онларын хоијбәхт аилә һәјаты узун сурмәди.
Муһарибә дәврундә јемәк сарыдан корлуг ҹәкән Әбдуррәһим
ҹох јаиамады. Ондан ики гыз јадиҝар галды. Гәијәнҝ колхозда
иијләјиб һалал ҹәрәклә балаларыны бәјутду. Бәјук гызы Ҹинҝиз-

Азәрбајҹан, һәр ан сән
Бајрамларда оласан.
Милләтинлә бирликдә
Гәләбәләр ҹаласан.
Неҹә зәфәр ҹалмысан,
Мустәгиллик алмысан.
Сәнә тохунмаг олмаз,
Ҹунки Одлар јурдусан.

Галх afara, вәтәндаии,
Торпарымыз алынсын.
Һәр јердә, һәр ҝуијәдә
Зәфәр марпмы ҹалынсын1

лә аилә гурду...

1999-ҹу илин бир пајыз ҝуну Ҹинҝизҝилә ҝетдим. Елнурәни
ҝәрдум. Бој-бухунлу, јарантыглы гыздыр, санки Гәиәнҝ нәнәси
ҹаванлырындакы ҝәзәллијини она барыијламыијды...
Елнурә Ҹинҝиз гызы Һусејнова Бакы Али Педагожи Гызлар

Семинаријасынын тәләбәсидир. Дәрсләрини јахты охумагла јанаиы, Hle”p дә јазыр. Бир неҹә ипе”рини нәзәрдән кеҹирдим.
Хмидвериҹидир. Инанырам ки, Елнурә ҹалынтганлыры, сәји,
ҹоијрун илһамы сајәсиндә ҝәләҹәкдә јеткин игаирә олаҹаг. Она
угурлар арзулајыр вә дәрд ипе”рини охуҹулара тәгдим едирик.

МУСТӘГИЛЛИК

KYHY

Бу ҝун бајрам ҝунудур,
ИЈадлыг, севинҹ ҝунудур.
Севинмәјин јеридир,
Мустәгиллик ҝунудур.
Гәләбә севинҹијлә
Севинирик бу ҝундә.

Бу бајрам ҝеҹир илдә
Халгымызла бирликдә.
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Тој-бајрама бурунсун
Елимиз, торпарымыз.
Гој ҝӱнәигә санҹылсын
Хҹрәнҝли бајрарымыз"

УНУДА БИЛМӘДИМ
Ҝунәтә бәнзәјән о ҝӱлуијләри,
Hləxəpnə гарыпыб онун сәзләри.
Ајлар, илләр ҝеҹир, јохдур хәбәри
,
Унуда билмирәм ала ҝәзләри.

Мәктуб узаданда мәнә әлләри,
Аҹылды гәлбимдә севҝи ҝӱлләри.
О ҝунләрин галыб хатирәләри,
Унуда билмирәм ала ҝәзләри.

Хәјалым доланды мави ҝӧјләрдә,

Севҝим биһуиј етди ҝеј ҹәмәнләри.
Онун сәсидир булбул HərMƏnəpH,
Унуда билмәдим ала ҝәзләри.
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Јетитди бир ҝун ајрылыг дәми,

Сән мәним умидим, арзум, диләјим,
Ҝәзләрәм һәр заман јолуну сәнин.

Тнтрәди гәлбимин назик телләри.
Хрәјим анламады аҹы гәһәри,
Унуда билмәдим ала ҝәзләри.

Ҝејләрин ипимијәји иҹимдә мәним,
Јарынын дамласы ҝәзумдә мәним.

Мән сәни севирәм, инан урәкдән,
Әтрини

алырам

әсән

Сәни ҝәзләмәкдән TYKƏHMHPp сәбрим,
Јапајыр урәк хәјалынла сәнин.

кӱләкдән.

Мин илһам алсам да арзу, диләкдән.
Унуда блмирәм ала ҝәзләри.

ЕЈ ДОСТ
Де, нәдән саралыб солмусан, еј дост,
Сәнин дә мәним кими дәрдинми вар?
О кӧврәк гәлбини, гәмли KƏ3YHY
Мәним тәк сәни дә ҝеврәлдәнми вар?

