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ÖN SÖZ 
 

Zakir Bayramlı oxucularla yeni kitabı ilə görüşə gəlib. 
Kitabın qalınlığı qoy oxucunu qorxutmasın! Axı, bu kitab 
Zakir müəllimin təkcə yuxusuz gecələrinin, yorğun gündüzlə-
rinin deyil, ixtisasca təcrübəli maliyyə işçisi olan bir müəllifin 
həm də tədqiqatçı zəhmətinin məhsuludur.  

Zakir Bayramlı qeyd etdiyim kimi ixtisasca maliyyə iş-
çisidir. Uzun müddət ixtisasına uyğun rəhbər vəzifələrdə 
çalışıb.  

Təkcə işinə uyğun mühasibatlıq çötkəsində və ya müxtəlif 
hesablayıcı maşınlarında hesablamalar aparmaqla kifayətlən-
məyib. Əlinə şair qələmi aldığı ilk günlərdə barmaqları ilə 
yazdığı şeirin hecalarını hesablayıb: 
          

Uzaq qürbət ellərdə  
Olsam da əziz qonaq.  
Çıxarmı heç yadımdan 
Doğma kəndim, bağça, bağ? 
Deyirəm gələn gündən,  
Vətən, Vətən, can Vətən.  
 
Nur kimi gözümdəsən,  
Kəlməmdə, sözümdəsən.  
Elə bil özümdəsən,  
Eşqimdə bir zirvəsən,  
Vətən, Vətən, can Vətən.  

 
Müxtəlif janrlarda, müxtəlif mövzularda, necə deyərlər, 

müxtəlif səpkilərdə yazılar toplanan, hamısının da ideya müəl-
lifi, istiqamətvericisi bu kitabın müəllifi olan Zakir Bayramlı-
nın bu əsərini həm də onun doğulub dünyaya göz açdığı, sətin 
məktəb çantasını yelləyə-yelləyə işıq, nur, təhsil, elm ardınca 
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oxumağa yollananda Pirəbədil məktəbi haqqında yada düşən 
xoş təsüratları səngimək bilmir: 
  

Mən də burda bir vaxt təhsil almışam,  
Müəllimlərdən çox razı olmuşam.  
Sən cavan qalmısan,  mən qocalmışam,  
Yüz yaşında mənim cavan məktəbim,  
Yaşa-yaşa, a qocaman məktəbim.  

 

Müəllif Pirəbədil kəndinin ilk yaranma tarıxıni, bura ilk 
əhali qruplarının köç eləməsini, kəndin keşmişdə və indi Şab-
ran (keçmiş Dəvəçi) rayonundakı rolundan geniş söhbət açır: 
 

Min tarix yaşadır sənin hər daşın,  
O qədər ulusan, bilinmir yaşın.  
Şahidi olmusan neçə savaşın,  
Müsibətlər görüb, ağrıyıb başın,  
Alqış deyir sənə Vətən, Pirəbədil,  
Şabranımda bir dənəsən , Pirəbədil.  

 
Bu kitabı təkcə şimal bölgəsində deyil, ölkəmizdə ilk dün-

yəvi tədris ocaqlarından olan Pirəbədil kənd orta məktəbinin 
tarixi ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Bu kitab həm də dillər 
əzbəri, dünyanın məşhur muzeylərini bəzəyən, dünyanın məş-
hur rəssamlarının yaratdığı tablolarında xüsusi yer tutan, öz 
rəng çalarları, orjinallığı, bir sözlə nadir çeşnisi ilə ürəkləri 
fəth edən “Pirəbədil” xalçaları haqqında bir dastandır: 
 

Zərif xalçaların dünyanı gəzər,  
Əlvan naxışları onları bəzər.  
Hər çeşni dil açan bir canlı əsər,  
Hər rəng musiqitək qəlblərə süzər,  
Alqış deyir sənə Vətən, Pirəbədil,  
Şabranımda bir dənəsən , Pirəbədil.  
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    Kitabin yazılmasında böyük həvəs, tükənməz məhəbbətlə 
çalışan şair Pirəbədilin ətraf kəndlərini də unutmur. Pirəbədilin 
şöhrətlənməsində böyük zəhməti olan kəndlərimizi bir-bir 
yada salır: 

Qədimdir tarixi Sumaqovanın,  
Buralar gözüdür elin, obanın.  
Şirin söhbəti var nənə-babanın,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  
 
Yaşıl donlu olur yazda Zöhramı,  
Hüsnü heyran edir görən adamı.  
“Əhsən” deyir ona qonaqlar hamı,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  
 
Bir barlı, bəhərli bağçadır Qorğan,  
Hər yanı yaşıllıq, güllər al-əlvan.  
Çıxsan dağlarına qalarsan heyran,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  

    
Bu kitab Zakir Bayramlının həm də Vətən haqqında 

nəğməsidir: 
 

Ey ömrümün dan ulduzu Azərbaycan,  
Gözümdə nur, dizimdə güc, bədəndə can.  
Göz oxşayır, könül açır bu gün dövran,  
İnkişafdan, yüksəlişdən coşur qanım,  
Dünya durduqca yaşa, Azərbaycanım! 
 
Dəyişdirib libasını neçə kənd, şəhər,  
Könül açır hər tərəfdə mənzərələr.  
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Qələbədən soraq verir bizə səhər,  
Gəlir zəfər qüruruyla qəhrəmanım,   
Dünya durduqca yaşa, Azərbaycanım! 
 
Uğuruna bütün dünya heyran qalıb,  
Çöx ölkədən turist gəlib mehman qalıb.  
Görüb sənin bu gününü, heyran qalıb,  
Deyib, axı həqiqəti necə danım? 
Dünya durduqca yaşa, Azərbaycanım! 
 
Əskərlərin keşik çəkir sərhədlərdə,  
Güclü ordun düşmənləri salıb dərdə.  
Əmr eləsə Baş Komandan-baş sərkərdə,  
Qurban olar Vətənimə şirin canım,  
Dünya durduqca yaşa, Azərbaycanım! 

     
İndi isə, əziz oxucu sizlərə kitabı diqqətlə oxumaq, ön 

sözün müəllifi kimi mənə isə belə bir kitabı ərsəyə gətirdiyi 
üçün müəllifə təşəkkür etmək, ona can sağlığı və yeni-yeni 
yaradıcılıq uğurları arzulamaq qalır.  
 

Aydın Tağıyev,  
Yazıçı-publisist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.  
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I  BÖLMƏ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
BURA VƏTƏNDİR...    
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NƏ GÖZƏLMİŞ “VƏTƏN” SÖZÜ...    
 
Maşınımız Şabran şəhərindən sürət götürüb Dəvəçiçay 

üzərində yeni salınmış 548 metr uzunluğundakı körpünün 
altından keçib Pirəbədil kəndinə sarı istiqamət aldı. Bir neçə 
qəqiqədən sonra yeni çəkilmiş Şabran-Zeyvə asvalt yoluna 
çıxdıq. Sürücümüz kiçik oğlum Ramin müəllim idi. Bu üçüncü 
kitabı yazmaq sözünü ilk dəfə dilimə gətirəndə o mənə söz 
verib ki, bu işdə mənə dəstək olacaq.  

Ramin tarix müəllimidir. Mən də ki, tarix, dil-ədəbiyyat, 
çoğrafiya müəllimlərindən ötrü “sınov” gedirəm. Onlardan 
həm öyrənirəm, həm də öz şəxsi fikirlərimi onlarla bölüş-
dürürəm.  

Ramin müəllim rayonumuzun tarixi keçmişi və bu günü 
ilə dərindən maraqlanır. Onun tariximizə aid silsilə məqalələri  
rayon və mərkəzi mətbuatda işıq üzü görmüş, çoxsaylı oxu-
cular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Mənim birinci kita-
bımda da onun bir məqaləsi dərc edilib.  

Gənc olsa da sağlam məntiqə, iqtisadı dünya görüşünə, bu 
günki reallıqları qiymətləndirməyi bacaran və ona bir gənc 
ziyalı kimi düzgün istiqamət verən bir şəxsdir. Tərəzi – hava 
bürcündəndir. Mən su bürcündən olduğuma görə sözümüz çox 
vaxt üst-üstə düşür, hər kəlməmiz bir-birimizin boğazından 
keçir. O dediyi sözünün sahibidir. Əxlaqımıza, mənəvi dəyər-
lərimizə, dövlətçiliyimizə, onun qanunlarına ciddi əməl edir. 
Ona görə də biz təkcə ata-bala deyil, həm də dostuq, yoldaşıq. 
Bu məqamda ərəblərin bir atalar sözü yadıma düşdü: “Üç şey 
adamın gözünü işıqlandırar: mehriban qardaş, yaxşı arvad, 
ağıllı oğul. Bu üç şey kimə qismət olubsa deməli o insana 
xoşbəxt demək olar. Hər şeyin yaxşısını və hansı sonluqla 
bitəcəyini Allah bilir. Allah-Təala hamı kimi mənim də axirə-
timi xeyirli eləsin. Amin!   

Havada yağış və külək olmadığı üçün göyün və yerin üzü 
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cox aydın görünürdü. Belə bir gözəl yaz günündə dağ yolu ilə 
maşınla səfərə çıxmağımın ləzzətini bir daha dərk edərək 
tanrıya şükür etdim. İşimin müsbət alınacağını nəzərdən 
keçirər-keçirməz ovqatım düzəldi. İçimdə incə bir duyğu, xoş 
rahatlıq hiss etdim. Bütün dərd-sərimi unudaraq bir anlığa 
özümü çox xoşbəxt sandım. Rahat , sakit, qayğısız dərindən 
nəfəs almağa başladım. Elə bu dəmdə böyük şair Sədi 
Şirazinin (1184-1291 ) bir beyti yadıma düşdü: 
 

“İşığa çatmaq üçün can atsan pərvanə tək,  
Səni yandırsalar da səsin çıxmasın gərək!”  

 
Beynimdə “hardan başlanır Vətən?” sualı canlandı. Dü-

zünü deyim, Vətən haqqında çox dahilərin fikrini oxuyub 
öyrənmişəm. İndi bunlardan ikisinə müraciət edəcəyəm. 
Birinci fransız riyaziyyatçısı və filosofu Dalamber Jan Leron 
(1717-1783 ) vətən haqqında belə deyib: “Əsl namuslu insan 
ailəsini özündən, vətəni ailəsindən, bəşəriyyəti vətənindən 
üstün tutmalıdır”. Azərbaycanın dövlət xadimi, yazıçı və pub-
lisist Nəriman Nərimanov isə bu barədə demişdir: “Vətənin 
qədrini o kimsə bilər ki, vətən ilə onun ruhən rabitəsi olsun, 
vətən ilə bir yerdə ağlasın, bir yerdə gülsün.” Vətən mənə də 
onun bir vətəndaşı kimi canımdan şirindir. İlk dəfə ğördüyüm 
anam və gözəlliklər məskəni vətən torpağı olub. Bu torpağın 
üstündəki gözəlliklərə vurulmuşam. Dünyaya ilk gözümü 
açandan Vətən sözü ana sözü qədər mənə əziz və dogma olub. 
Ana sevgisi ilə Vətən sevgisi mənim həyatımın ilham mən-
bəyini təşkil edib. Bu sevgi mənim həyatımda qızıl hərflərlə 
yazılmış bir şah əsərdir. Ana dedim, Azərbaycanımızın sevimli 
yazıçısı M.S.Ordubadinin (1872-1950) bir sözü yadıma düşdü. 
Gör o nə yazır: “Ana! dünyada sənin müqəddəsliyini təyin edə 
biləcək hələ heç bir ölçü yoxdur, sənin əzəmətini təsvir edə 
biləcək hələ heç bir kitab yazılmamışdır.” 
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Vətən sözü, Vətən sevgisi ana sevgisi qədər mənim 
qəlbimin dərinliyində əbədi həkk olunmuş məşhur bir bəstə-
karın yazdığı ən həzin melodiya kimi səslənir. Bu söz mənim 
gözümün və ağlımın köməyilə beynimə və yaddaşıma birdə-
fəlik möhürlənib. Vətən torpağı həmişə məni özünə tərəf çək-
miş, ana nəvazişiylə məni ağuşuna almışdır. Üz-gözümdən 
öpüb, sevimli övladı kimi bağrına basmışdır. Mənim böyük 
zəhmət, gərginlik və tarixi faktlar tələb edən bu“Min ilə 
bərabər yüz il” bədii-publisistik kitabını yazmağa vadar edən 
də vətənə, xalqa və təhsilə olan böyük və ülvü məhəbbətim, 
sıx bağlılığım olub. Bunu “Vətən” şeirimdən verilmiş bir 
parçadan da görmək olar: 
              

Çıxdım yurdun göz seyrinə 
Dağ seyrinə, düz seyrinə,  
Könlüm uçdu söz seyrinə,  
Valeh oldum, sözün düzü,  
Nə gözəlmiş “Vətən” sözü.  
               

Torpağını ayaqladım,  
Tarixini varaqladım,  
Gah sevindim, gah ağladım,  
Gördüm qalıb ruh bədənsiz,  
Neçə elim, obam mənsiz...    

   
Ömrümün, günümün heç olmasa cüzi bir hissəsini də olsa 

səyahətə həsr etməyə çalışmışam. Öz respublkamızın Naxçı-
van və Lənkaran bölgəsi çıxılmaqla bütün şəhər və rayon 
mərkəzlərində, bir çox kənd və qəsəbələrdə dəfələrlə olmuşam.  

Ukraynada və Moldovada iki illik hərbi xidmət dövründə 
hərbi hissənin gündəlik təlabatına aid çörəyi, əti, yağı, meyvə 
və tərəvəzi, tələb olunan digər məhsulları maşınla mən alıb 
gətidiyimə görə Dinepropetrovsk vilayətini və bütöv Moldo-
vanı bütünlklə gəzmişəm. 15 dəfə Moskvada, 2 dəfə Sankt-
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Peterburqda, 1 dəfə Kiyevdə və Tbilisidə olmuşam. Rusiyanın 
Krasnoyarski şəhərində təxminən on ay yaşamışam. Şimalı 
Qafqazın elə bir tanınmış şəhəri yoxdur ki, mən orda ya 
ekskursiyada, ya turist səyahətində, ya da istirahətdə olmayım. 
Kanat yolu ilə Elburusun zirvəsinə, payı-piyada Kazbek 
dağının buzlaqlarına, Qafqazın ən iti çayı Terekin düz mən-
bəyinə qədər gedıb çıxmışam. Hara getməyimdən, gedişimin 
məqsədindən aslı olmayaraq olduğum bütün yerlərin tarixi, 
cografiyası və bitki aləmi ılə maraqlanmışam. Nə qədər gör-
məli yerləri görsəm, dostla-tanışla gözəl,  hər biri bir ilə dəyən 
unudulmaz günlər keçirsəm də, Vətənsiz elə bil qəfəsdə quş 
olmuşam.  

Xaricə olan saysız xidməti və şəxsi səyahətlərə baxmaya-
raq məni həmişə Vətən torpağı özünə çəkib. Yalnız Vətəni 
cənnət bilmişəm. Ancaq Vətəndə rahatlıq tapmış, onda asudə 
nəfəs alaraq, özümü xoşbəxt sanmışam. Bunu xaricdə olduğum 
vaxtda yazdığım “Can Vətən” serinin misralarından da aydın 
görmək olar: 

                        Uzaq qürbət ellərdə 
               Olsam da əziz qonaq,  
               Çıxarmı heç yadımdan 
               Doğma kəndim, bağça, bağ? 
               Deyirəm gələn gündən,  
               Vətən, Vətən, can Vətən.  
               Cismən uzaq olsam da,  
               Sanıram yanımdasan,  
               Kövrək duyğularımda,  
              Qanımda, canımdasan,  
               Görməyəsən duman, çən,  
               Vətən, vətən, can Vətən! 
 

Mən Azərbaycan adlı bir məmləkətdə yaşadığıma görə 
özümü xoşbəxtlərin xoşbəxti sanıram. Elə bir diyarda ki, 
haranı gəzsək və dolansaq, harada yaşasaq da bu yeri cənnət 
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məkan bilmişik. Onun suyu və havası həmişə qəlbimizə bir 
məlhəm olub. Bu doğrudan da belədir. Mənim “Azərbay-
canım” şeirində olduğu kimi: 
 

Ey ömrümün dan ulduzu Azərbaycan,  
Gözümdə nur, dizimdə güc, bədəndə can.  
Göz oxşayır, könül açır bu gün dövran,  
İnkişafdan, yüksəlişdən coşur qanım,  
Dünya durduqca yaşa Azərbaycanım! 

 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) torpağı da sevimli Azərbayca-
nımın bir parçasıdır. Şabranın (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
torpaq sahəsi 108. 8 min hektardır. Ümumi ərazinin 21. 5 min 
hektarı (təxminən 20 %-i) yaşıl meşəliklər təşkil edir. Rayonun 
əhalısı 55. 1 min nəfərdir.  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə 2010-
cu ildə Dəvəçi rayonunun adı dəyişilərək Şabran adlan-
dırılmışdır.  

Şabran sözünün etimologiyası barədə müxtəlif fikirlər var. 
Bu fikirlərdən birində Şabran sözünün mənası “şəbi”- gecə, 
“ran” isə məkan, yer deməkdir. Sözün diğər forması isə Sabir 
türklərinin adı ilə adlandırılmış, əvvəlcə Sabiran, sonralar isə 
Şabran formasını almışdır. Hazırda Azərbaycan tarixçiləri 
dünyanın onlarla aliminin, səyyahının, dövlət adamlarının 
Şabran haqqında  tarixə qoyub getdikləri fikirlərə aydınlıq 
gətirməklə məşğuldur. Qisaca deyim ki, hələ biz şabranlılar öz 
tariximizi dərindən öyrənmək üçün çox çalışmalıyıq. Bilmə-
liyik ki, Şabran Cəbi xaqanın oğlu Şatın şərəfinə tikilən, 
hamısı “ş” hərfi ilə başlayan 6 şəhərdən (Şabran, Şəmkir, 
Şatar, Şamaxı, Şirvan, Şəki) biridir. Onun dağılmasının bir 
səbəbi də bu şəhərin böyük strateji, beynəlxalq ziddiyyətlərin 
toqquşduğu bir məkan olması ilə əlaqələndirilir.  

Qədim Şabran Şabrançayın hər iki sahilində yerləşmişdir. 
Yazılı mənbəələrə görə şəhər V əsrdə Sasani hökmdarlığı tərə-
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findən salınmışdır. 928-ci ildən isə adı yaşayış məntəqəsi kimi 
məlumdur. 1979-cu ildən, artıq 35 ildir ki, bura arxeoloji 
ekspedisiya tərəfindən tədqiq olunur. Vaxtikən bu ərazidə 
şəhər salınanda 14 kilometr aralıdan şəhərə su kəməri çəkil-
mişdir. Azərbaycan ərazisində qədim dövrlərə aid ilk kanaliza-
siya xəttlərinin çəkilməsi arxeoloqlar tərəfindən bu şəhərdə 
aşkar edilmişdir.  

1982-ci ildə tanınmış Norveç alimi və səyyahı Tur Heyer-
dal Azərbaycanda olarkən qədim Şabranı ziyarət etmiş, burada 
tapılmış mədəniyyət nümunələrinə yüksək dəyər vermişdir.  

Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu 1930-cu ildə təşkil edil-
mişdir. Rayon Quba, Xaçmaz və Siyəzən rayonları və Xəzər 
dənizi ilə həmsərhəddir. Respublikanın 
ən böyük şirin sulu (Ağzıbirçala ) gölü Şabran torpağındadır.  

Rayonun ərazisindən mühüm strateji xəttlər: Bakı-Moskva 
dəmir yolu, Bakı-Rostov avtomobil yolu, Bakı-Novorosiyski 
neft kəməri, Samur-Abşeron su kanalı, Şollar-Bakı içməli su 
xətti və s. keçir.  

Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda 1 şəhər, 68 kənd 
vardır. Şabran rayonunda inzibati ərazi dairələrinin sayı 17, 
bələdiyyələrin sayı isə 15-dir.  

Respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərindən rayon mərkə-
zinə qədər məsafə 123 km-dir.  