“ГАНАТМАДЫМ”
Дәһнә
тәнбәлханасында ҹај иҹән Меһралы

Мән нәләр ҹәкмәдим, Аллаһым билир,
Иҹимдә јаныглы севдам инләјир.
Хрәјим аглајыр, Y3yMCƏ ҝулур,
Сәндә дә бунлар јаизанырмы, еј дост?
Сәнин дә гәлбиндә һәсрәт һарајы,
Мәним дә YPƏİHM гәмли, јаралы.
Хопбәхтлик биздән әмурлук аралы,
Бу дәрдә неҹә ҹарә гылаг, еј дост?

СӘНИН
Һәсрәтин İYKYHY даиымаг ҹәтин,
Илк мәһәббәти унутмаг ҹәтин,
Јаралы урәји овутмаг ҹәтин,
Дәрд мәним, гәм мәним, урәјим сәнин.

Сәнсән һәр заман һәр јердә гәрибим,
Һәр ҝун аглајыр губарлы урәјим.
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ДӘҺНӘЛИ ТПИРИНӘМИНИН
ЛӘТИФӘЛӘРИНДӘН

|

әзуну ејурду:
– Дуз алты ил тојуг
фермасынын мудири ол- İ
дум, сизин баијыныз һаг-

гы, ај уијаглар, бир тојуFyH бурнуну ганатмадым.
ИЈиринәми дилләнди: B
|

- Меһралы ләлә, сән
ДӘЛИ дејилсән ки, тојуРун боразы
дура-дура
бурнуну ганадасан1

ИСА
- ИЈиринәми, мапын-

ла тоз галдырыб бәјруМӰЗДӘН ƏTƏH КИМ иди?
- Hcal

- Иса ибн Мәрјәм"
- Xeipl Иса ибн Дән- R
GənəHl
1
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ҜЕҸДИР
ТӘ”РИФЛӘМӘЈӘҸӘЈӘМ
н ПТириДомрул Ҹәфәрабад базарында ат сатырды. Тәсадуфә
нәми ора ҝедир. Бундан севинән Домрул дејир:

– Јахијы ҝәлмисән, тә”рифлә мәним атымы"
ИЈиринәми баијыны булајыр:
- Тә”рифләмәјәҹәјәм" Сән бу атла ҹејран говуб тутдун, ƏTHHдән мәнә вермәдин.
ИЈИРИНӘМИНИН “ГАРРЫЈПЫ”

ИЈиринәми бир ҝӱн кәнд магазасынын габагындакы будкада
папирос сатыр, муигтәриләрә дејирди:
- Алын, ҹәкин, тустусу бурнунуздан ҝәлсин

Hypyur arbıp вәзијјәтдә дә јатырды.
ј
HİHpHHƏMH онун
јаны Hi
ЛӘНДӘ хәстә ҝәзләрини аҹыб деди:
“ə
бы
- Каи MƏH дә сәнин кими јејиб-иҹән
олајдым.
ИЈиринәми балыны јыргалајыр:
- Даһа ҝеҹдир, халаоглу1

HHUHHK УСТУНДӘ ЈАТЫР
. Һәмкар кәндләриндәки әрзаг маразас
ында сатыҹы иплә.
рди. Бура |ҝәлән Меһралы пеҹенје гутус унун
арзы аҹ
:ну ҝәруб дејир:
kə
xe.
- —
-—
нијә әртмурсән? Пеҹенјејә сиҹан дәјмәз?
- .”.
3, Меһралы nənə, ҝеҹәләр пипик пеҹенје
|је јемјији
hellini нин |
.
Ы

н

“Yu”

НӘ ХЕЈРИ ВАР

ИЈиринәми гырх биринҹи илдә озундән ики јаиј киҹик гарда-

изы илә бирликдә беијинҹи синифдә охујурду. Зәиф ипаҝирд иди,
ахсајырды. Бир кун гардаиы тарих дәрсиндән “3” алыр. ИЈири-

нәми севинҹәк олур:
- Охәнҝ| Бу “3” бизим икимизә дә бәсдир.