Şabran (keçmiş Dəvəçi) Azərbaycanın tarixi məskən-
lərindən biridir. Azərbaycanın hər sevincini, kədərini Şabran-
sız təsəvvür etmək mümkün olmadığı kimi, respublikamızın 
qədim tarixini, dünənini, bu gününü və sabahını da Şabransız 
heç cür təsəvvürə gətirmək olmaz: 

 

Qala üstə yandırın şam,  
Qoy sevinsin elim, obam,  
Əldə qopuz Qorqud babam 
İgidlərə boy boylasın,  
Nəğmə qoşub soy soylasın.  
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Keçib burdan İpək yolu 
Yüz-yüz karvan yükü dolu.  
Özün kimi adın ulu,  
Bir tarixsən sən, Şabranım,  
Görüm səni şən, Şabranım.  
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TARİXİN YADDAŞINDA 
DAŞLAŞMIŞ ULU ŞABRAN… 

 
 

Yazılı mənbələrdə Şabran şəhə-
rinin salınma tarixi V əsrə təsadüf 
edir.  

“Şabran “sözünün etimelogiyası 
haqqında müxtəlif fikirlər var. Bəzi-
ləri bu adı qədim türk tayfalarından 
olan sabirilər ilə əlaqələndirirlər. 

Bəzi mənbələrdə isə “Şəbiran” yəni “şəbi” – gecə, “ran” isə 
məkan bildirir.    

Qədim Şabran ərazısinə tarixi mənbələrin və arxeoloji 
tədqiqatların verdiyi məlumata görə Böyük Qafqaz sıra dağları 
ilə Xəzər dənizi arasındakı torpaqlar daxil olmuşdur , bura dağ 
silsilələrinin şərq ətəkləri, Samur-Dəvəçi düzənliyi, Ərəblər, 
Pirəmsən, Şahnazərli, Padar, Rəhimli, Maytablı, Kaul kəndləri, 
Çayqaraqaşlı və Açıqaraqaşlı kəndləri arasında yerləşmiş Şab-
ran (dəniz) limanı daxil idi.  

Şabranda 1979-1980-ci ildən başlanan əsaslı arxeoloji qa-
zıntı işləri hələ başa çatmasa da, indiyə kimi 5000 kv. metrdən 
artıq sahədə iş görülmüşdür. Burada arxeoloq-mütəxəssislər 
tərəfindən qazınan 6, 2 metr qalınlığındakı üç tikinti layından 
ibarət apxeoloji təbəqə araşdırılarkən oradan zəngin maddi-
mədəniyyət nümunələri tapılmışdır.  

Şabran şəhəri yarandığı gündən yadelli işğalçılara qarşı 
mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalmışdır. VII əsrdə 
ərəblərin işğalı, ərəb-xəzər müharibələri dövrü Şabran dəfə-
lərlə bir düşmənin əlindən digər düşmənin əlinə keçmişdir. 
Orta əsrlərdə monqol hücumları, Osmanlı işğalı, Krım tatar-
larının saysız basqınları Şabranın iqtisadiyyatına və mədəni 
həyatına dəfələrlə ciddi zərbələr vurmuşdur.  
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Azərbaycan alimi, şair, maarifpərvər Bakı xanı II Mirzə 
Məhəmmədin oğlu Abbasqulu Ağa (təxəllüsü Qudsi) Bakı-
xanov “Gülüstani-İrəm “(1841) əsərində Şabran haqqında ge-
niş açıqlamalar verir. Onun bu əsəri Azərbaycan tarixini qədim 
zamanlardan 1813-cü ilə qədər olan dövrünü əhatə edir.  

Müəllifin yazdığına görə bu əsəri qələmə alarkən antik 
dövrün, rus, gürcü, şərq mənbəələrindən istifadə edilmiş, Azər-
baycan tarixinə dair sənədlər dərindən araşdırılmışdır. A. Bakı-
xanov yazır ki, IX əsrdən başlayaraq Şabranda kənd təsər-
rüfatı, tikinti-memarlıq, ticarətlə yanaşı ipəkçilik, dulusçuluq, 
şüşə və qab-qacaq istehsalı, metalişləmə, silahqayırma, metal 
pul kəsmə və s. sahələr böyük sürətlə inkişaf etmişdi. O 
dövrdə Şabran ərazisində yaşayan məşhur adamların məzarları 
indi də Şabranın müxtəlif kəndlərində səcdəgah kimi tanınaraq 
onlara ibadət edilir. Müəllifin fikirincə, o dövrdə Sabranın 
məşhur elm adamlarından biri Şeyx Yaqub Çarxı, məşhur 
şəxsiyyətlərdən biri isə Əli Şabranlı olub.  

Şabran təkcə qala deyil, bütöv Azərbaycanın mübarizlik 
simvolu idi. Bu qalanı şərqdən və qərbdən gələn yadellilər bir 
neçə dəfə saysız hücumların qurbanına çevirmək istəsələr də 
qalanın döyüşçülərinin və Şabran əhalisinin mübarizlik əzmini 
qıra bilməyiblər. Bu vətənpərvər insanlar son damla qanlarına 
kimi vuruşmuş, hər dəfə böyük döyüş məharəti göstərək 
qələbə çalmışlar. Şəhər dəfələrlə dağıdılsa da, yandırılsa da, 
şabranlılar təslim olmamışlar.  

Əl Kufi “Fəthlər tarixi “kitabında yazır ki, ərəblər Şabran-
da çiddi müqavimətlə rastlaşmışdılar. Müqavimətə tab gətir-
mədikləri üçün xəyanətə əl atmış, 1000 nəfərlik qala əhalisini 
aldadaraq onların 999 nəfərini tamamilə məhv etmişdilər.  

Azərbaycanın görkəmli tarixçi alimi Ziya Bünyadov da öz 
əsərlərində Şabran əhalisinin igid və vətənpərvər olduğunu 
dəfələrlə qeyd etmişdir.  

Sərkərdə Məsləmi aldatma yolu ilə Şabran qalasını 
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aldıqdan sonra hiylə yolu ilə Dərbəndi də tutmuşdu.  
Qıpçaqlar 73 gəmi ilə 1175-ci ildə Şabrana hücum edirlər. 

Qüvvələr bərabər olmadığına görə onlar  Şabranı və Dərbəndi 
ələ keçirirlər. Lakin çox keçmir ki, Şirvanşah Axistan Sabranın 
köməyinə çatır. O, gürcü çarı III Georgidən kömək istəyir. 
Birləşmiş qoşunlar düşmənlərə həmlə edərək Dərbəndi və 
Şabranı geri ala bilmişdilər.  

Şabran böyük ticarət yolunun üstündə bir mayak idi. 
O şərqlə-qərbə tərəf açılan qapı rolunu oynayırdı. Eyni 
zamanda şərqlə-qərb arasında ştrateji mühüm nöqtə idi.  
Avropa ölkələrinin şərq ölkələri ilə ticarəti XV əsrdə xeyli 
genişlənmişdi. Bu ölkələrlə ticarət həm quru yolu ilə, həm də 
Volqa-Xəzər vasitəsilə həyata keçirilirdi. Həm quru, həm də su 
(dəniz ) ticarət yolunun Şabran ərazisindən keçməsinin böyük 
iqtisadi əhəmiyyəti vardı.   Avropadan gələn qonaqlar bir neçə 
gün Şabranda gecələməli olurdular. Şirvan hakimiyyətindən öz 
təhlükəsizliklərinə zəmanət aldıqdan sonra öz yollarına davam 
edirdilər. Tarixə bu yol Şabran yolu kimi də düşmüşdü. Gələn 
avropalıların içərisində tacirlərlə yanaşı, səyyahlar, turistlər, 
tarixçilər, səfirlik əməkdaşları və digər məmurlar olardı.  

Orta əsr dövrünə dair tarixi məlumatlarda Şabranın Azər-
baycanın Şimal-Şərq hissəsində ən inkişaf etmiş, bir şəhər 
kimi adı çəkilir. Hətta türk paşası Osman paşanın XVII əsrdə 
buradakı Cümə məscidiniə ibadətə gəldiyi qeyd edilir.  

Orta əsrlərdə Şabranın ticarət sahəsində uğur qazanması-
nın iki səbəbi vardı. Birinci səbəb o idi ki, Şabran şəhəri özü 
qərblə şərq arasında sanki bir körpü rolunu oynayırdı. Bu rol 
təkcə ticarətin deyil, digər iqtisadi, siyasi və mədəni müna-
sibətlərin və əlaqələrin möhkəmlənməsinə münbit şərait yara-
dırdı. Qərbdən-şərqə, şərqdən-qərbə gedən bütün karvanlar iki-
üç günlüyə Şabranda dayanırdı. Bu müddətdə gələn qonaqlar 
Şabranı gəzir, şəhərlə tanış olur, ticarərətlə məşğul olurdular. 
Rəsmi icazə aldıqdan sonra isə yollarına davam edirdilər. 
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İkinci səbəb şəhərlə yanaşı Hacıqaraqaşlı və Çayqaraqaşlı 
kəndləri arasında Şabran dəniz limanı da fəaliyyət göstərirdi. 
Şimaldan gəmi ilə gələn yüklər boşaldılaraq gəvə karvanları və 
atlarla şərqə yola salınırdı. Şərqdən at və dəvələrlə gətirilmiş 
yüklər isə Şabran limanında gəmilərə yüklənib Şimal istiqa-
mətinə göndərilirdi.  

Əl-İstəxri yazır ki, Xəzər dənizinin sahilində Şabran şəhəri 
yerləşir. Şabran Şirvanın inzibatı mərkəzi idi. Buradan zərgər-
lərin qızılın əyarını təyin etməkdən ötrü istifadə edilən məhək 
daşı ixrac olunurdu.  

İslam mədəniyyətinin Azərbaycanda yaranması və inki-
şafı Şabranda da bütün həyat və təsərrüfat sahələrinə öz təsirini 
göstərə bilmişdi. Ərəblərin xilafəti dövründə Dərbəndlə Bərdə 
arasında 15 poçt-rabitə mərkəzlərindən biri Şabranda 
yerləşirdi. Qərblə Şərqin yollarının qovuşduğu bir məkanda 
qərar tutmuş Şabran burdan qərbə və ya şərqə gedən zəvvar-
ların mühüm dayanacaq məkanı sayılırdı. Şabran tacirləri 
Avropa və Asiya ölkələri ilə ipək ticarəti ilə məşğul idi. Tarixi 
mənbələr, eləcə də arxeoloji qazıntılar nəticəsində Şabranda 
tapılmış maddi-mədəniyyət nümunələri sübut edir ki, Şabran 
tacirləri İran, Buxara, Xarəzm, Şimali Qara dəniz sahili ölkə-
ləri, Qərbi Avropa, Sibir xalqları, Volqaboyu, Şimali Qafqaz 
və s. daxil olmaqla 30-a qədər ölkə ilə ticarət və digər  iqtisadi 
əlaqələr yaratmışdılar.  

Şabran O. Əfəndiyevin XVI əsrə, Rəhmaninin XVII əsrə, 
F.Əliyevin XVIII əsrə aid tərtib etdikləri xəritələrdə böyük 
yaşayış məntəqəsi kimi qeyd edilmişdir.  

Tarixi mənbələrə, elmi tədqiqatlara və arxeoloji qazıntıla-
rın nəticələrinə istinad edərək demək olar ki, qədimdə Şabran-
da 70 məhəllə və 70 ibadətgah olub. Şabranda elmə, təhsilə 
xüsusi qiymət verilib. Şirvanşahların maliyyə məmuru Məsud 
İbn Namdarın yazdığına görə, orta əsrlərdə Azərbaycanın 
bütün iri şəhərlərində olduğu kimi Şabranda da azyaşlı uşaqlar 
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üçün xüsusi məktəb-mədrəsələr açılmışdı. Bu mədrəsələrdə 
şagirdlər həm dini, həm də dünyəvi təhsil formasında oxu-
yurdular.  

O dövrdə, yəni XII əsrdə dahi Azərbaycan şairi Nizami 
kimi məşhur şairlə yanaşı şabranlı şairlər Əfzələddin Xəqani, 
Fələki (Səmavi) Şirvaninin əsərləri də məktəblərdə şagirdlərə 
öyrədilirdi. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki,  bu iki yerli şairin 
əsərlərində Şabran haqqında xüsusi məlumatlar daxil edilmiş-
dir. Dahi N. Gəncəvinin “İskəndərnamə” əsərində də Şabran 
haqqında bir sıra dəyərli məlumatlar vardır.  

Müasir dövrümüzdə Şabran haqqında F.Abbasovanın 
“Şabran”, A.Məmmədovun “Orta əsr Şabran şəhərində daşiş-
ləmə sənətinə dair” əsərləri Şabranın tarixinin öyrənilməsində 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Qədim Şabran şəhərinin yaranma tarixindən 2300 il ötsə 
də hələ bu şəhər istər tarixi, istər iqtisadi, istər mədəni, istərsə 
də arxeoloji baxımdan tam öyrənilib başa çatmamışdır.  

Şabranın ulu tarixinin bizə məlum olmayan səhifələri, 
açılmayan sirrləri çoxdur. Bu barədə nə qədər məlumatlı olsaq 
da, biz şabranlılar Şabran haqqında çox şey öyrənməliyik. 
Hələ bizə məlum olmayan bu sirrlərin açarını isə növbəti tarixi 
və elmi araşdırmalarda, gələcəkdə şəhərin qədim ərazisində 
aparılacaq yeni arxeoloji qazıntıların nəticələrində axtar-
malıyıq.  
                         

                    Ramin Bayramov,  
                    M. Nəzirov adına Şabran şəhər  

4 saylı tam orta məktəbin tarix müəllimi 
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ŞABRANI ŞÖHRƏTLƏNDİRƏN ƏLVAN NAXIŞLI  
“PİRƏBƏDİL” XALÇALARI 

 
Pirəbədil kəndi təkcə gözəl və zəngin təbiəti: barlı bağ-

bağçası, yaşıl meşəsi, təmiz və sərin havası, buzlu bulaq suyu 
ilə deyil, xalçaları ilə də məşhurdur.  

Azərbaycan xalçalarının keçmişi barədə qədim yazılı mən-
bə qədim yunan tarixçisi Herodotun əsərlərindədir.  

Bu yerin təbiəti, təbiətin qoynunda yaşayan insanları nə 
qədər gözəldirsə, toxunan xalçaları daha qəşəng və cəlb-
edicidir.  

Azərbaycanda toxunan xalçalar öz rəng və texniki xüsu-
siyyətlərinə görə 4 yerə ayrılır: Qarabağ, Quba-Şirvan, Gəncə-
Qazax və Təbriz xalçaları. Bu dörd xüsüsiyyətə 4 məktəb də 
deyirlər.  

Öz xüsusiyyətinə görə Quba-Şirvan xalçaları siyahısında 
Pirəbədil çeşnili xalçalar özünə məxsus yer tutur. Pirəbədil 
kəndinin tarix muzeyindəki materiallardan görünür ki, Pirə-
bədilli Mahmudağa kişinin qardaşı, Qəzənfər Musabəyovun və 
Ayna Sultanovanın əmisi Məhəmməd Əfəndiyev keçən əsrin 
əvvəllərində Bakı şəhərində dövlət qulluğunda işləyib.  

1909-cu ildə Bakıya məlumat daxıil olur ki, 1912-ci ildə 
Sankt-Peterburqda xalçaçılıq üzrə simpozium keçiriləcək. Hə-
min məlumata qoşma bir xalça çeşnisi də əlavə olunmuşdu. 
Məlumatda tələb olunurdu ki, göndərilən çeşnidə xalça toxun-
sun. Tələb də bu olur ki, bu xalçanın toxunması zamanı yalnız 
təbii saplardan və boyalardan istifadə olunmalıdır.  

Bakıda dövlət qulluğunda çalışan Pirəbədilli Məhəmməd 
Əfəndiyev Pirəbədilə gəlir. Qardaşı arvadı-Mahmudağanın 
üçüncü xanımı Qubalı Musabəyin qızı Diba xanıma müraciət 
edir. Diba xanım razilaşır və hazırlıq işlərini görüb tezliklə işə 
başlayır. Bir il ərzində həmin xalçanın ipi-sapı hazırlanır və tə-
bii boyalarla rənglənir. Diba xanım Məhəmmədin qızları Gülər 
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və Münəvvəri də yanına köməkçi götürüb xalçanı toxumağa 
başlayırlar. Böyük zəhmət bahasına xalçanın toxunuşu başa 
çatir. İş başa çatdiqdan sonra həmin xalça Sankt-Peterburqa 
aparılır.  

1912-ci ildə keçirilən “Xalça simpoziumu”nda həmin 
“Pirəbədil” xalçası birinci yer tutur və qızıl medal alır. Xalçanı 
toxuyan 3 nəfərin hər birinə 1000 manat pul mükafatı gön-
dərilir. Həmin çeşnıdə xalça ilk dəfə Pirəbədil kəndində toxun-
duğu üçün ona dövlət tərəfindən “Pirəbədil” çeşnisi adı veril-
mişdir. Deyilənə görə Sankt-Peterburqda bir ingilis taciri hə-
min xalçanı alıb İngiltərəyə aparır. Müzeyin arxiv məlumat-
larında göstərilir ki, həmin Pirəbədil xalçası qeyri-rəsmi məlu-
matlara görə İngiltərənin Viktoriya muzeyində saxlanılır.  

Pirəbədil və onun ətraf kəndləri Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun xalçaçılıqla məşğul olan ən qədim ərazisidir. Bu 
qədim sənət növü təkcə Pirəbədil kəndinin özünü deyil, bu 
kəndə yaxın ərazilərdə yerləşən Sumaqova, Zöhramı, Suma-
qova-Qazma, Qorğan, Zeyvə və digər kəndləri də əhatə edir. 
Onu da qeyd etməliyik ki, Pirəbədilin belə bir şöhrətə çat-
masında bu kəndlərin əməksevər əhalisinin çox zəhməti ol-
muşdur.  

Keçmişdə xalçaların toxunması zamanı işlədilən yun sap-
ların hamısı yerli boyaq ustaları tərəfindən boyanırdı. Bu 
zaman təbii boyaq bitkilərindən, (çox vaxt bitkilərin qabığın-
dan və köklərindən) ucuz və keyfiyyətli rənglərin alınması 
proseduru böyük ustalıqla həyata keçirilirdi. Boyaqçılığın 
inkişafı indinin özündə də böyuk iqtisadı əhəmiyyət kəsb edir. 
Ona görə də peşəkar xalça ustaları bu gün də bu ənənəni 
davam etdirirlər.  

Xalçaların əllə toxunuşu barədə məlumatım belədir: 
- Xalçaçılıq verilən çeşni əsasında, təmiz və keyfiyyətli 

xammala, dəqiq ölçülərə (vurulan ilmələrin sayı) əsaslanan 
simmetriya, gözəllik və yaraşıq, hər rəngin, hər gülün öz 
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yerində işlənilməsi qaydalarına əsaslanan sənət növüdür.  
Xalçaçılıq çətin peşədir. Çunki hər iş əl əməyinə əsaslanır, 

özü də otaq şəraitində və oturaq vəziyyətdə. Əl-ayaq şişir, 
barmaqlar ərişləri ayırmaq və ilmələri vurmaqdan kobudlaşır 
və s.  

Bu sənət növündə birinci mərhələ xalçanın ərişinin dəz-
gaha uzadılması prosesidir. Hər xalça toxuyan bu işi ürək 
eləyib boynuna götürmür. Belə ki, uzadılan əriş 40-40, 50-50 
və s. sayılaraq sonra dəzgaha uzadılır. Bu iş səriştəsi olmayan 
adam tərəfindən icra olunanda və toxunacaq dəzgahın oxunda 
və ya digər hissəsidə əyrilik və s . olduğu halda çəkilən zəhmət 
bada gedir. Təzə toxunmuş xalçanı ayaq altına  atmağa belə 
utanırsan.  

İkinci mərhələ xalçanın toxunması, üçüncü mərhələ isə 
toxunub başa çatan xalçanın kənarlardan kəsilib dəzgahdan 
çıxarılması və hazır məhsulun süpürülüb təmizlənməsi, üzə 
çıxan düyünlənmiş sapların səliqə ilə kəsilməsidir.  

Çətin peşə olsa da anaların, nənələrin incə barmaqlarından 
süzülüb gələn xalça naxışlarına valeh olmamaq mümkün deyil. 
Nadir adam tapılar ki, bizim yerlərin toxunub başa çatmış 
hazır xalçalarına baxanda onda hicc və həyacan baş qaldırma-
sın. Sanki mahir pəssam əlindən çıxmış bu incəsənət əsərinə 
vurulmasın.  