Balı агрыјан ПЛиринәми әзуну һәкимә
јетирир. Һәким:
– Сојун, јамбызына ијнә вурум, - дејир.
ИЛиринәми е"тираз едир:
- Јамбыза вурулан ијнәнин баија нә хејри
вар, ај һәким?

HIOP

“АРВАДЫМ ЗАГАТАЛАДАНДЫР”

ИЈиринәми уаглыгда гузу отаранда анасы һәр ҝун онун һејбәсинә ипор-ҹәрәк гојарды. ИЈор јемәкдән тәнҝә ҝәлән ИЛиринәми бир ҝун ҹәрәји јаван јејиб ијору евә ҝәтирир, ҝилас агаҹы–
нын дибинә тәкур. Буну ҝәрән анасы гыигырыр:

- Һара ҝедирсән, ИЛиринәми?
- Клуба, Həcrəpənl..
- XeiHp ona?
- Ләзҝи ијаири Сулејман Сталскинин
анадан олмасынын 125
иллијинә һәср олунмуиј ҝеҹә кеҹирил
әҹәк. .
2 - Enəvu2.. Мәним арвадым Загатал
адандыр, анҹаг билмирәм
әзҝидир, јохса, авар. Ҝедим Ə3YHAƏH
сорупум, ләзҝидирсә, он:

- Ај окул, ҝиласы гурутдун|
- Бәс мән ијор јемәкдән гурумамыијам, ај ана?"

МӘНИМ ДӘ ИПӘКЛИМИ ҸӘКДИР
Куләкли-сазаглы бир ҝундә ПЛиринәми халасы оглу Нурунјла
ипәкил ҹәкдирмәк уҹун ИЈәкијә ҝедәси олурлар. Јола ҹыхыб Maизын ҝәзләјирләр. Сојуг ИЛиринәминин ҝәләјини кәсир:

- Халаоглу, дондум, гајыдырам, сән Ҝет, МӘНИМ ДӘ HƏKİHMH
ҹәкдириб ҝәтир.
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да ҝәтирим, бирликдә ҝедәк.
- -

адыны билирсәнми ниппанлынын?

m

Вә.
– bHntMəMHlu олараммы? Једди
едди илдир бир дамын алтында јај
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Ити аддымларла евләринә ҝедән Нәстәрән бир аздан гајытды. Тәк иди. ИЈиринәми дилләнди:
- Ҝәрунур, арвадын ләзҝи дејилминт.
-

hə.
Аварды?
Хејр"
Бәс нәдир?
Гумуг"

– Дејим:

Адамлара инан һәмимә, амма,
Апрелин бири һеҹ кәсә unanmal
- Ə”nal Ə”nal Јенә дејә биләрсән?
– Дејәрәм:
Һәр охујан Молла Пәнаһ олмаз,
Һәр гарпызҹы Пәнаһ Һусејнов.

ИТИРИНӘМИНИН ТӘҺСИЛИ

“БИЗ УҸ НӘФӘРИК”
Арвады илә ПЛәкидән ҝәлән ИЛЈиринәми Дәһнәбаигында автобусдан дуијәндә уҹ адамын пулуну верир. Суруҹу тәәҹҹӱбләнир:

- Сиз икисиниз.
- Биз yu нәфәрик: - ИЈиринәми бахынлары илә һамилә ар-

Дин таныиларындан бири ИЈиринәмијә дејир:
– Сән ҝәзуаҹыг, дунјаҝәрмуи, һазырҹаваб
али тәһсиллисән
и
şad sanan
– Хејри Мән ҹәми алты синиф, бир коридор гуртармыплам

вадыны ҝостәрир. - Мән кәрпәнин дә пулуну верирәм.
ЈАСТЫГДАН СӘС ҸЫ̇ХАРМЫИ1
Ҝеҹә сојунуб јеринә ҝирән ИЈиринәми оклуна һансы гызы алмаг барәдә дупунур. Гәрара ҝәлир ки, Аеамирин гызы Мејрансаны алсын вә бу сәзу јастыра дејиб јатыр.
Сәһәр кәндә сәс јајылыр ки, ИЛиринәми оглуна Арамирин гызы Мејрансаны алыр. ИЈиринәми һејрәтләнир:
- Мән бу сәзу јастыра демииидим. Јастыгдан да сәс ҹыхарMbilll

АТАЛАР CƏ3Y
Бир ҝун |Пиринәмидән оглу сорутур:
- Аталар сәзуну аталар дузәлдиб?
- Бәли, оклум|
- Сән дә атасан, бирини дә сән дузәлт.
- Дузәлт дејирсән, дӱзәлдим:
Адын нәдир Јаиар,
Һәр ии пулла аиар.

- Јахијыдыр. Бирини дә де.
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МАМАДУР
ИЈиринәми базарда сатыҹыдан соруллур:
- Мамадур неҹәјәдир?
Сатыҹы дејир:
- —
мамадур нијә дејирсән? Адыны дуз десәнә1
- Сәндән ики кило мамадур алаҹарам, дејирсән
“ыы
деји
мәхрәҹими

ПЕЈРӘМБӘРИ
ИЈиринәми јол кәнарында бимимии гаргыдалы сатырды. Автобусдан дуијән ијәһәрли орлан она јанаијыр:
- Пејрәмбәри неҹәјәдир?
ИПЛиринәми ҝәзләрини дәјур:
- Hə?
- IleirəM6əpul
- О HƏ демәкдир?

- Сатдыгын нәдир?
- Гардаралы"
- Hə?
- Tapıtaranıbıl
- Биз ми
..
буна пејгәм
јрәмбәри, јә”ни,
јә”
пејрәмбәр
ј
бугдасы дејирик,
ј
сиз

1
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- Сән баиј вурдун, MƏH ајаг, ҝәл буну орталајаг. Әсл адыны
дејәк: гаркыдалы"

ВАГИФ КИМИ
Касыб олан вахт ПТиринәмидән сорупурлар ки, бајрамы неҹә кеҹирдин. Дејир Молла Пәнаһ Вагиф кими.
Он илдән сонра варланыр. Соруурлар:
- Бајрамы неҹә ҝеҹирдин?
- Вагиф кими.
- A kul, јенә һәмин сәзу дејирсән? Ахы сән...
- Мән бу дәфә бајрамы Вагиф сарајда неҹә кеҹирмиијсә, елә
ҝеҹирмиијәм"

ЈЕЗНӘЛӘР
ИЈиринәми бир ҝун Низами Нәбијевә деди:
- Анбардар ИЈирәли сәнин гоһумундур.
- Јанылырсан, гоһум дејил.
- Cyöyr едим?

- Бујур"

|

- Сәнин језнән Сары Јусифдир, Сары Јусифин језнәси Гара
Јусифдир, Гара Јусифин језнәси Ибадуллаһдыр, Ибадуллаһын језнәси Диггәтдир, Диггәтин језнәси Рәииддир, Рәиидин језнәси
|
ИЈакирдир. ПЈирәли ИЈакирин гардаијыдыр.
- Hahot Језнәләр квадраты, кубу ҝеҹдиләр, олду језнә YCTY
једди, ахырынҹынын гардаијы да гоһумум"..

ЕПИЛОГ ƏBƏ3HHƏ РЕДАКТОР CƏ3Y
Әзиз охуҹу" Бизим кәндин бир оглу да вар" Атасы Садыг, aHaсы Ҝулзәриф, ҝәләҹәјә никбин, ҝеҹмипә мәфтун олан бир орnyl Аррылы-аҹылы ҝунләр јаиамыи, ҝеимәкеили һәјат јолу

Ҝеҹмии1, аманлы-амансыз, аз-ҹох заман ҝәрмуи, ады да елә Заман олан бир оглу" Охујуб сона јетдијиниз бу китабын муӱәллифи Заман Гарајеви дејирәм. Кәсәрли гәләм саһиби, сатирик һекајәләр, оҹеркләр, елми-публисистик мәгаләләр, фелјетонлар
муәллифи, журналист Заман Гарајеви дејирәм. Франсанын милли гәһрәманы, һәмјерлимиз Әһмәдијјә Ҹәбрајылова һәср етдији
“Xapro” романы илә охуҹуларын рәрбәтини газанан (гәләм достлары, изаирләр, јазыҹыларын елә зарафатла романын муәллифинә дә Харго дејирләр), халгымызын јаделлиләрә гаријы азадлыг
мубаризәсинин ҝенииј ләвһәләрини әкс етдирән “Әлинҹә галасы”нда Јахын вә Орта |/әрги ләрзәјә салан Әмир Тејмуру мәглуб едән, һәм дә ону тәкҹә муһарибә мејданында јох, алимләр,
изаирләр арасында ҝәрән, елмә, ије”рә, сәнәтә јуксәк гијмәт ве-