Pirəbədil xalçalarındakı naxışlar insanı əlçatmaz sehirli bir 
aləmə aparır.  

Xalçalar sanki dil açıb insala danışır. Ona özü haqqında 
nəyisə demək istəyir.  

Bunlardan “Pirəbədil” və “Herat-Pirəbədil”çeşnili xalçalar 
öz əlvan və sirrli naxışları ilə dünya müzeylərini bəzəyir. Bu 
növdən olan xalçaların daxili və xarici bazarda tutduğu çəki 
nəzərə alınaraq Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində yaradılmış 
xalça fabrikinə “Pirəbədil” adı verilmişdir.  

Pirəbədil xalçaları qədim bir tarixdir. Bu tarixdə hələ 
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bizim neçə-neçə açılmayan sirrimiz yatır. Hər şəkili və gülü-
nün bir rəmzi mənası vardır bu xalçaların.  

Pirəbədil və onun ətraf kəndlərində öz işinin ustası olan, 
toxuduğu zərif və gözəl xalçalarla ürəklərə yol tapan çoxlu 
sayda toxucular olub. Pirəbədil kəndindən Tavat xanım, Güllü 
xanım, Nüğrət xanım və başqaları, Sumaqovadan Zərbaf 
Orucova (həm usta, həm toxucu), Həlimə Bayramova, Qəmər 
Məmmədova, Qorğan kəndindən Sona Ağayeva (həm usta, 
həm toxucu), Qəmər Salahovanı və başqalarını göstərmək olar.  

Bu gün Pirəbədildə və onun ətraf kəndlərində xalçaçılıq 
sənətinin ənənələrini davam etdirən onlarca gənc xalçaçı nəsli 
yetişməkdədir.  

“Pirəbədil” və “Pirəbədil-Herat” çeşnili zərif yunlu ipdən 
toxunan xalçaların hər biri sanki nadir incəsənət əsəridir. Ölçü-
sündən, toxunuşunun incəliyindən, işlənmiş materialın təmizli-
yindən və keyfiyyətindən asılı olaraq öz qiymətini alır. Daxili 
və xarici bazarda həcmcə böyük ölçülü xalçalar 3000-5000 
manat civarında satılır. Bazara çıxmağı ilə dərhal öz alıcısını 
axtarmadan tapır.  

Əlvan naxışlı bu xalçalar gözəl dünyamızı daha da 
gözəlləşdirir.  

İncə əllərin zəhmətilə yaranan naxışları ilə böyük şöhrət 
qazanmış Pirəbədil xalçalarının gözəllikdə dünyada tayı- bəra-
bəri yoxdur. Öz gözəl və incə toxunuşu, əvəzedilməz orijinal-
lığı, əsrarəngiz kompozisiyaları ilə incəsənətimizdə xüsusi yer 
tutur. Təbii boyalarla rənglənmiş saplardan toxunmuş Pirəbədil 
xalçaları zərif və cəlbedici rəng çalarlarına malikdir.  

Həmin xalçalar bu gün də bir mədəniyyət və incəsənət 
nümunəsi kimi göz oxşayır.  

Ülu öndərimiz Heydər Əliyev bu barədə demişdir:” Hər 
bir xalqın mədəniyyəti həmişə onu yüksəldir, mənəviyyatını 
zənginləşdirir. ” 

Pirəbədil xalçalarının zərif və sehirli naxışlarında və 
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rəmzlərində gizlənmş, hələ neçə-neçə açılmamış sirrlər yatır.  
Pirəbədilin adını zirvələrə qaldıran, boyük şöhrətə çardıran 

bu xalçalar sanki Şabranımızı nurlu gələcəyə səsləyən bir 
həyat və gözəllik sinfoniyasıdır: 

 
Zərif xalçaların dünyanı gəzər,  
Əlvan naxışları onları bəzər.  
Hər çeşni dil açan bir canlı əsər,  
Hər rəng musiqitək qəlblərə süzər,  
Alqış deyir sənə Vətən, Pirəbədil,  
Şabranımda bir dənəsən, Pirəbədil.  
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ŞABRAN MEŞƏLƏRİ – 
SƏRVƏTİMİZDİR 

 
 
Şabran bölgəsi Azərbaycan 

təbiətinin bənzərsiz bir guşəsidir. 
Bu yerlər təkcə özünün çoxlu sayda 
tarixi məskənləri ilə deyil, çəmən-
likləri, bağları, meşələri və şirin su 
hövzələri ilə də məşhurdur. Həm 

dağlıq, həm də düzənlik ərazidə yerləşən Şabran rayonunun 
meşə fondunun ərazisi 21. 5 min ha-dır. Bu da demək olar ki, 
ümumi rayon ərazisinin 20 %-ni təşkil edir. Şabran rayonunun 
ərazisi bir tərəfdən Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəkləri, bir 
tərəfdən isə Xəzər dənizi ilə əhatə olunmuşdur.  

Meşələr – yerin bitki örtüyünün əsas tiplərindən biri olub 
ağac və kollar, otlar və s. ibarətdir. Meşələr biosferin əsas 
komponentlərindən biridir. Onların qoruyucu, iqlim saflaş-
dırma və tənzimləmə, sanitariya-gigiyena, sağlamlaşdırma və 
başqa xassələri vardır.  

Ümumiyyətlə, dünyada 500 minə qədər bitki növü, 200 
min isə heyvan növü vardır. Bitki növündən 350 mini çiçək-
lənən bitkilərdir. Azərbaycan ərazisində yabanı və mədəni 
halda 440 növə yaxın ağac və kol becərilir. Böyük sevinc hissi 
ilə demək olar ki, rayon meşəçiliyi ərazisində həmin ağac və 
kolların böyük əksəriyyəti inkişaf etdirilir.  

Şabran meşələrində yabanı halda palıd, qarağac, fıstıq, 
vələs, eldar şamı, sərv, cökə, ağcaqayın, dəmirağac, qovaq, 
göyrüş, söyüd, çinar və başqa ağaclar bitir. Bundan başqa təbii 
halda bitən zoğal, fındıq, qoz, cır alma və armud, əzgil, 
yemişan, itburnu, göyəm, cır şabalıd, gavalı və digər ağac və 
kollarda yetişən məhsullar isə meşə işçiləri tərəfindən topla-
naraq tədarük edilir.  



26 

Əsrarəngiz təbiətə malik olan şabran meşələri təkcə flora 
ilə deyil, həm də fauna ilə də zəngindir. Sıx meşələrlə örtül-
müş dağətəyi ərazilərdə canavar, çaqqal, tülkü, ayı, qaban və 
digər vəhşi heyvanlarla yanaşı Azərbaycan faunasına məxsus 
ceyran, cüyür, antilop, vəhşi qoyun, dağ keçisi, dələ, pursuq və 
başqa qiymətli heyvan növləri, eləcə də kəklik, turac, qırqovul, 
çöl xoruzu kimi nadir quş növləri yaşayır.  

Meşələrin insan sağlamlığına xeyri. Meşələr təbiətin 
ağciyərləri hesab edilir. Onlar torpaq eroziyasının qarşısını 
alır. Torpağı münbitləşdirir. Ekoloji böhranın qarşısını alır. 
Bütün canlıların tənəffüsü üçün zəruri olan oksigeni xaric edir, 
havada olan karbon qazını isə udur. Yəni fotosintez prosesini 
həyata keçirir.  

Qlobal istiləşmənin sonsuz çətinliklər yaratdığı bir vaxtda 
meşələrin rolu misilsizdir.  

Meşələr dərman bitkilərinin mənbəidir. Pirəbədil və 
onun ətrafındakı meşələr və kolluqlar əsl dərman bitkiləri 
mənbəidir. Bu meşə və kolluqlarda yabanı və mədəni halda 
bitən adi badam, dərgül (itburnu), yemişan, söyüd, ardıc, ar-
mud, şərq tuyası, adi sərv, qaratikan, adi zirinc, moruq, böyürt-
kən, iydə, adi zoğal, adi meşəgilası, adi şaftalı, əncir, zeytun, 
mundarça, həqiqi püstə, şərq fıstığı, cökə, acı qıjı, aşı sumaq, 
qarağat, qoz, adi ərik (qaysı), limon, nar ağacı, rus alçası, tut, 
cır və mədəni üzüm, murdarçayabənzər çay tikanı, kəklikotu, 
xurma, adi heyva, vələs və s. dərman bitkiləri vardır. Bu dər-
man bitkiləri hər il toplanaraq əzaçılıq və dərman sənayesində 
dərman istehsalında geniş istifadə edilir. Bu dərman bitki-
lərinin hər biri haqqında məlumat vermək mümkün olmasa da 
meşələrimizdə yabanı və mədəni halda becərilən ən faydalı bir 
bitki-qoz ağacı haqqında qısa məlumat verəcəyəm.  

Qoz 30-35 metr hündürlükdə bitən ağacdır. Gövdəsinin 
diametri 1, 5-2 metrə qədərdir. 300-400 il yaşayır. Toxumla 
çoxaldılır. “S” və “B” vitaminləri ilə zəngindir. Ləpəsi 55%-ə 
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qədər yağdan ibarətdir. İnsanı kökəldir, həzmi yaxşılaşdırır, 
yuxunu normallaşdırır, beyini , yaddaşı möhkəmləndirir və s.  

Meşələr müalicə suları ilə zəngindir. Əslən Qorğan kən-
dındən olan, hazırda Şabran şəhərində yaşayan qohumum və 
qonşum meşəlləri qarış-qarış gəzən 84 yaşlı Aslan Şərifov nəql 
edir ki, Qorğan kəndindən 2-3 km aralıda yerləşən “Məsciddi” 
adlanan yer var. Bu yerdə böyrək xəstəliklərinin müalicəsi 
üçün faydalı olan bulaqlar mövcuddur. Böyrək daşını əridən 
bu bulaqlardan əvəllər istifadə olunsa da indi bu iş tamam 
unudulub. Özü də bu bulaqlarda çıxan suyun müalicə keyfiy-
yəti 12 faizdir (Qalaltı sanatoriyasında həmın suyun minerallıq 
dərəcəsi 8 %-dir). Hazırda bulaqlardan çıxan sudan istifadə 
edilməyərək meşəyə axıdılır.  

Şabran meşəçiliyinin Zeyvə kəndi ərazisində “Neft 
dağı”nın arxasında dəniz səviyyəsindən təxminən 700 metr 
hündürlükdə yerləşən Ənbil adlı göl var.  

Bu göl öz təmiz suyu, ətrafının sərinliyi ilə istirahət 
edənləri valeh edir. Göl balıq ehtiyatı və müalicə zəlisi ilə 
zəngindir.  

Meşələrin mühafizəsi. Meşələrin mühafizəsi tədbirləri 
dövlətimiz tərəfindən kompleks şəkildə həyata keçirilir. Birin-
ci meşələrin qanunsuz dırılmasının qarşısının alınması. İkinci 
yanğından mühafizə tədbirləri. Üçüncü meşələrin həşaratlar-
dan qorunması və ziyanvericilərə qarşı mübarizə. Bu işlə meşə 
təsərrüfatı idarəsinin yerlərdəki nümayəndələri- meşə 
gözətçiləri məşğul olurlar. Vaxtında proflaktik tədbirlərin 
görülməsi sayəsində 2013-2014-cü illərdə idarənin tabeliyin-
dəki ərazidə heç bir yanğın hadisəsi qeydə alınmamışdır.  

Yeni meşələrin salınması. Bu barədə idarənin müdiri 
Beybala müəllimə müraciət edərkən o belə dedi: İdarəmizin 
işçiləri Şabran rayonunda hər il 60-100 ha meşə ərazisini 
artırmağa müvəffəq olur. İldə 230 ha ərazidə isə meşə bərpa 
işlərini həyata keçiririk. Bundan əlavə Xəzər dənizi sahili bo-
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yunca idarənin işçiləri 3600 ha əraziyə qulluq göstərir. Burda 
əl ilə əkilmə (süni meşələr) sam, iydə, yulğun və s. ibarət 
ağaclar əkilmişdir. Məqsəd dənizdən gələn qum axınının 
qarşısını almaqdır.  

Yeni meşələrin salınıb onların sahəsini artırmaq üçün əkin 
materialının hazırlanması böyük zəhmət və vəsait tələb edir. 
Bu məqsədlə rayonun Ağalıq kənd İnzibatı Dairəsi ərazisində 
böyük tinglik sahəmiz vardır. Burada bir milyona yaxın əkin 
materialı yetişdirilir. Əvvəlcə öz meşələrimizdən tələb olunan 
miqdarda palıd, eldar şamı, sərv, tuya və s. qozalar və ya 
toxumlar yığılaraq idarəyə təhvil verilir. Toplanmış toxumlar 
aqrotexniki üsullarla tingliklərdə əkilir və becərilir.  

Payız və yaz aylarında hər meşə gözətçisinə təsdiq edilmiş 
plan və norma əsasında əkin materialı verilir. Həmin əkin 
materialı, yəni körpə ağaclar hər meşəbəyiyə təhkim olunmuş 
şumlanmış meşə sahəsində əkilir, vaxtlı-vaxtında suvarılır, 
digər aqrotexniki xidmət göstərilir və s. ” 

Şabran meşələri bizim sərvətimizdir. Gəlin bu sərvəti göz 
bəbəyi kimi qorumaqla yanaşı onu daha da artıraq və əhatə 
dairəsini daha da genişləndirək.  
      

                   Esmira Bayramova,  
                   R. Yusifov adına Şabran şəhər 2 saylı lisey tam 

orta məktəbin biologiya müəllimi 
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ELM MƏŞƏLDİR...    
 
ŞABRAN (DƏVƏÇİ) RAYON TƏHSİLİNİN 
BAYRAQDARI – PİRƏBƏDİL MƏKTƏBİ 
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BƏS MƏNİ APARIR HARAYA YOLLAR?..  
    

Maşınımız orta sürətlə Şabran-Pirəbədil yolu ilə getdikcə 
yaddaşımda olduğum bu yerlər haqqında keçmişi xatırlamağa 
başladım. Saysız xatirələr bir göz qırpımında məni öz ağuşuna 
alıb keçmiş illərə apardı.  

Uşaqlıqda Şabran-Pirəbədil yolu ilə təkcə maşınla deyil, 
həm atla, həm də piyada gedib-gəlmişəm. Ona görə də bu 
yolun nəinki enişinə-yoxuşuna, döngəsinə, hətta hər addımına 
belə bələdəm. 17 km. uzunluğundakı bu yolun kənarında bit-
miş ağac və kolların yerini və adını əzbərdən belə deyə 
bilərəm.  

Yollar müxtəlifdir. Torpaq yol, daşlı-çınqıllı yol, asvalt 
yol, dəmir yolu, su yolu hava yolu və s. Məsələ burasındadır 
ki, hansı yolla gedirsən get, yolun uğurlu olsun. Başın sala-
matlığı, pis olaylardan uzaq olmaq səfərə çıxmağın ən vacib 
şərtidir. Elmin, təhsilin yolları isə daha çətindir. Yoldan söhbət 
düşmüşkən deyim ki, düz 50 il bundan əvvəl texnikumun II 
kursunda təhsil alarkən siyasi iqtisad müəlimimiz Hümmət 
Mustafayev dahi K.Marksın elm haqqında bir kəlamını dönə-
dönə bizim üçün təkrarlayardı: “Elmin uca zirvəsinə qalxmaq 
üçün böyük səbrlə və səylə çalışmalısan. Onun zirvəsinə gedən 
çınqıllı, daşlı yolları mütləq keçməlisən. ” 

İnsanların həyat yolları da müxtəlifdir. Yaxşı deyiblər ki, 
həyat bir geniş səhnədir, insanlar isə həmin səhnənin artistləri. 
Hərə öz rolunu bacardığı kimi bu səhnədə oynayır. Necə toyda 
hərənin öz sevib-seçib oynadığı hava kimi. Görürsən bir dəstə 
çox xoşladığı “ləzginka” rəqsini oynadığı halda, digər dəstə 
“ağır” havada oynamaq istəyir.  

Dünyada milyardlarla əhali yaşayırsa milyardlarla da insan 
taleyi var, bu qədər də fərdi xarakter var. Necə ki, dünyada 
yaşayan hər incanın özünə məxsus barmaq izi olduğu kimi, 
onun fərdi xarakteri də başqa insanla 100% üst-üstə düşmür. 
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Düzdür, beş qardaş üzdən bir-birinə oxşayır. İki əkiz övladı 
bir-birindən ayırmaq belə çətindir. Lakin hər adamın özünə 
məxsus həyat tərzi, dünya görüşü, təhsili, istəyi var. Tempe-
rament və xarakter xüsusiyyətlərindən və s. aslı olaraq insan-
ların həyat yolları, onların həyata baxışları da müxtəlifdir.  

Mən bunu yazdığım “Yollar” serinin bir parçasında belə 
şərh etmişəm: 

 
            Kimini səfalı, gözəl bir bağa,  
            Kimini dincəlmək üçün yaylağa,  
           Kimini gətirir uca bir dağa,  
           Bəs məni aparır haraya yollar? 
            Ömrümü çatdırıb yarıya yollar.  
 
            Gəlin yolumuzu biz düzgün seçək,  
            Bir yol biçmək üçün yüz dəfə ölçək.  
            Həqiqət yolunda həyatdan keçək,  
            Aparsın bizi də oraya yollar,  
            Bəs məni aparır haraya yollar?  
 
Şabran-Zeyvə yolundan rayonunTaxtalar, Qələgah, Dağ-

bilici, Mumlu, Zöhramı, Pirəbədil, Kilvar, Zeyvə, Sumaqova, 
Sumaqova–Qazma, Qorğan, Bilici-Qorğan kəndləri geniş  isti-
fadə edir. Bu kəndlərin yolları bir-birinə qovuşduğu kimi 
onların tarixi adət və ənənələri, mədəni həyatı, dili, qohumluq 
əlaqələri, təsərrüfat həyatı və s. də bir-birinə qovuşmuşdur. Bu 
kəndlərin əhalısı sanki vahid bir ailədir. Qələmə aldığım son 
yüz ili əhatə edən dövr ərzində bu kəndlər arasında dostluq-
qardaşlıq, qohumluq əlaqələri o qədər artıb ki, bu insanları bir-
birindən ayırmaq müşkül məsələyə çevirilir. Onların toy-
bayramı, hüzür işi bir yerdədir. Bir kəndin xoş günü, o biri 
kəndlərin camaatının xoşbəxtliyi deməkdir. Onları bir-birindən 
yalnız aralarındakı məsafələr ayırır. Şabranın bu kəndləri sanki 
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bir mehrinban ailədir. Mən öz kəndlərimizin bu günkü inkişafı 
timsalında əsil Azərbaycan kəndinin gözəl və uğurlu gələ-
cəyini görürəm.  

    
BU YERLƏRƏ GƏL...    

 
Yolumuza davam edirik. Bir-bir hər kəndə çatdıqda 

maşınımızı saxlayırıq. Maşından düşüb bir neçə dəqiqəliyə 
məktəblərə baş çəkir, kənddə tanıdığımız sakinlərlə görüşürük. 
Məni də, maşallah, yaşadığım rayon mərkəzindən çox kənd-
lərdə tanıyırlar. Bu da təsadüfdən doğmur. Belə ki, rayonun ən 
böyük təşkilatları: rayon Təhsil Şöbəsində, rayon Sosial 
Müdafiə Fondunda, rayon Mədəniyyət Şöbəsində işləməyim 
şəksiz bu gün çox köməyimə gəlir. Rayonun peşə və musiqi 
məktəblərində də çalışdığım dövr də məni az-çox rayon 
əhalisinə tanıdıb. Ona görə də hər kənddə ünsiyyətimiz, 
söhbətimiz yazacağım kitabın ssenarisi üzrə gedir və maşallah, 
işimiz çox canlı alınır.  