рән, мәктәбләр, мәдрәсәләр аҹдыран, Сәмәргәнддә кагыз ҹыхартдыран, kohnə Сәмәргәнди, Бухараны јенидән гурдуран, саһиб олдугу мәмләкәтдә јаланын, руиивәтин KOKYHY KƏCƏH, ити зеһинли, ҝуҹлу һафизәјә, мәһкәм ирадәјә малик бир дӧвләт баииҹысы Әмир Тејмурун нәҹиб кејфијјәтләрини дә охуҹуја тәгдим
едән Заман Гарајеви, “Kypy ҝеҹдиләр”, “Илдырымлы дијар” романларынын муәллифи, јазыҹы Заман Гарајеви дејирәм. Филоло-

ҝија елмләри намизәди, алим Заман Гарајеви дејирәм.
Ҝәзуну Бојук Дәһнә кәндиндә дунјаја аҹыб. Кәнд мәктәбини
битирдикдән сонра 1947-1952-ҹи илләрдә Бакы Дәвләт Университетинин филолоҝија факултәсиндә тәһсилини давам етдириб.

Университети битирдикдән сонра Ҝоранбој вә |1әки рајонларынын кәндләриндә муәллимлик едиб. Сонралар Азәрбајҹан Дәвnər Лемамир Верилиитләри ИЛиркәтиндә, “Ҝәнҹлик” нәиријја-
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тында,

“Кәнд

Онун “Јапыл доллар”, “Салам, о тајлы гардаиј”, “Зајыл”,
“Думанлы ҝунләр дупур Јеган бәјә” кими һекајәләри јуксәк идејалылырына, актуаллырына ҝәрә диггәти даһа ҹох ҹәлб едир.
“Дәһнә зијалылары” әдибин нәвбәти китабыдыр. Бу китабы
һәр ипәһәрин, һәр кәндин инсанларына, биринҹи нәвбәдә,
MƏKтәблиләринә вә агсаггалларына мәсләһәт ҝәрәрдим. Кеҹмииә

һә-

јаты” журналында,
“Һагг сәз” гәзетиндә

иијләјиб.|

Ҝәнҹ

јаиларын-|

дан бәдии јарадыҹылыра баијлајыб. R

бахмарын (һәр кәс дунјаја ҝәлән кими онун һәм ҝеҹмиити,
һәм
дә ҝәләҹәји баиланыр"), диггәтлә бахмарын ҝәләҹәјә, даһа
ипгыглы ҝӱнләрә хәләли олмадыгыны тарих сизләрә, бизләрә
дәфәләрлә субут едиб. Муәллиф Бојук Дәһнә кәндинин зијалыларына һәср етдији бу китабда кәндин ингилабдан әввәлки маариф хадимләриндән, онларын мустәгил Азәрбајҹан Ҹумһуријјә
ти заманы тә”лим вә тәһсил саһәсиндәки фәалијјәтләриндән,

Илк бәдии севинҹини

ијирми

изында

ВӘ

ја-

“Ингилаб|

МӘДӘНИЈЈӘ

журналында
олунмуи

ҹап

(1951, N

Совет деврундә вә нәһајәт, бу KYHKY мӱстәгил Азәрбајҹан Республикасы илләриндә әрсәјә ҹатан зијалыларындан кифајәт
гәдәр ҝенин сәһбәт аҹыр. Кәндин һәр бир зијалысынын, хусуси-

9) “Тәигәббус” һе-

кајәси
О

илә

дујуб.

вахтдан

бәри

дәври

лә, ингилабдан габагкы зијалысынын ҝеҹдији һәјат јолуну,
онун
јаадыры дәврун мәһрумијјәтләри, ҹәтинликләри, ҹатынимазл
ыг-

мәтбуатда

һекајәләри,

сати-

ралары, елми-пуб-

лисистик
ләри

мәгалә-

мӱнтәзәм

ҹап

едилир.