Dağbilicidə bizi təmiz bulaq suyundan pürrəngi çaya da 
qonaq etdilər. Kəndlərin içərisindən keçıb getdikcə bu yerlərin 
təbiətinə, abadlığına, qayğıkeş və qonaqpərvər insanlarına 
heyran olmaya bilmirsən. Xoş ovqatla keçib getdiyimiz bu 
yerlərdə gördüyüm bu abı-hava mənim şair qəlbimi coşdurdu. 
Bir anlığa sanki ilham pərisi çoşqun bulaq kimi mənim 
ruhumu yerində qaynatdı. Mən heç bir dəqiqə keçməmiş təzə 
yazdığım, heç mürəkkəbi qurumamış “ Bu yerlərə gəl” şerini 
ucadan oxudum: 

 
Gözəl təbiətli şən,  Pirəbədil,  
Hüsnünü görəndə ürək açır dil.  
Bu kəndi unutmaq heç mümkün deyil,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl,  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  



33 

Qədimdir tarixi Sumaqovanın,  
Buralar gözüdür elin , obanın.  
Şirin söhbəti var nənə-babanın,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  
 

Yaşıl donlu olur yazda Zöhramı,  
Hüsnü heyran edir görən adamı.  
“Əhsən” deyir ona qonaqlar hamı,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  
 

Bir barlı, bəhərli bağçadır Qorğan,  
Hər yanı yaşıllıq, güllər al-əlvan.  
Çıxsan dağlarına qalarsan heyran,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  
 

Qədim yurd yeridir iki Bilici,  
Biri dağ, biri düz- hər biri inci.  
Görəndə adamın artır sevinci,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  
 

Günəşlə oyanır qədim Qələgah,  
Kəndin sakinləri sağlam və gümrah.  
Buraya gəlməsən olacaq günah,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  
 

Sizə söhbət açım dərə Mumludan,  
Heç vaxt xəstələnməz havasın udan.  
Gözəl mənzərəsi çıxarmı yaddan?! 
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  
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Təkdir gözəllikdə Bilici Qorğan,  
Bu yerlər gələcək xoşuna inan.  
Təmiz hava üçün darıxan zaman 
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  
 
Çox cavan bir kənddir bizim Taxtalar,  
Üşütməz insanı qışda şaxtalar.  
Bura hər vaxt gələn razı qayıdar,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl.  
 
Zakir, burda bitir sən gəl sözünü,  
Sadə ol, yuxarı tutma özünü.  
Tanrı yumanadək sənin gözünü,  
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl.  
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl 

  
Pirəbədil kəndi Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun qədim 

yaşayış məskənlərindən biridir. Kəndə yaradılmış tarix muzeyi 
bu kəndin demək olar ki, bütün keçmişini özündə əks etdirir. 
”Pirəbədəl”qəbirastanlığında sandıq şəkilli daş kitabələr də bu 
kəndin yly keçmişindən xəbər verir. Muzeydə kəndin, 
“Pirəbədil” xalçasının yaranma tarixindən, kəndin məşhur 
adamları haqqında çoxlu məlumatlar, foto və eksponatlar 
toplanmışdır.  

Muzeydə Musabəyovlar ailəsi haqqında məlumatlar da 
özünə yer alıb.  

Məlumatlarda göstərilir ki, Musabəyovlar kimi tarixə 
düşmüş bu ailənin əsil soyadı Əfəndiyevdir.   

Tarixdən məlum olduğu kimi XX əsrin əvvəllərinə qədər 
yalnız məktəblərdə varlı zadəgan uşaqları (bəy, ağa və s.) 
təhsil ala bilərdi. Kənd muzeyindəki tarixi mənbəələrə görə 
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Pirəbədil kəndinin təhsil fədaisi Mahmudağa kişi də 4 uşağını: 
oğlanları Qəzənfər və Müzəffəri, qızları Ayna və Yaxşıxanımı 
oxutmaq istəyir. 1900-cu ildə uşaqların dördünü də Mahmud-
ağa kişi özü ilə Bakıya aparır. Lakin əsil bəy uşaqları olma-
dığına görə onları məktəbə qəbul etmirlər. O, kəndə qayıdır.  

Əfəndiyev soyadının sadə soy adı kimi işə keçmədiyini 
görən Mahmudağa kişi üçüncü həyat yoldaşı, Qubalı qızı 
Dibaxanımın Musabəyov soyadını həmin 4 övladı üçün rəsmi-
ləşdirir. Beləliklə uşaqlar məktəbə qəbul olunurlar və tarixə 
Musabəyov soyadı ilə düşürlər. 1911-1912-ci illərdə gim-
naziyada təhsillərini başa vuran Gəzənfər və Ayna təhsillərini 
Pusiyada davam etdirirlər.  

Mahmudağa kişinin ikinci qızı Yaxşıxanım Quliyeva gör-
kəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin anası, rejissor Eldar Quliyevin 
isə nənəsidir.  

Üçüncü qızı Nabatxanım Musabəyova Millət vəkili Rasım 
Musabəyovun nənəsidir.  

Mahmudağa kişinin qardaşı Məhəmməd Əfəndiyevin 
nəticəsi Altay Əfəndiyev Azərbaycan XİN-də idarə rəisi 
işləyib. Hal-hazırda İspaniyada Azərbaycan Pespublikasının 
səfiridir.  

 
 

“ŞABRANIMDA BİR DƏNƏSƏN, PİRƏBƏDİL” 
 
Artıq maşınımız Zöhramı kəndi istiqamətindən Pirəbədil 

kəndinə daxil oldu. Sağ olsun dövlətimiz belə abad yolları, 
mavi yanacağı, su xətini çəkdirməklə kəndlərimizə diqqəti birə 
beş artırıb. Sürücüm Ramin müəllim siqnal verib məni 
ayıltmağa çalışsa da məni xəyallar aləmindən ayıra bilmədi. 
Kəndlərimizin bu abad gününü görüb mənim şair qəlbim daha 
da coşdu. Mən artıq özümdən aslı olmayaraq bu kitab üçün 
yazdığım “Pirəbədil” şerini sinədəftər deməyə başladım: 
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Min tarix yaşadır sənin hər daşın,  
O qədər ulusan, bilinmir yaşın.  
Şahidi olmusan neçə savaşın,  
Müsibətlər görüb, ağrıyıb başın,  
Alqış deyir sənə Vətən, Pirəbədil,  
Şabranımda bir dənəsən , Pirəbədil.  
 

Bu qədim torpaqda yüz illərdi sən,  
Bağ-bağça salmısan, gül bitirmisən,  
Neçə-neçə oğul, qız yetirmisən,  
Azadlıq uğrunda ər itirmisən,  
Alqış deyir sənə Vətən, Pirəbədil,  
Şabranımda bir dənəsən , Pirəbədil.  
 

Zərif xalçaların dünyanı gəzər,  
Əlvan naxışları onları bəzər.  
Hər çeşni dil açan bir canlı əsər,  
Hər rəng musiqitək qəlblərə süzər,  
Alqış deyir sənə Vətən, Pirəbədil,  
Şabranımda bir dənəsən , Pirəbədil.  
 

Sanki bir cənnətdir Əhmədbulağı,  
Güllük, çəmənlikdir onun torpağı.  
Qızarıb lələnin gözəl yanağı,  
Sevinclə qarşılar gələn qonağı.  
Alqış deyir sənə Vətən, Pirəbədil,  
Şabranımda bir dənəsən , Pirəbədil.  
 
Gözəllər yığılar bulaq başına,  
Sürməni çəkərlər gözü qaşına.  
Çıxsa bulaq üstə bir qız qarşına,  
Eşqə düşər könlün, baxmaz yaşına,  
Alqış deyir sənə Vətən, Pirəbədil,  
Şabranımda bir dənəsən , Pirəbədil.  
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Hər gülün çiçəyin burda yeri var,  
Görənlər ətrindən tez bihuş olar.  
Könlünə bir dinclik, rahatlıq dolar.  
Yadında bir şirin xatirə qalar,  
Alqış deyir sənə Vətən, Pirəbədil,  
Şabranımda bir dənəsən, Pirəbədil.  
 
Meşədir hər yanı: düzləri, dağı,  
Gül açır baharda bağçası, bağı,  
Hər il bəhər verir varlı torpağı.  
Uzaq ellərdən də gəlir sorağı,  
Alqış deyir sənə Vətən, Pirəbədil,  
Şabranımda bir dənəsən, Pirəbədil 

 
 

PİRƏBƏDİL MƏKTƏBİ ŞABRANIN 
İLK TƏHSİL OCAĞIDIR 

 
Sonra 100 yaşı qeyd edilən, fasiləsiz xalqın maariflənmə-

sinə xidmət edən (1941-1945-ci illərdə müharibə zamanı rayo-
nun bəzi məktəbləri müxtəlif səbəblərdən bağlansa da qısa 
fasilələri nəzərə almasaq məktəb daim ahəngdar fəaliyyət gös-
tərib) qocaman Pirəbədil məktəbi haqqında may balından da 
şırin xatirələr beynimdə kitab səhifələri kimi bir-bir vərəqlən-
məyə başladı. Budur o xatirələr:  

O dövrdə özü ilə birlikdə ətrafındakı kəndlərin inzibatı 
cəhətdən idarə olunmasındakı əhəmiyyətinə görə Pirəbədil ən 
böyük kənd sayılırdı. Lakin bu kənddə məktəb açmaq uzun 
illər idi ki, arzu olaraq qalırdı.  

XX əsrin əvvəllərində Quba qəzasında böyük bəy oturur-
dusa Dəvəçi nahiyəsinin kəndlərində kiçik bəylər var idi. 
Məsələn: Gəndov kəndində Mürsəl bəy, Qələgah kəndində 
Həmdulla Əfəndi, Pirəbədil kəndində Mahmudağa bəy kimi 
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kiçik bəylər. Bir sözlə bu şəxslər əsl elin ağsaqqalı idilər. 
Müdriklər bu barədə deyib: “O xalqın ki, ziyalısı və ağsaqqalı 
var, o xalqın düşünən beyni və gələcəyi görən gözləri vardır. ” 

Pirəbədildə ilk məktəbin açılması barədə üç varianta, lakin 
vahid məqsədə (nəyin bahasına olursa-olsun məktəb açılsın) 
xidmət edən məlumatlar mövcuddur.  

Birinci halda göstərilir ki, keçmiş Dəvəçi bəyləri arasında 
ən maarifpərvəri və el üçün can yandıranı Pirəbədilli Mahmud-
ağa kişi olub.  

Mahmudağanın böyük torpaqları və mülkləri var idi. 1862-
ci ildə kənddə malikanə tikdirmişdi. Əfəndiyevlər evi adlanan 
yaşayış yerini isə 1913-cü ildə inşa etdirmişdi.  Bu gün sağ 
qalan qohumlarının və kəndin yaşlı sakinlərinin dediyinə görə 
onun rus çarı II Nikolayın fərmanı ilə fəaliyyət göstərən Quba 
qəzasının rəisi ilə münasibətləri yaxşı olub. Çox vaxt qəza rəisi 
ilə Pirəbədil və onun ətraf kəndlərinin sakinləri arasında 
inciklik və narazılıq olanda Mahmudağa kişi məsələni isti-isti 
yerindəcə həll edərdi. Kəndin camaatından heç kimin pis 
vəziyyətə düşməsinə, hər hansı formada ziyan çəkməsinə razı 
olmazdı.  

Deyilənə görə, Mahmudağa kişinin dünya malına ehtiyacı 
yox idi. Belə ki, onun çoxlu torpaq sahəsi, mülkləri, mal-qarası 
və s. sərvəti özünün ehtiyaclarına kifayət edirdi. Ancaq onun 
yeganə arzusu Pirəbədildəki və onun ətraf kəndlərindəki 
camaatı savadlı və təhsilli görmək idi.  

Bu məsələ barədə gecə-gündüz görür-qoy edən Mahmud-
ağa kişinin məktəb arzuzu çin olmağa başlayır. O eşidir ki, çar 
II Nikolayın fərmanı ilə Dəvəçinin Kilvar kəndində erməni 
uşaqları üçün rusdilli məktəb açılır. Bu fürsətdən istifadə edən 
Mahmudağa bəy də Pirəbədildə ibtidai sinifli Azərbaycan 
məktəbi açılması fikirinə düşür. O bu sahədə qarşısına çıxan 
böyük maneələri çevikliklə və bacarıqla keçə bilir. Nəhayət, 
arzusuna çatır. Peterburqdan Pirəbədildə Azərbaycan məktə-
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binin açılmasına rəsmi razılıq verilir. 1914-cü ildə bu kənddə 
yeni tikilmiş məktəb binasında uşaqlar Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunda ilk dəfə olaraq yeni üslubda (dünyəvi formada) 
təhsil almağa başlayırlar.  

Digər mənbələrdə isə Pirəbədilddə ilk məktəb binasının 
tikilməsinin ikinci variantı belə izah olunur: 

Əslən Pirəbədilli, Kiyev Universitetinin məzunu Məhəm-
mədbəy Əfəndiyev Bakı Qubernator İdarəsində tərcüməçi 
işləyir. O dəfələrlə Pirəbədil kəndində məktəb tikilməsi barədə 
Peterburqa, çar II Nikolaya rəsmi müraciət edir. Nəhayət Bakı 
Qubernatorunun nümayəndəsi kimi Kandalaşkin soyadlı mə-
mur Kilvar kəndinə gəlir. O erməni uşaqları üçün məktəb ti-
kintisinə Peterburqdan rəsmi icazə verildiyini söyləyir.  

Əslən Pirəbədildən olan maarifpərvər insanların böyük 
köməyi ilə Pirəbədil kəndində məktəb açılmasından ötrü Peter-
burqdan icazə alınır. Kilvar kəndində dövlət hesabına, Pirə-
bədildə isə iməclik yolu ilə məktəb tikilib istifadəyə verilir.  

Məktəbin açılması haqqında üçüncü mənbədən alınan 
məlumatda göstərilir ki, Pirəbədil kənd sakini, Qəzəfər Musa-
bəyovun və Ayna Sultanovanın əmisi oğlu Məhəmməd 
Əfəndiyev 1885-ci ildə Peterburq Univeristetinin mühəndislik 
fakultəsini bitirdikdən sonra Bakı Quberniyasında tərcüməçi 
vəzifəsinə işə girir. Burada işləyərkən o Pirəbədildə məktəb 
binasının tikilməsi və məktəb açılması üçün 10 ildən artıq 
çalışmış, ərizə və sənədlərlə dəfələrlə Peterburqa müraciət 
etmişdir. Lakin Pirəbədil müsəlman kəndi olduğu üçün çar 
höküməti buna icazə verməmişdi. Böyük zəhmət bahasına o 
qonşu xristian kəndi Kilvar kəndində məktəb tikintisinə və 
məktəb açılmasına icazə almağa aşağıdakı göstərilən qaydada 
müvəffəq olur : 

1908-ci ildə Quberniyadan Kandalaşkin adlı bir nəfər mə-
mur kəndə gəlir. O bildirir ki, Peterburqdan Pirəbədildə mək-
təb üçün bina tikilməsinə və məktəb açmağa hökümət icazə 
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vermir. Kandalaşkin söhbət zamanı Məhəmmədə deyir ki, 
qonşu Kilvar xristian kəndidir. Gəl belə iş elə. Peterburqa yaz , 
qoy Kilvarda məktəb tikilməsinə və məktəb açılmasına icazə 
versinlər. Sonra həmin rəsmi icazə əsasında mən sizə Pirəbədil 
kəndində də tikinti işləri aparmağa və məktəb açılmasına 
köməklik edərəm. İşlər Kandalaşkinin dediyi kimi də alınır. 
Peterburqdan icazə gələn kimi hər iki kənddə: Kilvar və 
Pirəbədildə məktəblərin tikinti işlərinə başlanılır.  

Kandalaşkinlə Məhəmmədin məsləhətləşməsindən sonra 
tikinti işlərini belə görürlər: Kilvar məktəbinin bütün tikinti 
xərcini dövlət özü ödəyir. Pirəbədil məktəbinin isə kərpicini 
camaat özü hazırlayır. Hökümətdən taxta və dəmir materialları 
isə iməcilik yolu ilə (camaatın hesabına ) alınır. Məhəmmədin 
göstərişinə əsasən Pirəbədil, Sumaqova, Zöhramı, Sumaqova-
Qazma, Qorğan , Bilici Qorğan və digər kəndlərin sakinləri hər 
ev başı 100 kərpic kəsib atla, araba ilə məktəb tikiləcək əraziyə 
gətirirlər.  

1914-cü ilin 1 sentyabrına Pirəbədil məktəbi dərs ilinə 
tam hazırlanır. Məktəbdə ilk dərslər başlanır.  İlk dövrdə 
məktəb belə adlanırdı: Bakı Quberniyası, Quba qəzası, Dəvəçi 
uyezdi, Dağbilici dairəsi, Pirəbədil nahiyəsi 5 illik təhsil verən 
rus-tatar məktəbi. Məktəbdə dərslər rus və Azərbaycan dilində 
tədris edilir.  

1918-ci ildə isə Dəvəçibazarda ilk dəfə 5-illik təhsil verən 
məktəb fəaliyyət göstərməyə başlayır.  

Pirəbədildə məktəbin açılış qabağı kadr məsələsi də həll 
olunur. Məhəmməd təyinatla göndərilmiş 2 nəfəri - İvan Pet-
roviç və Qriqori Samsonoviçi rus dili müəllimi, azərbaycanlı 
Şəmsəddin Əfəndini şəriət müəllimi təyin edir. Bu tədris 
ocağında Azərbaycan dili dərslərinin tədrisi isə Abubəkr, 
Xanım, Türfə xanım adlı müəllimlər tərəfindən aparılır.  

1920-ci ilə qədər məktəbdə tədrisin vəziyyəti belə davam 
edir.  1920-ci ildən sonra isə məktəbdə dərslər Azərbaycan 
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dilində keçilir. Məktəbin 5-ci sinifini bitirənlərin bir çoxu 
Qubaya gedərək orada təhsillərini davam etdirirdilər. Bir illik 
kurs keçdikdən sonra müəllim adını alırdılar. İdris İdrisov, 
Şahbaba Məmmədov və başqalarını buna misal göstərmək 
olar.  

1920-ci ildə Bakıdan gəlmiş Zeynəb xanım adlı bir qızı 
məktəbə direktor təyin edirlər. Zeynəb xanım komsomolçu idi. 
Buna görə ona sarı rəngli paltar və silah vermişdilər.  

Həmin dövrdə məktəbdə 3 sinif fəaliyyət göstərirdi. Bir 
sinifdə qızlar, digər iki sinifdə isə oğlanlar oxuyurdu.  

Məktəbin müəllimləri Zeynəb xanım, Müzəffər, Məzahir, 
Abubəkr, Əli, Mədinə və başqaları böyük səylə çalışırdılar.  

1928-ci ildə Azərbaycanda ərəb əlifbası latın qrafikasına 
keçildi. Bu işi sürətləndirmək məqsədilə kəndlərdə gecə 
kursları təşkil olundu və əhalı onlara cəlb oldu. Məktəb icbari 
təhsilə keçdi. Pirəbədil və onun ətraf kəndlərində yaşayan 9-
10-yaşlı uşaqlar hamılıqla icbarı təhsilə qoşuldu. 1930-31-ci 
ildə hələ Dəvəçi rayonunun təşkil edildiyi ilk illərdə sovetliyin 
kəndlərindən bu məktəbə məcburi qaydada 150 nəfər şagird 
çəlb olunmuşdu. Həmın illərdə məktəbdə 3 birinci sinif 
fəaliyyət göstərirdi. İdris, Şahbaba və Şafa müəllim birincilərin 
müəllimləri idilər.  

1930-cu ildə Azərbaycanın Göyçay rayonundan Müzəffər 
Xospoladov Pirəbədilə məktəb direktoru vəzifəsinə göndərilir.  

1934-cü ildə Pirəbədil məktəbi yedillik təhsilə keçir. 
Şuşa şəhərindən üç qardaş: Keymaq direktor, Xosrov 
ədəbiyyat, Keykavuz biologiya dərslərini demək üçün Pirə-
bədilə göndərilir. Həmin illərdə İdris, Şahbaba Səccarə, 
Mədinə, Valentina, Məmmədtağı, Şəmsəddin, Hacı müəllim 
bu məktəbdə müəllim işləyirlər.  

1937-ci ildə Pirəbədil 7-illik məktəbi- Kuybışev adına  
2 nömrəli orta məktəbə çevrildi. Bu zaman rayonda iki yerdə 
orta məktəb vardı. Biri Dəvəçibazarda, ikincisi isə Pirəbədildə. 
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Rayonun ərazisi iki yerə bölündü. Elçidən (yəni indiki Bakı-
Dərbənd yolundan) yuxarı kəndlərin uşaqları Pirəbədil kən-
dində, aşağı kəndlərin uşaqları isə Dəvəçı (indiki 4 saylı tam 
orta məktəbdə) oxuyurdular. 1930-cu ildən Uqah, Əmirxanlı, 
Düzbilici, Zağlı, Bilici Qorğan, Qorğan, Sumaqova-Qazma, 
Sumaqova, Kilvar, Zeyvə, Pirəmsən, İdrisi, Leyti, Ləcədi, 
Qələgah, Dağbilici, Mumlu, Zöhramı və başqa kəndlərin 
uşaqları Pirəbədil kəndindəki orta məktəbdə təhsil alırdılar.  

Artıq həmin ildə məktəbin müəllimlərinin siyahısına 
İsrafil, Məhərrəm, Sərxan, Mahidə, Həmid və başqa müəllim-
lərin də adı əlavə olunur.  

1930-cu ildə Qəzənfər Musabəyov Pirəbədil kənd orta 
məktəbinə gəlir, o öz şəxsi əmlakından  2 at, 1 furqon, 5 ha 
şəxsi bağını məktəbə verir. Texniki fənnlərin tədrisi üçün 
laboratoriya avadanlığı, dülgərlik və çilingərlik alətləri 
göndərir.  

1895-ci ildə Pirəbədil kəndində  Q. Musabəyovun atası 
Mahmudağanın öz şəxsi vəsaiti hesabına məktəb açılmışdı. 
Məktəb kənddə Həzərpaşa adlı şəxsin evində yerləşirdi. Həmin 
məktəb 1914-cü ildə təzə məktəb işə başlayan günədək fəaliy-
yət göstərmişdi.  

1930-cu ildə Dəvəçi rayon statusu aldı. Rayon Maarif 
Şöbəsi fəaliyyətə başladı. 1930-1940-cı illərdə rayon Maarif 
Şöbəsinə Feyruz Hacıyev, Nəbi Rzayev, Əhəd Rzayev, Əli 
Cavadov, Səməd Şəfiyev rəhbərlik etmişlər.  

1914-1941-ci illərdə (müharibə başlayan vaxtadək) Pirəbə-
dildə böyük bir müəllim kollektivi yetişdi. Bu müəllimlərdən: 
İ.Petroviç, Q.Samsonoviç, Xanım, Türfə xanım, Abubəkr, 
Zeynəbxanım, Müzəffər, İdris, Şahbaba, Nacı, Şəfa, Sərxan, 
Rəşid, Əbdülməcid, Keymaq, Keykabuz, Keyxosrov, Qapsa, 
Asiya, Seccarə, Mədinə, Mahidə, Hacı, Tarə, Şəmsəddin, 
Məmmədtağı, İsrafil, Ağabala, Məzahir, Həmıd, Məhərrəm, 
Ramazanlı, Şahvələd, Məmməd, Klara və başqaları bu mək-
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təbdə müəllim işləmişlər.  
Pirəbədildə fəaliyyət göstərən rus-tatar məktəbini bitirən 

məzunlara (1914-1915-ci illər) Q.Muradovu, Zəki Dəmirovu, 
Məmmədşah Səlimovu, Ramazan Məmmədovu, Yusif Əfən-
diyevi, Yasin Əfəndiyevi və başqalarını misal çəkmək olar.  

Hər üç haldan görünür ki, dünyəvi dəyərlərə cavab verən 
bu ilk məktəbin Pirəbədildə açılması Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunda müasir təhsilin bünövrəsini qoydu. Bu da şəxsən 
Pirəbədildən olan maarifçi ziyalıların , nüfuzlu və uzaqgörən 
kənd ağsaqqallarının böyük səyləri nəticəsində mümkün oldu.  

1914-cü ildə açılmış yeni məktəbin ilk illərinin məzun-
ları bunlardır: 

Əslən Qəlagah kəndindən olan rayonumuzda və digər 
rayonlarda birinci və ikinci katib işləmiş Niftəli Aşurov, Zöh-
ramıdan Pirəbədilin özündə uzun illər kənd sovetinin sədri 
olmuş Ramazan Məmmədov, rayon yanğından mühafizə idarə-
sinin rəisi Zəki Dəmirov, Sumaqova kəndindən müəllim, mək-
təb müdiri Polad Orucov, rayonda hərbi komissar vəzifəsində 
işləmiş Qara Muradov, milis şöbəsinin rəisi olmuş Nurəddin 
Hüseynov, Pirəbədildə uzun illər meyvə və tərəvəz tədarükü 
məntəqəsinin müdiri vəzifəsində çalışmış Abubəkr Əfəndiyev, 
Zeyvədən rayon istehlak cəmiyyətinin sədri olmuş Mahmud 
Süleymanov, partiya işçisi Həzrətqulu Süleymanov və baş-
qaları...    

 
“A QOCAMAN MƏKTƏBİM...” 

 
Kəndin mərkəzinə çatar-çatmaz maşınımız 100 yaşını 

qeyd etdiyimiz qocaman məktəbin qabağında dayandı. Maşın-
dan düşüb Ramin müəlimlə birlikdə məktəb darvazasından 
içəri girdik. Səki ilə bir neçə addım yol gedəndən sonra mən 
məktəbin düz qabağında dayanıb ona baş əydim və dedim: 

 - Ey özü qocaman, qəlbi isə cavan elm məbədi (ocağı) 
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sənin yüz yaşın mübarək! Səni səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 
Arzu edirəm ki, min illiyini qeyd edəsən.  

Qoy dünyanın hər yerindən sənin məzunlarının xoş sədası 
gəlsin. Bunu deyib məktəbin 100-illiyinə həsr etdiyim “A 
qocaman məktəbim”  şeirini oxudum: 

 

Sən yurdumun elm, təhsil ocağı,  
Şagirdlərçün qoynyn ana qucağı.  
Yandırırsan ürəklərdə çırağı,  
Otaqların çılçıraqban, məktəbim,  
Yaşa-yaşa, a qocaman məktəbim.  
 

Çox insanlar olub sənin məzunun,  
Şöhrətlidir adı oğul, qızının.  
Şəfəqi var səndə dan ulduzunun,  
Ala bilməz səni duman, məktəbim,  
Yaşa-yaşa, a qocaman məktəbim.  
 

Mən də burda bir vaxt təhsil almışam,  
Müəllimlərdən çox razı olmuşam.  
Sən cavan qalmısan, mən qocalmışam,  
Yüz yaşında mənim cavan məktəbim,  
Yaşa-yaşa, a qocaman məktəbim.  

 
 

SALAM TƏZƏ  MƏKTƏB 
 

Sonra maşınımız yerindən tərpənib irəliyə doğru sürət 
götürdü. Köhnə məktəblə təzə məktəb arasındakı məsafə təx-
minən beş yüz metr olardı.  

Pirəbədildə tikintisi başa çatdırılaraq 2013-cu ildə istifa-
dəyə verilmiş təzə  məktəb uzaqdan adama bəzəkli gəlini xatır-
ladırdı. Ucqar dağ kəndində ikimərtəbəli, 160 şagird yeri olan 
və bütün müasir tələblərə cavab verən belə bir məktəb 
binasının tikilib istifadəyə verilməsi misili görünməyən bir 
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hadisədir. Bu məktəbdə müəllimlərin işləməsi, şagirdlərin 
oxuması üçün hər bir şərait vardır.  Maşınımız yan alıb təzə 
məktəbin qabağında dayanır. Mən təzə məktəbi görcək, özüm 
də hiss etmədən ürəyimdə bu məktəbin 100 illik yubileyinə 
həsr etdiyim”Ana məktəb “ adlı şerimdən bir parçanı oxudum: 

 

Sevdin bizi hərarətlə,  
Saf ürəklə, sədaqətlə,  
Tükənməyən məhəbbətlə,  
Bir mehriban ana kimi 
İlk sinifdən sona kimi.   

 
   

PİRƏBƏDİL MƏKTƏBİNİN RAYONUN  
KADR TƏMİNATINDA XÜSUSİ ÇƏKİSİ 

 
Bu bün 100 yaşı qeyd edilən bu qocaman təhsil ocağının 

keçdiyi çətin (iki dünya müharibəsi, mürəkkəb və ziddiyyətli 
kolxoz qurucluğu, repressiya dövrü və s.), lakin şanlı yola 
nəzər salarkən bu məktəbin rayonun təhsil tarixində analoqu 
olmayan xüsusi çəkiyə malik olduğunu görürsən.  

Fəaliyyət göstərdiyi bu 100 il ərzində  Pirəbədil kənd orta 
məktəbində  (yarandığı gündən bu vaxtadək) təxminən 3000 
nəfərdən artıq məzun ibtidai, natamam, tam orta təhsil almış, 
savadsızlığın ləğvi üzrə müxtəlif təyinatlı kurslarından keçmiş-
dir. Rayonumuzda belə bir uğurlu və xoşbəxt statistik rəqəm-
lərə malik  heç bir məktəbimiz yoxdur.  

Böyük bir şanlı yol keçən  Pirəbədil məktəbi 1914-1933-
cü illərdə 5-illik, 1934-1936-ci illərdə 7-illik, 1937-ci ilin  
1 sentyabrından bu günə kimi isə orta məktəb kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. Bu məktəb uzun illər (1920-1980-cı illər) Şabran 
(keçmiç Dəvəçi) rayonun kadr təminatı üçün bir baza olmuş, 
gələcək mütəxəssis və rəhbər kadrların yetişməsi üçün bir 
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“tramplin” rolunu oynamışdır. Təxmini hesablamalara görə 
həmin dövrlərdə irəli çəkilən bu qəbilədən olan kadrların 60-
70 faizi Pirəbədil məktəbində təhsil almış məzunların payına 
düşür. Bir sözlə bu məktəbin rayonumuzda yeni ziyalılar 
nəslinin formalaşmasında mühüm rolu olmuşdur.  

Şabran rayonu üzrə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunan 3 
nəfərdən 2 nəfəri - Sündüz Babayeva və Tahir Süleymanov  
Pirəbədil kənd orta məktəbinin məzunlarıdır.  

İndi nümunə göstərəcəyim, həmin məktəbi bitirmiş 4 nəfər 
məzunun timsalında Pirəbədil məktəbinin yetişdirdiyi məzun-
ların necə əməksevər, bacarıqlı, dövlətçiliyimizə, xalqımıza 
necə sədaqətli  kadrlar olduğu məlum olur: 

Niftəli Aşurov (Qələgah kəndi) - Bu şəxs 25 ilə yaxın 
Kürdəmir, Salyan, Qazax, Xaçmaz, Qonaqkənd, Şabran (indiki 
Dəvəçi ) kimi rayonlarda I və II katib işləmişdir.  

Abdulkərim Bağırov (Orta Əmirxanlı kəndi) - Ordu 
sıralarında uzun və şərəfli xidmət yolu keçmiş pokovnik rüt-
bəsinə kimi yüksələn bu şəxs istefaya çıxdıqdan sonra 21 il 
Azərbaycan Neft Sənayesi Nazirliyinin mühafizə hissəsinin 
rəisi, Azərbaycan Kənd Tikinti Nazirliyində kadr idarəsinin 
rəisi və başqa rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır.  

Sündüz Babayeva (Pirəbədil kəndi) - 40 ilə yaxın rayon 
komsomol və partiya komitələrində II katib və rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı vəzifələrində işləmişdir.  

Abumüslüm Baxşiyev (Dağbilici kəndi) - 1941-1945-ci 
il Böyük Vətən müharibəsi dövründə Qafqaz, Ukrayna, Krım, 
Odessa, Kişinyov ugrunda gedən döyüşlərin fəal iştirakçısı 
olub. Ruminiya, Bolqarıstan və Avstriyanın azad olması uğ-
runda gedən döyüşlərdə yüksək dərəcəli hərbi peşəkarlıq nü-
mayiş etdirib. Müharibə zamanı 6 dəfə yaralanıb. Hospitalda 
müalicədən sonra Uzaq Şərqdə, Çində, Port-Arturda gedən 
qanlı vuruşmalarda böyük hünər göstərmişdir. O, bu igidliyinə 
görə Qırmızı Bayraq, üç Qırmızı Ulduz, dörd I və II dərəcəli 
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Vətən Müharibəsi ordenlərinə layiq görülmüşdür.  
İlk əmək fəaliyyətinə 1939-cu ildə Xızı rayonunda müəl-

lim kimi başlayan polkovnik A. Baxşıyev müəllimlik peşəsin-
dən ayrılmamış, 1964-cü ildə ordudan istefaya çıxdıqdan sonra 
ADU-da, daha sonra isə Bakı Kooperativ Texnikumda müəl-
lim və digər rəhbər işlərdə çalışmışdır.  

Pirəbədil kənd orta məktəbində işləyən müəlimlər və hə-
min məktəbi bitirən məzunlar arasından onlarla kadr yetişərək 
təkcə rayonun təhsil və mədəniyyət sahəsində brinci və ya 
ikinci dərəcəli rəhbər vəzifələrdə  işləmişlər.  

Təhsil sahəsində rəhbər vəzifələrdə: Cəfərov Xudabaxış, 
Məmmədov Xanbaba, Xəlilov Nurulla, Ağarzayev Sabir – 
maarif (təhsil) şöbəsinin müdiri, Adıgözəlov Nizaməddin –
metodkabinetin müdiri, Ağarzayev Ağakərim-inspekror, 
Bayramov Zakir-baş mühasib.  

Mədəniyyət sahəsində rəhbər vəzifələrdə: Məcid 
Bağırov, Sona Əfəndiyeva, Əhməd Səmədov-mədəniyyət şö-
bəsinin müdiri .  

Bu siyahını lazım gələrsə istənilən qədər uzatmaq olar.  
     

 
8. ÇOX İNSANLARA DOĞMA OCAQ 

    
1937-сi ilin 1 sentyabrında orta məktəbə çeviriləndən 

sonra Pirəbədil məktəbinə şagird axını daha böyük vüsət alır. 
Rayon ərazisindən keçən Bakı-Dərbənd yolunun sol tərəfində 
(dağlara sarı ) yerləşən bütün kəndlərin yuxarı siniflərinin 
şagirdləri təhsil almaq üçün Pirəbədil məktəbinə gəlirlər.  

Seçmə qaydasında aparılan araşdırmalar göstərir ki, həmin 
illərdə və sonrakı dövrlərdə İzmara kəndindən Əhəd, 
Əhmədxan və başqaları, Pirəmsən kəndindən Bayram kişi, 
Şərafəddin müəllim və digərləri, Zeyvədən Osmanov Seyfur, 
Haciyev Məmmədsafa, Hacıyeva Məleykə, Şıxəliyeva 
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Mabikə, Abdullayev Qasım, Nuriyev Ziyafəddin və başqaları, 
Sumaqovadan Orucov Bahəddin, Məmmədov Şirin, 
Məmmədov Nəsrəddin, Məmmədova Qəmər, Heydərov Piri, 
Quliyev Şəmsi, Aslanov Rahib, Məmmədov Haqverdi, Orucov 
Nazim, Məmmədov Sabir, Məmmədov Nəcəf, Orucov Həsən, 
Heydərov Zahir, Bayramov Zakir, Aslanov Fikrət, Məmmədov 
Nazir, Orucov Tofiq, Orucov Vaqif, Məmmədov Aprel və 
qeyriləri, Zöhramı kəndindən Əhəd Muradxanlı, Məmmədov 
Məmmədmusa, Məmmədov Məmmədsafa, Məmmədov Nofəl, 
Muradova Əzizə, Cəfərov Cəfər, Zülfüqarova Kəbirə, 
Məmmədov Muxtar və başqaları,  

Sumaqova-Qazma kəndindən Süleymanov Süleyman, 
Xəlilov İsmayıl, Xəlilov Hacıbaba, Süleymanov Bəhmən, 
Rəhman, Tahir qardaşları, Xəlilov Xəlil, Arif qardaşları, 
Kərimov Ənvər, Kərimov Şakir, Babayev Xalid və qeyriləri, 
Qorğan və Bilici Qorğan kəndlərindən Şərifov Aslan, Şərifov 
Yaqub, Balabəyov Balabəy, Balabəyov Eyyub, Balabəyov 
Müseyib, Ağayeva Sona, Ağarzayev Ağakərim, Ağarzayev 
Sabir, Ağarzayeva Səmər, Salahov Talıb, Salahov Şabəddin, 
Ağayev Əlican, Əmircan və Səməndər qardaşları,  eləcə də  
digərləri Pirəbədil kəndində öz təhsillərini davam etdirmişlər.  

Mən bu məlumatları qısa və yığcam şəkildə verdim. Bir 
faktı qeyd edim: Məktəb direktorunun sorğu əsasında tərtib 
etdiyi məlumata əsasən təkcə 1957-1960-cı illərdə Dağbilici 
kəndindən 12 nəfər şagird Pirəbədil məktəbinin məzunu 
olmuşdur. Özü də Dağbilici kəndindən Pirəbədil məktəbinə 
xeyli məsafə olmasına baxmayaraq məktəbdə oxuyan həmin 
12 nəfər şagirdin hamısı istər dərsə davamiyyətdə, istərsə də 
tədrisin yekun nəticələrinə görə Pirəbədil kəndində yaşayan-
lardan heç də geri qalmamışlar.  
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MÜƏLLİMLƏRİMƏ MİNNƏTDARAM...    
 
Təhsil və elm sahəsində əldə etdiyim bütün müvəffə-

qiyyətlərə görə müəllimlərimə borcluyam. Pirəbədil kənd orta 
məktəbində oxuyarkən sinif müəllimim olmuş Güləli Şirinova, 
Bircə Əliyarovaya və başqa ixtisas müəllimlərinə ürəkdən 
mınnətdaram.  

İndiki Şabran şəhər 4 saylı orta məktəbdə oxuyarkən mənə 
dərs demiş Bağır müəllimi, Naci və Cümşüd müəllimi, Hüseyn 
Məqamini, Mirfəttah müəllimi, Tubu xanımı və başqalarını 
heç vədə unutmaram.  

İgid sərhədçi T.Abbasov adına 1 saylı şəhər orta məktə-
bində oxuyarkən mənə dərs demiş dil-ədəbiyyat müəllimi 
Bəşir Şükürovu, tarix müəllimi Nurbala Quliyevi, sinif rəhbə-
rim, bədii özfəaliyyət dərnəyinin rəhbəri və coğrafiya müəllimi 
Baba Muradəliyevi, fizika müəllimi Paşa Orucovu, riyaziyyat 
müəllimi Həsən Cəbrayılovu, rəsmxət müəllimi İsbat İsaqovu 
və başqalarını bu gün də minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram.  

Bakı Plan-Uçot texnikumunda oxuduğum dövrlərdə mənə 
dərs demiş dil-ədəbiyyatçı Məmmədiyyə müəllim, siyasi 
iqtisad müəllimim Hümmət Mustafayevə və digərlərinə səmi-
mi ürəkdən təşəkkür edirəm.  

Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil alarkən 
müəllimim olmuş siyasi iqtisad müəllimi, iqtisad elmlər dok-
toru Həbib Şirinovu, riyaziyyat və ehtimal nəzəriyyəsi müəl-
limi Mustafa Qarayevi və onlaca başqa müəllimləri həmişə xoş 
xatirələrlə yada salıram.  

Müəllimlərimizin mənim üzərində zəhməti böyükdür. Bu 
zəhməti tamam danmaq və ya onu kiçiltmək küllü günahdır.  

Marksizm-Leninizm Universitetində mənə dərs demiş gör-
kəmli pedaqoq, pedaqoji elmlər doktoru, professor, respublika 
Təhsil Şurasının sədri, “Təhsil və zaman” qəzetinin redaktoru 
Əjdər Ağaevin adını xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Otuz ilə 
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yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq sanki mən bu gün də Əjdər 
müəllimin “ tələbəsi”yəm. Belə ki, onun hər yeni əsəri, məqa-
ləsi işıq üzü görən kimi mən onu tapıb oxumağa çalışıram. Bu 
qocaman müəllimin radioda, televiziyada və mətbuatda olan 
çıxışları ilə maraqlanıram. Bu gün də ondan öyrənməyə çalı-
şıram. Təhsilin bütün mərhələlərində mənə işıqlı yol göstərən 
bu təhsil fədailərini mən ölənəcən unutmayacağam.  