Һекајәләр,

оҹеркләр,

повестләр,

ро-

манлар мӱәллифи кими он китабы дәрҹ олунуб. Јуздән артыг елми, бәдии,

сијаси

китабын

сәсләнән

хејли верилинин,

“Боран”,

“Казаклар”,

редакторудур.
о ҹӱмләдән,

Радио далраларында
“Нина”,

“ПЈиринназ”,

“Əny ҹанлар”, “Сакит Дон”, “Саҹлы”, “MeИТабер”, “Дәјирман

далјон”, “Агбулаг дагларында”, “Полковник

мӱһасирәси”, “Баһар сулары” вә с. кими сәһнәләиидирилмииј ра-

диопјесләрин мӱәллифидир.
Халгымыза јары кәсилмииј вәтәнсиз ермәниләри ифила едән
“Ҹарпыијма”, “Доеруја завал јохдур”, “Гарабаг дудәмәси”
лајаг”, “Orpy

ҝенераллар”,

“Гарабагын

илк

хиласкары”

“Гызыкими

әсәрләри гәзет вә журналларда дәрҹ олунмуидур. З.Гарајев орижиналлыры

севән,

јенилијә

биҝанә
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галмајан

әдибләрдәндир.

лары илә бирликдә сәлис бир оҹерк дили илә охуҹуја тәгдим
едир. Китабы вәрәгләдикҹә ҝерурсән ки, З. Гарајев кәндинин
һәр бир сакинини, фәһләсини, әмәкҹисини, маарифҹисини,
муәллимини, MYhƏHAHCHHH, MYFƏHHHCHHH, хејријјәҹисини, тарихҹисини, журналистини, алимини вә с. бәјук рәгбәт вә мәһәббәтлә
,
һәм дә фактларла тәсвир едир...
Бу китабда һаггында охудурунуз адамлар сизин кәнддә дә
вар,
бизим кәнддә дә Сизин ијәһәрдә дә вар, бизим ијәһәрдә nəl Məҝәр сизин кәнддә, ијәһәрдә, куҹәниздә, мәһәлләниздә Аббасов
олмајыб вә ја јохдур?" Дунја хали дејил. Јәгин ки, вар. Заман
Гарајев мәһз әз кәндиндән Аббасовлары, Гәдирлиләри,
ӘбдуррәҺимовлары вә с. сеҹиб, умумиләидирмәләр апарыб, китабына

дахил едиб. Бу сојадлар Азәрбајҹанымызын həp ҝуигәсиндә вар.
Бу да мӱәллифин илк бахындан јыкҹам ҝәрунән, әслиндә,
јарадыҹы бәдии-тәфәккурунун мәһсулудур.
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Мәһтәрәм охуҹу" Бир дә диггәт јетирин. З. Гарајев тәкҹә әз
кәндиндән дејил, мәним, сәнин, бизим, сизин ҝәндиниздән јазыб
бу китабы" Урәји истәјиб, кәнлундән ҝеҹиб, елә она ҝәрә дә
зәһмәт ҹәкиб, гапы-гапы ҝәзиб, 700 нәфәрлик Вәтән муһарибә-

АЛИМ ОВЛАДЛЫ ВАЛИДЕЈНЛӘР

си иитиракҹыларынын аиләләрини, онларын балаларыны, HƏBƏләрини диндириб, ијәкилләрини арајыб-ахтарыб, Гарабаг ијәһидләринин валидејнләринин, гоһумларынын, достларынын кәдәриHƏ ипәрик

олуб, адларыны,

әјрәниб,

сојадларыны

изәһидләрин

мӱгәддәс мәзарларыны зијарәт едиб, һалдан-һала дуилуб, сәзлә
ифадәси ҹәтин олан анлар јаппајыб бу гәләм саһиби1 Сизи билмирәм, мәнҹә јахијы јазыб. Бир дә ону билирәм вә сизә дә MƏCләһәт ҝәрурәм

ки, мәним јухарыда бир гәдәр һәјәҹанла јазды-

гым фикри ҝәлин бир гәдәр редактә едәк. Вә дејәк ки, мәрһум
С. Вургун “Ел билир ки, сән мәнимсән...” дејәндә һамымызын
Вәтәнини,