 
           

MÜƏLLİMLİK PEŞƏSİ VƏ SƏBR 

Müəllimlik peşəsi onu icra edən şəxslərdən cəbr, təmkin, 
dözüm və möhkəm iradə tələb edir. Çünki  dərs zamanı müx-
təlif psixoloji anlar və yüsək gərginlikli saatlar yaşadan bu 
peşə  5 ən çətin peşələr siyahısına daxildir. Səbr haqqında oxu-
duğum bir Quran qissəsini çox qısaldılmış şəkildə sizə təqdim 
edirəm: 

Rəvayət . Bir gün mələklər arasında peyğəmbərlərdən söz 
düşür. Onlar deyirlər ki, Eyyub Peyğəmbərə yer üzündə öz 
möminliyi, dindarlığı, zahidliyi və itaətkarlığı ilə çatan olmaz. 
O bütün var-dövlətini kasıblara, dilənçılərə və yazıqlara pay-
layır. Bütün günlərini ibadətlə keçirir. Allaha şükürlər oxuyur.  

Şeytan bu danışıqları eşidir. Eyyubun bu cür təriflən-
məsinə paxıllığı tutaraq qəzəblənir. Çalışır ki, Eyyubu nə yolla 
olursa olsun Allaha ibadətdən yayındırsın.  

Baxıb görür ki, Eyyub çox xeyirxah adamdır. Özü də bu 
qədər sərvət, var-dövlətlə ömür sürməsinə baxmayaraq Allahı 
unutmur. Təkəbbürə, azğınlığa yol vermir. Tanrının adı ilə 
bütün kasıblara, yetimlərə əl tutur. Bundan əlavə o cahilləri də 
tərbiyə edir. Camaat arasında elm və mərifət yayır.  

Şeytan çalışır ki, Eyyubun ürəyinə yol tapıb ora şübhə 
toxumunu səpsin.  Nəzərində mömin bəndələri bəzəkli canlan-
dırıb onu ibadətdən yayındırsın.  
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Şeytan nə qədər çalışır Eyyubu düz yolundan döndərə 
bilmir. O tanrının hüzuruna gəlib deyir ki, Eyyub sənə yalnız 
ona verdiyin saysız sərvətə və mal-dövlətə görə ibadət edir. Bu 
nemətləri əğər onun əlindən alsan o sənə olan ibadətdən 
uzaqlaşacaq. Lakin allah taala buyurur ki, Eyyub imanı pak 
bəndədir. O belə işləri tutmaz. Yox sən deyən kimidirsə onda 
bütün köməkçilərini götür, Eyyubun bütün sərvətini və var-
dövlətini sənə bağışlayıram.  

Şeytan Eyyubun bütün var-dövlətini silib-süpürüb aparır.  
Şeytan bir neçə vaxtdan sonra qoca kişi cildində gəlib 

görür ki, Eyyub peyğəmbər yenə də allaha ibadət edir. Deyir 
ki, bütün mal-dövləti mənə tanri vermişdi, o da alıb apardı. 
Burada qəribə heç nə yoxdur.  

Şeytan əməllərindən əl çəkmədi. Tanrının hüzuruna gəlib 
dedi ki, Eyyub yenə yalandan sənə itaət və ibadət edir. Bunu o 
övladlarına görə edir. Onun övladları olmasa ibadətdən 
qaçacaq və sizə itaət etməyəcək.  

Allah-Taala buyurdu: Elədirsə onda Eyyubun övladları ilə 
istədiyin kim rəftar elə.  

Şeytan öz köməkçiləri və dostları ilə saraya girdi. Orada 
Eyyubun övladlarının canını aldı.  

Bu dəfə şeytan bir kişi surətində Eyyuba yanaşdı. Gördü 
ki, Eyyub gözlərindən çay kimi yaş axıda-axıda deyir: Bu 
övladları mənə tanrı bəxş eləmişdi, O da geri aldı.  

Yenə şeytan tanrının hüzurunda yer aldı və dedi: Eyyubun 
canı sağdır. Tam sağlamdır. Heç yeri ağıramır, qolunda gücü 
var. O bunlara görə sizə ibadət və şükürlər edir. Bunlar olmasa 
o sizə itaətdən uzaq dayanacaq.  

Allah-Taala şeytana buyurdu: Mən səni Eyyubun bədəninə 
də sahib edirəm. Ancaq onun canına, dilinə, ağlına və ürəyinə 
dəyməməklə. Çünki bu 4 şey dinin, idrakın rəmzləridir.  

Şeytanın qurması ilə Eyyub yatağa düşdü. Xəstəlik və 
canındakı ağrilar onda iman, səbr və şükürü daha da artırdı. 
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Eyyubun bədəni arıqladı. Ətini tökdü.  
Lakin gecə-gündüz allaha şükürləri və duaları dayan-

dırmadı.  
Şeytan əl çəkmədi. Bu dəfə Allah- Taaladan  xəstə Eyyuba 

gecə-gündüz qulluq edən arvadı barədə söylədi. Dedi ki, arvad 
olmasa Eyyub sizə dua etməyəcək.  

Uzun sözün qısası şeytan arvadı da yoldan çıxartdı ki, o 
ərinə itaət etməsin. Ona qulluq etməkdən çəkinsin. Hər şey 
şeytanın istədiyi kimi alınır.  

Ancaq Eyyub xəstə, ölüm yatağında tək, kimsəsiz və pis 
şəraitdə yaşasa da yenə Allahı unutmur. Ona çoxlu şükür və 
dualar oxuyur. Ondan kömək istəyir.  

Bütün bunları görən şeytan dəli olur və çıxıb gedir.  
Tanrı Eyyubun sınaq dövrünün başa çatdığını görüb ilahi 

fərmana əsasən onun xəstəliyini və yaralarını müalicə edib 
sağaldır. Eyyubu bu səbrinə görə cavan oğlana döndərir. 
Aldıgı var-dövləti ıki qat Eyyuba qaytarır.  

 Ona görə də Eyyub peyğəmbərin həyat tarixçəsi , möh-
kəm və tükənməz səbri, polad iradəsi, bütün peşə sahibləri 
kimi müəllimlər üçün də səbr və iman nümunəsidir.  

Bu rəvayəti ona görə söylədim ki, müəllimlər arasında 
evdə, küçədə, hətta sınifdə belə baş verən hadisələrin , bu olay-
lardan baş verən müxtəlif cür xəstəliklərin çoxu səbrsizlikdən 
yaranır.  

Səbrli və iradəli olmaq müəllimlik fəaliyyətinin əsasını 
təşkil edir. Müəllim işləmək üçün bilik, bacarıq, təcrübə nə 
qədər vacibdirsə, səbr də bir o qədər vacib elementdir.  

 
“MİN BİR DƏRDƏ DƏRMANDIR SÖZ” 

 
Söz haqqında söhbət açmağım əbəs yerə deyil. Çünki söz 

təkcə müəllimlərin deyil, bütün sənət və peşə adamlarının  
ışdə, ailədə, ictimai yerlərdə və s. istifadə etdikləri bir 
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vasitədir. O hər hansı nitq hissəsinə mənsub olaraq dilin 
qrammatik məna sistemini özündə əks etdirir. Üç hərifdən 
ibarət olsada bu insanları hər gün, hətta bütün həyatları boyu 
izləyir. Onlara bəzən sevinc, bəzənsə əsəb və ya kədər gətirir.  

Söz və sözün qüdrəti haqqında nələr deyilməyib, nələr 
yazılmayıb? Məsələn, Azərbaycan alimi, filosofu və tarixçisi 
Abbasqulu Ağa Bakıxanov (1794-1847) yazır ki, sözü “Tez 
deyib peşman olmaqdansa , gec demək məsləhətdir. ” 

Yunan filosofu və alimi Aristotel (e. ə. 384-322 ) isə deyib 
ki, “Dinləyici hisslə danışan natiqlə həmişə həmdəm olur”.  
Söz qüdrəti haqqında ən çox dahi Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri  Nizamı Gəncəvi  (1141-1209 ) deyib: 

 
“Elə söz vardır ki, yaramaz demək,  
Başqa bir dil ilə söyləmək gərək.  
Onu incə-incə söylərkən bir-bir,  
Ondan hər eşidən alar bir təsir. ” 

 
Böyük rus yazıçısı A.N.Tolstoy isə demişdir: “Söz böyük 

şeydir. Ona görə böyükdür ki, sözlə insanları birləşdirmək də 
olar, ayırmaq da, sözlə məhəbbət də qazanmaq olar, ədavət və 
düşmənçilik də.”  

Mən də söz haqqında öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm: 
Söz açardır. Söz bizim qəlbimizin, həyatımızın, yaşayışı-

mızın açarıdır. Söz kimi qəlbə təsir edən, onu tez yumşaldan, 
yola gətirən ikinci vasitə yoxdur. Bu sehirli açarla biz istənilən 
adamla ünsiyyətə girir, onu ələ ala bilirik. Bu açarla biz 
istənilən məclisə , istənilən mühitə daxil ola bilirik. Bu açar ilk 
deyilən sözdə çılpaq şəkildə özünü göstərir.  

Söz baldan şirindir.  Atalar söz haqqında nəyi deməyib. 
Söz şirindir, şəkərdir, baldan şirindir. Söz ruha qidadır. 
Doğrudan da, söz məcazi mənada qida kimi qəbul edilir, 
“həzm” olunur. Deməli, söz yaxşı deyiləndə şirin, pis deyilən-



54 

də isə acı olur. Belə çıxır ki, biz sözü təkcə eşitməklə 
kifayətlənmir, onu mənimsəyirik. Qəbul etdiyimiz sözlər isə 
yaddaşımızda ya yaxşı, yəni şirin, ya da pis, yəni acı kimi həkk 
olunur.  

Söz iti qılıncdır, nizədir, oxdur, tikandır və s. Ağızdan 
düşünülməmiş çıxan acı bir söz bir neçə saniyə ərzində sanki 
iti qılınc tək insanın ürəyini yaralayır. Bir göz qırpımında əsəb 
sisteminin ən qaynar nöqtələrinə öldürücü zərbələr endirir. Bu 
qəfləti “hücumlar” insan davranışına , onun psixikasına nələr 
eləmir? İnfarkt, iflic, ürəktutma və onlarca bu növ xəstəliklərin 
çoxusi deyilən sözün yerində işlənməməsi səbəblərindən baş 
vermirmi? Bəzən iki yaxın qohum və ya dost höcətləşən 
zaman biri o birinə deyir: Mən səni ölənəcən bağışlamaram. 
Sən gərək o sözü orada deməyəydin. O məni möhkəm 
yaraladı. Çoxlu sayda insanlar, o cümlədən sevgililər ağızdan 
çıxan bir ehtiyatsız sözün qurbanına çevirilirlər. Hələ mən ev 
yıxanların, arada gəzənlərin, mərdimazarların oynadığı 
oyunları demirəm.  

 Düşünülmədən ehtiyatsız deyilmiş söz insanın başına 
bəladır.  

Rəvayət.  Deyirlər ki, bir içki düşkünü şərabdan məst olub 
Səmərqəndin mərkəzi küçələrindən birində yerə sərilib ucadan 
bağırır. Səs –küyə şəhər hakiminin adamları gəlib onu tutub 
divanxanaya gətirmək istəyirlər. İçkinin təsirindən o ciddi 
müqavimət göstərərək keşikçiləri söyür ki, siz kimsiniz, məni 
tutub aparırsınız. Mən çox güclü adamam . Hətta elə varlıyam 
ki, Səmərqəndi belə satın almaq gücünə malikəm. İçki düşkü-
nünü camaatın asayişini pozduğuna görə həbs edirlər.  

Səhər tezdən hakimə xəbər verirlər ki, dünən gecə belə bir 
adam həbs eləmişik .  

Deyir ki, mən Səmərqənd şəhərini alaram. Hakim məhbu-
sun dərhal onun yanına gətirilməsi barədə göstəriş verir. İçki 
düşkününü ayılmış halda hakimin yanına aparırlar. O vəziy-
yətin acınacaqlı olduğunu görüb hakimin ayaqlarına düşüb 
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yalvarır. Onun bağışlanmasını xahiş edir. Hakim məhbusa 
deyir: Sən necə olub ki, dünən gecə belə söz işlətmisən. Məh-
bus deyib: Cənab hakim, şərab içdiyimə görə kefli olduğum 
üçün belə demişəm.  Hakim: - Mən indi səni yaxşı cəzalan-
dırmalıyam ki, sən bir də belə səhvlərə gələcəkdə yol vermə-
yəsən. Düşünmədən danışdığına görə onu bir ay həbsə alın və 
boynuna cərimə kəsin,  - deyə qərar cıxarır.  

Sözün gücü (Bir əmrlə çalınan qələbə) 
Rəvayət.  Deyirlər ki, gənc Teymurləng sıldırım qayalıq 

ərazidə gedən ilk döyüşlərin birində bərk yaralanır. Bir tərəf-
dən bütün qoşunu ilə birlikdə mühasirəyə düşür. Digər tərəf-
dən də  qayalığın yuxarı hissəsindən axıb gələn yekə bir sal 
daş onun üzərinə düşüb tərpənməyə qoymur. Vəziyyəti görən 
sərkərdə ümidsizliyə qapılır. Artıq ölüm anının yaxınlaşdığını 
dərk edir. Mühasirədə olduğuna görə qorxudan səsini də çıxara 
bilmir. Teymurləngin mühasirədə olan adamları da onun sağ 
olduğundan xəbərsiz olurlar. Deyirlər: Yəqin sərkərdəmiz ya 
ölüb, ya da əsir düşüb.  

Böyük fikir və xəyyallar burulğanında çarpışan sərkərdə 
görür ki, bir qarışqa bir buğda dənəsini ağızına alıb yuvasına 
sarı aparır. Yuvaya yaxınlaşıb  dəni yuvaya salmaq istəyəndə 
dən ağızından yerə düşür. Bir sözlə balaca qarışqa yaşamaq 
uğrunda mübarizə aparır.  

O, sakit-sakit qarışqanın buğda dənəsini neçə dəfə qaldır-
dığını və yerə saldığını sayır. Baxıb görür ki, qarışqa hər dəfə 
dəni qaldırır, lakin yuvaya sala bilmir. Buğda hər dəfə yuvaya 
deyil, qarışqanın ağızından yerə düşür. Bu səhnəyə çox diqqət 
verən sərkərdə görür ki, qarışqa düz 39 dəfə dəni yerə salsa da 
ruhdan düşmədi. 40-cı dəfə o böyük səylə buğdanı yuvaya sala 
bildi. Qarışqa ilə bağlı səhnəni görən gənc sərkərdə öz aciz-
liyinə acı-acı gülür və özünün qarışqa qədər səbirli, təmkinli 
və güclü olmadığını hiss edir. Var gücünü toplayıb bir dəli 
nərə çəkir. Üstündəki daşı cəld kənara tullayır. Döyüş yoldaş-
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larına sarı ucadan qışqırır : 
“Əsgərlərim, mən sağam, hamı bir nəfər kimi hücuma!” 
Beləliklə Teymurləngin bir sözü-əmri ilə düşmənim 

mühasirəsi yarılır. Teymurləng qoşunu ilə birlikdə mühasirə-
dən çıxaraq düşmən ordusunu məhv edir. Sərkərdənin bir sözü 
qoşuna böyük qələbə çaldırır.  

Söz həkimdir.  Müdriklər deyir ki, sözün böyük müalicə 
əhəmiyyəti var. Söz qəlbi oxşamalı, ona məlhəm və dərman 
olmalıdır. Xüsusilə həkim sözü xəstə üçün daha qiymətli, daha 
inandırıcı təsir bağışlayır. Bir çox xəstələr ən əziz və yaxın 
adamlarından çox həkimin sözünə, məsləhətinə qulaq asmağı 
xoşlayırlar. Lakin tarixən bu peşə sahəsində də ehtiyatsız söz 
deyənlər olmuşdur: 

Rəvayət. Deyirlər ki, məşhur rus şairi A.S.Puşkinin 
Spasskin adlı bir şəxsi həkimi varmış. Puşkin ölüm yatağında 
olduğu anlarda həmin həkim müalicə etdiyi başqa bir xəstəyə 
baş çəkməyə gəlir. Xəstə onu görən kimi başını zorla 
yastıqdan birtəhər qaldırıb həkimə deyir: “Doktor, özümü çox 
pis hiss edirəm. Mənim ayağa durmağa şansım varmı? Mən 
sağalıb həyata qayıdacağammı?”  “Yox” – deyə həkim cavab 
verir. Sən, mən, biz hamımız öləcəyik. Bax, Puşkin kimi adam 
özü də ölür. Nəyimiz o kişidən artıqdır? Mən deyərdim, heç 
nəyimiz. Həkimdən bu sözləri eşidən xəstə tab gətirmir. 
Yanıqlı səslə inildəyib başını daş kimi yastığın üzərinə atır. 
Heç bir neçə dəqiqə keçməmiş o dünyalıq olur. Yerində 
işlədilməyən hər sözün, bax, beləcə öldürücü təsiri vardır.  

 Müəllim sözü. Müəllim sözünün təsir qüvvəsi hakim, 
həkim sözü ilə bir sırada durur. Müəllimin geyimiindən tutmuş 
sinifdəki bütün hərəkətləri, ağızından çıxan hər kəlmə söz 
şagirdlər tərəfindən izlənir. Özü də möhkəm yadda saxlanılır. 
Şagirdlər həmişə yaxşı müəllimlərə oxşamaq istəyirlər. Pis 
geyimli, pis rəftarlı, söyüş söyən müəllimlərdən isə acıqları 
gəlir. Müəllimin bütün səhvlərini  məktəbdə, evdə və küçədə 
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ömürləri boyu xatırlayır və  danışırlar. Ona görə də müəllimin 
ağızından çıxan hər söz gözəl və gül ətirli  olmalıdır. Müəllim 
dərs bilməyən şagirdlərlə fərdi məşğul olmağa vaxt ayıra 
bilmirsə,  belə şagirdlərlə sinifdə qaba rəftar etməməlidir. 
Çünki kobudluq təkcə yaşlı insanlarda deyil, uşaqlarda və 
yeniyetmələrdə də gələcəkdə əsəbi əhval-ruhiyyə yaradır. 
Təlim-tərbiyəni ciddi şəkildə pozur.  

Rəvayət.  Deyirlər, qədim zamanlarda bir varlı tacir öz 
oğlunu müəllimin yanına gətirib ki, bəs “Sənin də oğlun elə 
mənim uşağımla eyni yaşdadır. Mənim oğlumun təlim-
tərbiyəsi ilə də öz övladın kimi məşğul ol. İstədiyin qədər pul 
verəcəyəm.” Müəllim razılaşır. Hər gün öz oğlu ilə birlikdə 
tacirin oğluna da dərs keçir. Onların təlim-tərbiyəsi ilə necə 
lazımdırsa məşğul olur. Nəticədə müəllimin oğlu oxuyub 
elmli, bilikli böyük adam olur. Tacirin oğlu isə təlim-tərbiyədə 
yerində sayır. Heç bir uğur qazana bilmir.  

Təhsil haqqını ödəyəndə tacir müəllimə deyir ki, üzügö-
rənlik eləmisən. Öz oğluna yaxşı dərs keçmiş, mənim oğlumun 
təlim-tərbiyəsi ilə isə az və zəif məşğul olmusan.  Müəllim 
gülümsəyərək deyir: “Mən onların təkcə təlim-tərbiyəsinə de-
yil, həm də yemək-içməyinə, geyiminə, gəzintisinə və istirahə-
tinə, normal yuxusuna eyni cür baxmışam. Onlar ancaq yatan-
da ayrı olublar. Şagirdlərimin təlim-tərbiyəsinə heç bir fərq 
qoymamışam. Hər ikisinə eyni kitablardan dərs keçmişəm. 
Ancaq sənin oğlunun qabiliyyəti olmadığına görə müəllim 
deyənləri qavramır ki, qavramır. Dünən keçilən dərsi bu gün 
tamam yaddan çıxarır. ” 

Kişi sözü. Bu qəbildən olan sözlərə hökmən əməl edilməsi 
ehtimalı hələ qədim zamanlardan güclü və dəqiq olub. Kişi 
qadından təkcə qolunun qüvvəsi ilə deyil həm də verdiyi sözə 
düzgün və vaxtında əməl etməsi ilə də fərqlənməlidir. Yəni 
kişi söz veribsə, müəyyən işi görməyi öhdəsinə götürübsə 
mütləq sözünə sahib çıxmalı, mütləq verdiyi vədi yerinə 
yetirməlidir. Müxtəlif cür bəhanəlkərlə dediyi sözdən qaçmaq 
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kişiliyə xas olan xüsusiyyət deyil. Lakin realliqda isə bəzən 
başqa mənzərənin şahidi oluruq. Böyük şairimiz Səməd 
Vurğunun dediyi kimi: 

 
“Nə çoxdur gördüyüm qoca dünyada 
Söz verib, söz alıb, söz unudanlar...   ” 
 

Kişi sözündən sönbət düşmüşkən hələ uşaqlıqda eşitdiyim 
bir söhbət yadıma düşdü: 

HAŞİYƏ. Deyirlər ki, keçmiş zamanlarda borc pul alınar-
kən rəsmi sənəd və girov əvəzinə borcu alanın saqqalından 
çəkilmiş bir tük kifayət edərmiş. Həmin tük təmiz bir parçanın 
arasında borc qaytarılana kimi saxlanılar, borclu pulu qayta-
randa isə həmin tükü oradan götürərmiş.  

“Min bir dərdə dərmandır söz”. Söz özü də bir dər-
mandır. Sözlə müalicə ən effektli müalicə növüdür. Yaxşı söz 
beyinə və ürəyə müsbət təsir edir. İnsanda bir rahatlıq, xoş 
əhval ruhiyyə, nikbinlik və gələcəyə inam yaradır. O xəstə 
adamın dərdlərini müalicə edir. Xoş və ürəyə yatan hər sözün 
xəstəyə dərmandan da artıq müalicə təsiri olduğu psixoloqlar 
və tibb alimləri tərəfindən dəfələrlə sübuta yetirilmişdir.  

Söz haqqında  bu yazını  sözlə başladığım üçün elə son 
illərdə yazdığım “ Söz” şerilə də qurtarmaq istəyirəm: 

 
Cilvələnmiş bir gözəldir,  
O, şeirdir, o, qəzəldir.  
Bəlkə dünyadan əzəldir,  
Bilən yoxdur hardandır söz.  
 
O, şairə qoşa qanad,  
O, şeylərə qoyulan ad,  
Onsuz mənasızdır həyat,  
Min bir dərdə dərmandır söz.  
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Yaxşı sözdür dilə bəzək,  
Pis sözü lüğətdən silək.  
Düz sözun qədrini bilək,  
Müqəddəsdir-“Quran”dır söz.  
 
Zakir , söz de, saçsın ətir,  
Şeirlərin sətir-sətir.  
Bu dünyada hər şey itir,  
Qiyamətə qalandır söz.  

 
 

“DÜNYAMIZI QORUYAQ...” 
 
Son illərdə təbiətdə qlobal istiləşmə ilə əlaqədar baş verən 

iqlim dəyişilikləri hər kəsi olduğu kimi məni də düşünməyə , 
fikir deməyə, haray, həyəcan təbili çalmağa vadar edir. Elə 
həftə, elə ay olmaz ki, dünyada hansısa bir təbii hadisə baş 
verməsin. Vulkan püskürmələri, leysan yağışları, daşqınlar, 
torpaq sürüşmələri, yeraltı təkanlar-zəlzələlər, yanğınlar, digər 
ekoloji təhlükələr və s. dünyamızın narahat olduğundan xəbər 
verir. Axır vaxtlar sonu görünməyən silahlanma, dünyada  
100-yaxın münaqişə ocağının olması vəziyyətin heç də yaxşı 
olmadığından xəbər verir. İş gör hansı həddə çatıb ki, Afrika 
qitəsində və dünyanın digər ərazilərində min illər fəaliyyət 
göstərən xırda göllər və çaylar quruyur. Saysız meşə yangın-
larının Amerika qitəsində və digər yerlərdə sayı artıb, miqyası 
ildən-ilə çoxalıb. Dünyada şirin su ehtiyatı idən-ilə azaldığına 
görə bir çox ölkələr sudan korluq çəkirlər. Güngəlik yığılan 
zibilin yandırilması və ya onların emal edilmədən ətrafa atıl-
ması azon qatının çirklənməsinə-istiləşmənin artmasına səbəb 
olan amillərdən biridir. Bu sahədə çalışan dünya alimləri neçə 
illərdir həyacan təbili çalsa da bu vəziyyət yaxşılaşmır ki, 
yaxşılaşmır. Görülən regional tədbirlər isə dəryada bir damla 
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su deməkdir. Məsələn: Hazırda Afrika qitəsində yerləşən Çili 
və digər dövlətlərdə süni yağış yağdırılması işi alimlər 
tərəfindən gündəmə gəlib. Səhralarda yaşayan əhalinin suya 
olan ehtiyacını qismən ödəmək üçün havadan su istehsal edil-
məyə başlanmışdır. Son vaxtlarda NASA alimləri belə bir 
məlumat yayıblar ki, guya göyün azon qatı deşilib. Həmin 
qatda dəliklərin sayı artıb. Dəliklər vasitəsilə günəşdən yerə 
güclü radiasiya şüaları daxil olur və nəticədə yer üzündə istilik 
artır. Hətta həmin alimlər orada yerin diametrindən 4 dəfə artıq 
bir dəlik aşkar ediblər. Burada çoxdan eşitdiyim bir rəvayət 
yadıma  düşdü:  

RƏVAYƏT. Dağ ətəyində yerləşən bir kəndin düz 
ortasından böyük bir çay keçirmiş. Güclü dolu düşür. Dağlarda 
uzunmüddətli yağış yağdığına görə çayda su çoxalır. Çay 
məcrasından çıxır və kəndi su basır. İş o yerə çatır ki, güclü sel 
yaşlı ağacları yerindən qoparıb ağzına alır. Kəndin mal-qarası 
tələf olur. Birdən görürlər ki, bir soyulmuş insan kəlləsi 
danışa-danışa suyun üzü ilə gəlir. Hey deyir: “Allah sənə çox 
şükür, bundan betərindən bizi saxla”. Camaat marağını və 
təəccübünü gizlədə bilməyib əvvəlcə donub qalır”. Daha 
bundan da betər gün olar?”, deyirlər , sonra isə çayın kənari ilə  
kəllənin dalınca yüyürürlər. Kəllə isə iti sürətlə suyun axarı 
istiqamətində üzərək ah-haləsini hələ də davam etdirir. Kənd 
cavanları kəlləni güdərək , nəticəni gözləyirlər. Təxminən heç 
300 metr keçməmiş gedib görürlər ki,  kəllə böyük bir sal daşa 
dəyib, parça-parça olub. Onda başa düşürlər ki, kəllənin təlaş 
keçirməyi əbəs deyilmiş. Öz taleyinin acı nəticəsi onun 
ürəyinə damıbmış. Ona görə mən də dünyada baş verən  
ekoloji təhlükələrin iti sürətlə cəryan etdiyi bir vaxtda öz 
sözümü , harayımı həm də misraların dili ilə demişəm: 
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QİYAMƏT QOXUSU GƏLİR DÜNYADAN 
 

Fələkmi çarxını döndərib geri,  
Yoxsa ki, şıltaqlıq tutub göyləri,  
Təkanlar, vulkanlar bürüyüb yeri,  
Olaylar baş verir hər gün durmadan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan.  
 

Umanlar kükrəyir, dalğalar köpür,  
Kəndlər viran qalır , şəhərlər çökür,  
Bütün bəşəriyyət göz yaşı tökür,  
Sular sahillərə axır dəryadan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan.  
 

Yağışlar, leysanlar ünvansız olub,  
Sellıər, qasırğalar amansız olub.  
İnsanlar ümidsiz, gümansız olub,  
Qartal sığınacaq umur qayadan ,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan.  
 

Bəlkə də günahlar özümüzdədir,  
Düzgün yaşanmayan ömrümüzdədir.  
Nələr törədirik hər şey üzdədir,  
Bizə asi olub bizi yaradan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan.  
                 
Gecəli-gündüzlü hey əlləşirik,  
Sərvət axtarırıq, qazıb eşirik,  
Yerin nüvəsini oyub deşirik,  
Sonra da bəd xəbər yayırıq Aydan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan.  
            
Ən yeni silahlar maraqdan keçir,  
Okean dibində sınaqdan keçir,  
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Məqsəd insanları qırmaqdan keçir,  
Təbiət diksinir, qopan fəryaddan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan.  
 
Neçə min illərdi yaşayır bəşər,  
Hələ də bədgüman, hələ də təşər,  
Haqlayıb deyəsən onları məhşər,  
Ordan olmayacaq geri qayıdan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan.  

 
Ona görə də yer üzünün əşrəfi hesab olunan insanlar  

dünyamızın məhv olmaması üçün onu qorumağa çalışma-
lıdırlar.  Mənim şerimdə göstərdiyim kimi: 

 
Dünyamızı qoruyaq 

 
Daşqınlar, uçqunlar, amansız sellər,  
Vulkanlar, tufanlar və zəlzələlər.  
Fəlakət gətirir eh...   nələr, nələr 
Yatmayaq, insanlar, olaq biz oyaq,  
Dünyamızın tarazlığın qoruyaq.  
 
Müasir ölkələr silah oynadır,  
Ara qarışdırır, qazan qaynadır.  
Təbiət hamıya, axı, anadır,  
Heç insaf deyil ki, onu tək qoyaq,  
Dünyamızın tarazlığın qoruyaq.  
 
Yer üzündə gözəl həyat solmamış,  
Axirbəşər nə qədər ki, olmamış.  
Təbiət qisasın bizdən almamış,  
Gəlin onun yaraların sarıyaq,  
Dünyamızın tarazlığın qoruyaq.  
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Qlobal istilik, qasırğa, tufan,  
Aramsız yağışlar verməyir aman.  
Gec olar axirət yetişən zaman,  
Vaxtı itirmədən gəlin bir olaq,  
Dünyamızın tarazlığın qoruyaq.  
 
Təbiət anadır, acığı tutur,  
Övlada hirslənir, aləmi qatır,  
Bəlkə də, yuxudan bizi oyadır,  
İstəyir hər zaman işə yarıyaq,  
Dünyamızın tarazlığın qoruyaq.  

     
Qlobal istiləşmə bütün canlı aləmə öz mənfi təsirini 

göstərməkdədir. İstər insanlar, istərsə də bitki və heyvanat 
aləmi bundan böyük əziyyət çəkir.  

İstiləşmə məsələsi, insanların səhhətinə də böyük təsir 
edir, bir sıra ürək-damar, şəkər, əsəb və digər xəstəlikləri daha 
da şiddətləndirir.  

Avropada əsəb, ürək-damar xəstəlikləri sahəsində çalışan  
Kopenhagenin tibb mütəxəssisləri 9870 insanın urəyində 
müşahidə aparıblar. Müəyyən ediblər ki, işdə, ailədə, ictimai 
yerlərdə söz güləşdirən, əhatəsində olan insanlarla çətin ünsiy-
yətə girən insanların əsəb sistemi pozulduğu üçün onlar həmi-
şə əsəbi olur, dünyalarını tez dəyişirlər. Əsəb pozğunluğu 
istənilən insanın psixi durumuna mənfi təsir edib onu dəyiş-
dirir.  

Bundan əlavə 3 düşməndən: tütündən istifadə, içki aludə-
çiliyi, narkomaniya kimi digər mənfi vərdişlərdən də insanları 
qorumalıyıq: 
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ÜÇ DÜŞMƏN 
 

Sağlamlığın əsas üç düşməni var: 
Birinci tütündür, tütün zəhrimar.  
Onun təsirindən” ölür” damarlar,  
Çalışaq bu dərddən biz uzaq olaq.  
 
İkinci düşmən də bil alkoqoldur,  
İnsanı ölümə aparan yoldur,  
Sərxoşluq eləmək dözülməz haldır,  
Hamını bu işdən gəl uzaq salaq.  
 
Üçuncü düşmən isə narkotikdir.  
“Ağ ölüm “ adlanır, bu işdə təkdir.  
İnsanı məhv edir, kimə gərəkdir.  
 
Sağlam həyat sürək, gəl ayıq olaq,  
Sağlam cəmiyyətə biz layiq olaq.  

 
Pis adət və vərdişlərə aludəçilik, eləcə də acgözlük kimi 

insan ömrünə balta çalan ikinci bir bəla yoxdur. Yeraltı 
təkanlar-zəlzələlər yerin alt-üst qatına nə qədər ziyan vurursa, 
acgözlük də insan ömrünü bir o qədər didir, parçalayır və 
daxildən dağıdır. Pul, mal toplamaq həvəsi, daşınmaz əmlak 
hərisliyi belə tirdən olan insanların gözünü işıqlı həyatdan 
bağlayır. Belə adamların gecə-gündüz fikri, arzu və amalı 
ancaq özünün tələbatından qat-qat artıq sərvət toplamaqdır. 
Belə insanlar daim həyəcan və qorxu altında yaşayır: topladığı 
hədsiz dərəcədəki sərvəti itirmək təhlükəsi həyatının son 
dəqiqələrinə kimi onu həyacan içində və gərginlikdə saxlayır.  

Sağlamlıq insana Allah-Taala tərəfindən bir dəfə verilir. 
Biz hamımız birləşib sağlamlığı pis vərdiş və əməllərdən 
qorumalıyıq.  Mənim bu şerimdə göstərdiyim kimi: 
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Sağlamlığın düşməni 
 

Sağlamlığın bir neçə düşməni var,  
İşıqlı həyatı məhv edir onlar.  
 
Düzgün seçilməyən bir ömür yolu,  
Gedir axıracan səhvlərlə dolu.  
 
Birinci düşməndir acgözlük, tamah,  
Adəmin vaxtından sayılıb günah.  
 
Haram yollar ilə yığsan var-dövlət,  
Xeyir verməyəcək sənə nəhayət.  
 
Paxıllıq, kin, qəzəb, intiqam, nifrət,  
Təmiz düşünməyə yol verməz əlbət.  
 
Beləsinin qəlbi kədərlə dolar,  
Bahar fəslində də saralar, solar.  
 
Özündən razılıq, şöhrət, lovğalıq,  
Heç vaxt ətə, qana verməyib sağlıq.  
 
Beləsi bir çürük qoza bənzəyər,  
Ondan uzaq olmaz pis-pis əməllər.  
 
Yalan, hiyləgərlik, yaltaqlıqla sən,  
Özün olacaqsan özünə düşmən.  
 
Hiyləgər tülkitək girir min dona,  
Hər günü yalanla vurur o, sona.  
 
İnsana düşməndir qorxaqlıq inan,  
Bəzən qəddar olur ən qorxaq ilan.  
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Yalan söyləmək də iyrənc qəbahət,  
Yalanlar içində itər həqiqət.  
 
Səhlənkar, laqeyd olan insanlar,  
Bəla olduğunu sonralar anlar.  
 
Xəstə, ölgün ruhla yaşasa belə,  
Boş yerə ömrünü verərlər yelə.  
 
Mənə qulaq asın, siz bircə anlıq,  
Qorxulu düşməndir bir də nadanlıq.  
 
Özgə səadətin istəməyənlər,  
Əvvəlcə özünə zərərlər verər.  

 
RƏVAYƏT. Şirin sulu gölün kənarında bir ördək və 

əqrəb yaşayırmış. Bunlar möhkəm dost olmuşdular. Gölün 
kənarındakı sərvətdən qidalanaraq ömür sürürdülər. Lakin 
yaxşı deyiblər: “Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. ”Bir 
müddətdən sonra böyük quraqlıq nəticəsində göldə su azalır. 
Az keçmir ki, su tamam çəkilir və gölün ərazisində su tamam 
quruyur. Gölün ətrafındakı yaşıl ərazilər isti havanın təsirindən 
xəzana dönür. Qidalanmaq üçün tələb olunan bütün bitkilər və 
c. canlı orqanizmlər tamamilə məhv olur. Bunu görən ördək 
başqa əraziyə uçub orada özünə yeni məskən salmaq fikrinə 
düşür. Dostu əqrəb bu məsələdən duyuq düşüb tez özünü 
ördəyin yanına çatdırır.  Şirin və yağlı dilini işə salıb: 

- Ey dost, buradan tək qaçıb gedərək dostluğa xəyanət 
eləmək fikrinə düşmüsən? Söylə, mən səndən ayrı yaşaya bilə-
rəmmi? Hara gedirsənsə məni də özünlə aparmalısan. Yoxsa 
mən ayrılığa dözməyib məhv olar, sən isə böyük günaha bat-
mış olarsan, - deyə ağlayıb, fəryad qoparır. Gölün qurumasını 
əsas gətirən ördək susuz ona artıq burada yaşamağın mümkün 
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olmadığını desə də əqrəb ondan əl çəkmir. Çarəsiz qalan ördək 
dostu əqrəbi dalına mindirir, dəryanın uzü ilə üzərək şirin sulu 
göl olan yerə sarı yollanır.  

Yolda ördək görür ki, nəsə iti neştər kimi boynuna batır. 
Bu hal bir neçə dəfə təkrar olunduğuna görə şübhələri çoxalır, 
nəhayət dözə bilməyib soruşur: 

 - Ey dost, birdən xəyanət fikrinə düşərsən, ha? Əqrəb: 
 - Yox, əzizim, bu bizim dostluqda ola bilməz, -deyə cavab 

verərək ördəyi aldadır.  
 Dərya böyük, yol isə uzun olduğuna görə ördək qısaca 

nəfəsini dərib, qan tər içində dayanmadan suyun üzü ilə yoluna 
davam edir. Bir müddət keçəndən sonra yenə suyun üzündə 
görür ki, əqrəb həqiqətən hücuma hazırlaşıb onu cancmağa 
məqam gözləyir.  Bunu yoxlamaq məqsədi ilə soruşur: 

- Dostum, birdən dostluğa, yəni mənə xəyanət etmək 
xəyalına düşərsən ha ? Əqrəb: 

- Nə çox dost, dost deyib şivən salmısan. Dost var deyə - 
mən peşəmdən əl çəkməliyəm? - cavabını qaytarır və o saat 
zəhərini ördəyin boynuna yeritməyə çalışır.  

Ölüm təhlükəsinin yaxınlaşdığını görən ördək dostunun 
ona xəyanət etdiyini indi anlayır. Tez cəld suyun altına girir və 
xeyli vaxt orada dayanır. Əqrəbi suya qərq edərək onu məhv 
edir.  Xain “dost” öz xəyanətinin qurbanı olur.  

İnsan ömrünün qısaldılmasına səbəb olan hallardan biri də 
düşmənçilik aparmaq, bir-birini izləmək, qisas almaq həris-
liyidir. Bunlar hər gün dünyada xeyli sayda insanın ciddi 
xəsarət almasına və ya ölmünə səbəb olur.  

Psixoloqlar və alimlər sübut etmişlər ki, canlı aləmdə 
uzunmüddətli ədavət hissləri yalnız insanlar arasında yaşanır, 
hətta nəsildən-nəslə keçir.  Bəzi insanlar qisas almaq arzusu ilə 
daim bir-birini izləyir, fürsət yetişən məqamda isə zərbə vur-
mağa çalışır. Ən yırtıcı heyvanlar sayılan pələnğlər və cana-
varlar bir-biri ilə vuruşandan sonra ayrılır və olan hadisəni 
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tamamilə unudurlar. İnsanlarda isə bu belə deyildir. Dünyada 
baş vermiş cinayət hadisələrinin gündəlik statistikasına əsasən 
hamıya məlumdur ki, insanlar arasında ədavət və qisas almaq 
hissi nə dost, yoldaş və qohum, nə ana-ata, nə bacı-qardaş və s. 
tanıyır. Bu səbəbdən minlərlə insan həyatını itirir. Gəlin, əl-ələ 
verib dünyamızı, cağlamlığımızı qoruyaq. Zakir Bayramlı 
ruhundan qidalanan aşağıdakı misraların dediyi kimi: 

 
Yaradan sevməyir bəd əməlləri,  
Bəd işə sərf etmə quran əlləri.  
 
Dünya fani, ölüm ani, qulaq as,  
Bunu yada salsan, dostum, pis olmaz.  
 
Şərəf, ləyaqətlə ömrü yaşa sən,  
Axirət günündə xeyir görəsən.  
 
Bəzəsin dünyanı gözəl əməllər,  
Silinsin qəlblərdən. tamam qəm-kədər.  
 
Yox olsun həyatdan, Zakir, pis vərdiş,  
Eşidib bilənlər desin min alqış.  