торпарыны

нәзәрдә тутурдуса,

М. Ҹәлил,

“Неһрәм”

кәндиндән јазанда Азәрбајҹанымызын бутун кәндләрини умумиләмдирирдисә,

Б. Ваһабзадә “Латын ДИЛИ” илә ана дилимизи го-

румага, әзизләмәјә сәсләјирдисә, Анар “Беимәртәбәли евин ал-

тынҹы мәртәбәси”ндәки инсанлары биринҹи мәртәбәдә - торпа-

Ҝулзәриф Һусејн гызы

га, тәбиәтә, ҹәмијјәтә јахын бир мәканда севиндирир, ҝулдурур,
агладырса,

баига

созлә,

мәним

халгым,

сә, јахуд да “Дәдә Горгуд”ла мәним

мәним

кеҹмитим,

демәк истәјирсә, З. Гарајев дә “мәним

муасирим

мәним

дејир-

фәхрим

кәндим”, “бизим кәнди-

миз” јазанда Азәрбајҹан елини, Азәрбајҹан мәканыны тәрәннум

едир, Азәрбајҹан зијалысынын иизини-әмәлини, фәалијјәтини
нәзәрдә тутур. Баига созлә, бу јазымын әввәлинә гајыдараг дејирәм ки, бизим

Азәрбајҹанын

бир оглу да Bapl Атасы

Садыг,

анасы Ҝулзәриф, бабасы Азәрбајҹан олан бир orriy - Заман Ta-

pağeBl Ҝәлин, даһа бәјук угурлар диләјәк Заман Гарајевә
Мә”лумат

148

НУРӘДДИНОВ

Маһтаб Хәлилова вә Моллаага Нурәддинов
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МУНДӘРИҸАТ
Бәјук Дәһнә һаггында ..
Доггаз вә тајфалар.
Ләгәбләр...
Ҹәл адлары
Beiyk Дәһнәдә ипләнән бә”зи диалект сәзләри
Бејук Вәтән муһарибәсиндә иптирак едән дәһнәлиләр.
Гарабаг савапында ипәһид оланлар вә иткин дуигәнләр.
Бәјук Дәһнә гәзет сәһифәләриндә...
Дәһнәлиләр барамадан имтина едир.
Торпага су лазымдыр...
Бәјукләрин мәсләһәтинә еһтијаҹымыз вар.
Ону назирдән сорулиун.
Маариф пәрванәси
Автобиографија......
Нәҹиб һиссләр гәлбләрә тез јол тапыр..

Рус дили муәллими...
Вәтәнпәрвәр алимин гәрибә талеји.
Амазонкалар - әрәбзәнҝиләр.
Киҹик Дәһнәнин илк алими..

Бизим Фәтуллаһ........
Ҝәркәмли журналист
Ҹалдаггаорлу.......
Нуха бајатылары
Халг адамы..
Гоҹаман муәллим
ИЛәрәфли әмур..
Турпҹыхардан
Кәндимизин алим гызы
Гәлбләрдә јаиајан инсан
MyrəHHu Хавәр Јусифова
Ҝәнҹ һавадар.....................
Гонаг-гаралы евин оглу.
Дәһнәнин језнәси.....

Баһад Баһадов

Атамкипи Әмкипијев
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Јуксәлииј јолларында,
Илләрдә сәси вар.
Beiyk Дәһнәнин алим орлу.
Мәним KYEYMƏ бах".
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Бәһрәли кәииф............
Дак ҹиҹәји - бар ҹиҹәји
Диггәт муәллим....

Ибадуллаһ Атајев.
Фајдалы адәт........
Хејријјәҹи Маһир
Гардаијыма.....
Сәдр Салеһ.
Бу да онун ииии...
ИЈаһид Әһмәдов..
ИЈаҝирд истеһсалат бригадасында,
Рәһман Јунусов.
Мустәгиллик ҝуну..
Унуда билмәдим..

Сәнин. әнәнә
Дәһнәли ИЈиринәминин ләтифәләриндән
Епилог әвәзинә редактор созу,
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