 
RƏVAYƏT. Deyirlər dünya ərazisinin bir hissəsini zəbt 

etmiş, çoxlu xəzinə ələ keçirmiş böyük bir sərkərdə vəfat edir. 
Onun cənazəsini tabuta qoyarkən birdən sağ əli yana açılır. Nə 
qədər çalışırlar əli yerinə qoya bilmirlər. Müdrik bir qoca bu 
səhnəni görüb deyir: “Ölüyə güc gəlib, onu incitməyin. Onun 
dünya torpağında, malında gözü qalıb. Tabutdan bayıra çıxan 
ovucuna bir az torpaq tökün. ” Belə də edirlər. Bir qədərdən 
sonra sərkərdənin əlini içəri-tabuta salmaq mümkün olur. Bax, 
bu da acgözlüyün acı nəticəsi...    
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NƏ DEYİM FƏLƏYƏ, AH NƏ DEYİM MƏN! 
      
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun təhsil tarixində 

yeganə adamam ki, üç nəsillə (ata və ya ana, oğul və ya qız, 
nəvə) işləməyi Allah mənə qismət eləyib. Bu mənim 
işləməyimə, insanları daha yaxşı tanımağıma, yaxından 
ünsiyyət qurmağıma daha çox kömək edib. Lakin, sən  
demə ayın görünməyən tərəfləri də varmış...    

Bu sahədə çalışdığım 45 ilə yaxın vaxt ərzində (17 yaşın-
dan düz təqaüdə çıxana kimi) mənimlə eyni dövrdə işləmiş 
onlarca müəllim, texniki və rəhbər işçi dünyasını dəyişib. 
Dünən gözümün qabağında deyib-gülən, öz sağlamlığını, bilik 
və bacariğını, gözünün işığını gənc nəslə verən, onlara bilik və 
tərbiyə öyrədən çoxlu sayda müəllim sanki gözəgörünməz bir 
qüvə tərəfindən tərtib və təsdiq edimiş “qrafik”ə əsasən bu 
dünyanı tərk ediblər. Mən hərəsi dörd hərfdən ibarət “olum və 
ölüm” sözlərinə şəkk gətirmək istəmirəm. Bu məsələ barədə 
“Yaxşı ad” şerimdə ürək sözlərimi  belə demişəm: 

 
Ömür adlı ağacdan 
Gündə bir yarpaq düşür.  
Özümüz də bilmədən 
Günlər keçir, ötüşür.  
 
Günlər gedir ömürdən 
Bir-bir qərib yolçutək.  
Keçən günə çatan gün 
Olmayıb bu günədək.  
 
Həyat kimi şirin pay 
Veribdir tanri bizə.  
Tək o bilir neçə il 
Yazılıb bəxtimizə.  
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Qəfəsdəki quş kimi 
Gəl çırpınma ey könül.  
İnsan gəldı-gedərdir,  
Heç nə əbədi deyil.  

 
Vaxtı tamam olanda  
Əzrayıl canı alır.  
İnsan köçür dünyadan 
Ondan yaxşı ad qalır.  

 
Yer üzünün əşrəfi sayılan insan sanki bu gözəl və 

əsrarəngiz dünyamızda bir qonaqdır. Bu köçə-köç nədir? Niyə 
görə insan bu qədər az ömür sürür. Neçə-neçə arzusu və amalı 
çin olmadan dünyasını dəyişir. Bəs niyə görə yer üzünün 
bəzəyi hesab edilən insan həyatı belə tez tərk edir? Buna səbəb 
nədir ? 

Haşiyə. Deyirlər ki, təxminən balinaların ömrü 500 il, 
qartalın ömrü 200 il, qarğanın omrü 100 il, tuatara kərtənkə-
ləsinin ömrü isə 400 ildir. Bəzi ağaclar daha çox ömür sürür-
lər: Deyilənə görə, Sekvoyya adasında bitən ağacın 2000 il, 
Qüds şəhərindəki əncir ağacının 3000 il, Tenerif adasında 
Baobab adlı ağacın 5000 yaşı var.  

Müasir insanın bu qədər az ömür sürməsinin səbəbini 
açmaq bu kitabın mövzusu deyil. Söhbət yaşanan ömürdən 
səmərəli istifadə etməkdən gedir. Müəllim ömrü də az-çoxlu-
ğundan asılı olmayaraq dəyərli, çox xeyirxah bir ömürdür. 
Xalqın balalarının maariflənməsinə bütün həyatını həsr edən, 
gözünün nurunu verən müəllimlər vətənin ən layiqli övlad-
larıdır. Ancaq Allaha ağır getməsin, işlədiyim müddət ərzində 
Təhsil Şövəsinin aparatında, ümumtəhsil məktəblərində, mək-
təbəqədər və məktəbdənkənar müəssisələrdə  onlarca müəllim, 
tərbiyəçi və digər işçilərin bu gün aramızda olmaması, bir 
sözlə, onları itirməyimiz məni mənəvi-psixoloji cəhətdən çox 
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sarsıdıb. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, şair demiş-
kən “dünya sənin, dünya mənim”olsa da, həqiqətdə dünya heç 
kimindir. Mənim də “Dünya” adlı şerimin təqdim etdiyim par-
çasını oxuduqda dünyanın heç də əbədi və ədalətli olmadığı 
qənaətinə gəlirsən: 

 
Birinin bağında gülləri əkər,  
Villalar ucaldar, qalalar tikər.  
Birini cəlladtək çarmıxa çəkər,  
Görmərsən bəd işdən utandı dünya,  
Axır məqsədinə çatandı dünya.  
 
Bəzini əliylə göyə qaldırar,  
Bəzini göylərdən yerə saldırar.  
Nəfəsin kəsdirər, canın aldırar,  
Top kimi tullayıb tutandı dünya,  
Axır məqsədinə çatandı dünya.  

 
Pirəbədil kənd orta məktəbində işləmiş Fərhad və Abdulla 

müəllim, Xudabaxış və Nurulla müəllim, Yusif və Nadir 
müəllim, qohumlarım Axunbala və Hüseyn müəllim, mənə ilk 
dəfə qələm tutmağı öyrətmiş Güləli və Bircə müəllim və 
onlarca digər direktorlar, eləcə də müəllimlər dünyalarını 
dəyişsələr də, hər gün yad edilir. Polad Orucovun, Heybətulla 
Heybətovun, Mehrac Adıgözəlovun, Hüseyn Muradovun, 
Güləli Şirinovun, İsbat İsaqovun, Şirinbacı Hüseynova və 
Bircə Əliyarovanın adları məktəbin müəllimləri və məzunları 
tərəfindən dönə-dönə xatırlanır.  

Məktəbin həmin rəhbər işçıləri və müəllimləri vəfat 
etdiklərinə görə bu gün aramızda yoxdur. Dünyasını dəyişmış 
həmin insanlar rayon ictimaiyyəti tərəfindən də tez-tez yada 
salınır.  

Ötən 100 il ərzində məkəbdə təhsil almış məzunlar ara-
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sında öz dünyasını dəyişənlər də az deyildir. Hacı və Güli 
Məmmədov qardaşları, Süleyman Süleymanov, Yaqub Şəri-
fov, Ağakərim Ağarzayev, Əlican və Səməndər Ağayev qar-
daşları, Pahib və Sahib Fərzəliyev qardaşları, Balabəy Bala-
bəyov, Eyyub Balabəyov, Nəsrəddin, Şirin, Şirəli, Nəqdəli, 
Həmid, Sabir Məmmədovlar, Gülhəsən Bayramov, Haqverdi 
və Nazir Məmmədov qardaşları və tanıdığım yüzlərlə digərləri 
dünyasını dəyişmişdir. Mən də “Xatirən yaşayır”şeirimdə bu 
kədərimi sözlə belə ifadə etmişəm: 

 
Köçən adamların say-hesabı yox.  
Qan verir ürəyim, sanki dəyib ox,  
Onlardan bir qədər yaşasam da çox,  
Ruhum uçub gedib boş qalıb bədən 
Nə deyim Fələyə, ah nə deyim mən! 

 
Müəllim ömrü qədər təmiz, zəngın və mənalı ömür çox az 

halda tapılar.  
Müəllim saflığını, müəllim ucalığını qorumaq və yaşatmaq 

insandan böyük səbr və cəsarət tələb edir. Çünki əsl müəllim 
öz ömrünü-gününü sözün əsil mənasında şagirdlərin təlim və 
tərbiyəsinə qurban verir. Dərs dediyi şagirdlərin sağlam və xoş 
gələcəyi üçün ürəklə çalışır. Ona gorə də xalqa canı yanan , 
gecə-gündüz şagirdlərinin dünənini, bu gününü və sabahını 
düşünən müəllimlərimiz heç zaman ölmür, elin daş yaddaşında 
yaşayırlar. Mənim də sözümün canı elə budur: 

 
            İnsan yer üzünün əşrəfidirsə,  
            Özünü sevinclə yaşatmalıdır.  
            Ömür karvanını çəkib gedirsə,  
            İnsan yaşamalı, yaratmalıdır.  
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Rəvayət. Deyirlər, dünyanın çox hissəsini zəbt etmiş 
böyük sərkərdə İskəndər 33 yaşında ikən qəflətən xəstələnir. 
Həddindən artıq anasını çox istəyən hökmdar ölüm yatağında 
fikirləşir ki, onun ölümü sevimli anasına çox pis təsir edəcək. 
Ölümünün anasına dəyəcək şiddətli zərbənin təsirini azaltmaq 
məqsədilə ciddi yol axtarır. Əmr edir ki, ölümündən sonra 
onun cənazəsini vətəninə aparıb anasına göstərmək üçün 
xüsusi dəfn komissiyası yaratsınlar. Bu komissiya elə bir şou-
proqram hazırlasın ki, anası onun bu qəfləti ölümündən çox 
kədərlənməsin. Hər şeyi başa düşüb bu itkini adi hal kimi 
qəbul eləsin. Bunu deyib İskəndər canını tapşırır. Dəfn komis-
siyası yaradılır və dərhal işə başlayır. Təpədən dırnağadək 
silahlanmış ordu, şahın xəzinəsi, bütün ruhanı idarəsi dəfnin 
mütəşəkkil, sərkərdənin vəsiyyət etdiyi kimi keçməsi üçün 
əlindən gələni edir. Parad formasında silahlanmış böyük bir 
qoşun dəstəsi, xəzinədən götürdüyü lal-cavahiratla və nüfuzlu 
ruhanilər dəstəsi ilə birlikdə İskəndərin vətəninə yola düşür.  

Qoşunun onun yaşadığı evə tərəf irəlilədiyini sərkərdənin 
anasına xəbər verirlər. O, qoşunu qarşılamağa macal tapmamış 
birinci cərgədə böyük silahlanmış qoşun dəstəsi parad forma-
sında onun qabağından keçir. İkinci cərgədə təxminən birin-
cidən 5-10 metr aralı əllərində ləl-cavahiratla dolu qızıl məc-
məyilər tutmuş böyük bir dəstə addımlayıb keçir. Bir qədər 
aralı üçüncü dəstədə isə təzə dini libas geymiş puhanılər 
dəstəsi addımlayır. Onlar əllərində müqqəddəs dini kitabları 
ucadan oxuya-oxuya gəlib keçirlər. Dördüncü cərgədə isə 
İskəndərin cənazəsini aparan böyük bir dəstə sərkərdənin ana-
sının önündən təm-taraqla keçir.  

İskəndərin anası oxumuş və çoxbilmiş bir qadın idi.  Cəna-
zənin bu cür gətirilməsinin oğlunun işi olduğunu anlayır. Bir-
neçə saniyəyə cənazədən qabaq addımlayan üç cərgənin məna-
sını İskəndərin dili ilə belə yozur: “Ana, mən gedirəm. Lakin 
amansız ölümün qarşısını heç nə ilə ala bilmədim. Nə az qala 
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dünyanın yarısını fəth edən güclü silahlı ordum, nə zəbt et-
diyim ucsuz-bucaqsız ərazilər, həmin ərazilərdən götürdüyüm 
qənimət-yəni xəzinələr dolu ləl-cavahirat, nə də müqəddəs 
kitablarımız və oxunan saysız dualar məni bu ağır səfərdən 
saxlaya bilmədi. Ona görə qəm yemə, ana! Bu hamının getdiyi 
bir yoldur ki, mən də gedirəm. Bil ki, mən heç kimdən artıq 
deyiləm.” İskəndərin anası bəlkə də hönkürüb ağlayacaq, 
saçını yolacaq, oğul dərdinə dözməyib özünə qəsd edəcəkdi. 
Lakin bütün bunların oğlu İskəndərin əmri ilə təşkil olun-
duğunu görüb bu fikirdən birdəfəlik əl çəkdı.  

Sözümün canı budur: Deməli, insanlara canı Allah verir, o 
da gec-tez istədiyi vaxtda alır.                 
 

RAYONUMUZUN  XALQ TƏHSİLİNİN  
İNKİŞAF TARİXİNDƏN 

 
Azərbaycanın mərkəzinə yaxın bir bölgə kimi Şabran 

(keçmiş Dəvəçi) rayonunda xalq təhsilinin tarixi çox qədim 
dövrlərə təsadüf edir. XVII əsrdən qabaq rayon mərkəzində və 
bəzi kəndlərdə ibtidai məktəblərdə və məscidlərdə ərəb əlifbası 
ilə ilahiyyat və şəriət dərsləri keçirilirdi. Lakin həmin məktəb-
lər xalqın bir qismini əhatə edirdi.  

Hələ VII əsrdə islam dininin təbliği və gücləndirilməsi 
məqsədi ilə Azərbaycana inkişaf etmiş islam ölkələrindən 
yüksək təhsilli ruhanilər və axundlar göndərilirdi. XIX əsrdə 
rus çarı I Nikolayın ruslaşdırma siyasətinə qarşı həmin proses 
daha da gücləndirilmişdi. Həmin illərdə Azərbaycanın şimal 
bölgəsi kimi Dəvəçiyə də bir sıra din xadimləri göndərilmişdi. 
Onlar böyük kəndlərdə dini məktəblər açmış,  xalqın maarif-
lənməsində və islam dininin təbliğində böyük xidmətlər gös-
tərmişdilər. Belə ruhanilərin bir qismi xalq arasında böyük 
nüfuz qazanmış, vəfat etdikdən sonra məzarları ziyarətgahlara 
çevrilmişdir. Belə şəxslərə Gömür kəndindən Şeyx Əzizəddini, 
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Qələgah kəndindən İbrahim Əfəndini, Xəlfələr kəndindən Xə-
lifə Seyidəhmədi, Pirəbədil kəndindən Şeyx Pirəbədəli, 
Şabrandan Seyid Əmiraslanı  və başqalarını göstərmək olar.  

Lakin Dəvəçi bölgəsində son dövrlərə qədər böyük yaşayış 
məntəqəsi olmadığından həmin məktəblər və şəxslər barəsində 
yazılı sənədlər qalmamışdır.  

Şifahi məlumatlara əsasən XX əsrin əvvəllərində Dəvəçi-
bazarda, Dəvəçikənddə, Gəndab, Böyük Quşçu, Uqah, Pirə-
bədil, Qələgah, Orta Əmirxanlı, Ərəblər, Çuxurazəmi və s. 
kəndlərdə ibtidai təhsil verən dini məktəblər fəaliyyət 
göstərmişdir.  

Həmin məktəblərdə Abdulvahab Əfəndi (Qələgah), Şəm-
səddin Əfəndi (Uqah), Molla Heydərqulu (Dəvəçikənd), 
Camal Əfəndi (Çuxurazəmi) və s. kimi savadlı axundlar dərs 
demişlər.  

Həmin məktəblərin məzunları təhsillərini Şamaxıda, 
Bakıda, Mahacqalada və xarici ölkələrdə davam etdirmişlər.  

Dəvəçi bölgəsində dünyəvi təhsil verən ilk məktəblər isə 
XX əsrin 10-cu illərinə təsadüf edir.  

Həmin dövrdə xarici ölkələrdə təhsil almış yerli ziyalıların 
səyi və çar hökümətinin rus dilində işləyən yerli məmurlara 
artan tələbatına əsasən Peterburqun razılığı ilə Dəvəçinin 
mərkəzində, Pirəbədil və Kilvar kəndlərində 5 illik təhsil verən 
rus-tatar məktəbləri açılmışdır.  

Pirəbədil və Kilvar məktəblərinin açılmasında məşhur 
inqilabçı, Sovet hökümətinin banilərindən biri, sonralar repres-
siya qurbanı olmuş Qəzənfər Musabəyovun əmisi Məhəm-
mədbəy Əfəndiyevin xidməti xüsusilə böyük olmuşdur. M. 
Əfəndiyev 1885-ci ildə Kiyev Universitetinin mühəndislik 
fakultəsini bitirib, Bakı Qubernator İdarəsində tərcüməçi işlə-
miş, öz doğma kəndi olan Pirəbədildə məktəb tikintisi üçün 
dəfələrlə çar höküməti qarşısında  rəsmi məsələ qaldırmışdır. 
Nəhayət quberniyanın nümayəndəsi kimi kəndə gələn Kanda-
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laşkin familiyalı bir şəxsin tövsiyyəsi ilə bölgədə yeganə xris-
tian (ermənı) kəndi olan qonşu Kilvarda məktəb tikintisinə 
Peterburqdan icazə alınmış, 1912-ci ildə həm Kilvarda, həm də 
Pirəbədildə məktəb tikintisinə başlanmışdır. Kilvar məktəbi 
dövlət hesabına, Pirəbədil məktəbi isə camaatın köməyi ilə 
tikilmiş, hər iki məktəb 1914-cü ildə istifadəyə verilmişdir. 
Pirəbədil məktəbinin tikintisində evlərində çiy kərpic hazır-
layıb gətirməklə qonşu kəndlərin sakinləri də yaxından kömək-
lik göstərmişlər.  

Beləliklə 1920-ci ilə qədər, Azərbaycanda respublika 
qurulanadək Dəvəçi bölgəsində cəmi üç məktəbdə (Dəvəçi-
bazarda, Pirəbədil və Kilvar kəndlərində)dünyəvi dərslər rus 
dilində, şəriət dərsləri ərəb dilində tədris olunmuşdur, bir neçə 
kənddə isə dini məktəblər fəaliyyət göstərmişdir.  

1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet Respublikası qurulduq-
dan sonra, məktəblərdə dünyəvi dərslər tədris olunmağa baş-
lamış, kəndlərin əksəriyyətində ibtidai məktəblər, mərkəzdə 
isə Dəvəçibazar 7 illik məktəbi açılmışdır.  

1922-ci ildə kənd məktəblərini bitirmiş uşaqlar təhsillərini 
qəsəbə məktəbində davam etdirmiş, həmin məktəbin məzun-
larının bir qismi isə Quba pedaqoji texnikumunda pedaqoji 
təhsil almış və müəllimlik fəaliyyətinə başlamışlar.  

1928-ci ildə ərəb əlifbasından latın qrafikalı yeni əlifbaya 
keçdikdən sonra müəllimlərə təlabat ciddi şəkildə artmışdır. 
Ona görə də ərəb əlifbası ilə yazıb-oxumağı bacaran savadlı 
adamlardan, o cümlədən bəzi mollalardan müəllim kimi isti-
fadə olunmağa başlanmışdır. Həmin şəxslərin əksəriyyəti sa-
vadlı olduqlarından yeni əlifbanı tez mənimsəmiş, onu mək-
təblərdə uşaqlara və xüsusi kurslar vasitəsilə yaşlı adamlara 
öyrətməyə başlamışlar. Belə müəllimlərdən Nohurlar kəndin-
dən Güləli Məmmədovu, Çaraq kəndindən Dünyamalı 
Qədirovu, Daşlıyataq kəndindən Veysəl Axundovu (sonralar 
“Əməkdar müəllim” adına layiq görülmüşdür), göstərmək olar.  
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Həmin şəxslər xalqın savadlanmasında böyük xidmətlər 
göstərmiş və xalqın arasında böyük nüfuz qazanmışlar.  

Quba qəzasının Dəvəçi Uyezdi 1930-cu ildə rayona çevi-
rilmişdir. 30-cu illərdə Dəvəçi rayonunda bir sıra məktəb bina-
ları tikilib istifadəiə verilmiş, orta və 7-illik məktəblər açılmış, 
xalq maarif şöbəsi təsis edilmişdir.  

1930-cu ildə rayonun Çaraq, Orta Əmirxanlı, Dağbilici , 
Pirəmsən kəndlərində yeni məktəb binaları tikilib istifadəyə 
verilmiş və 7-illik məktəblər açılmışdır.  

1930-cu ildən 8-10-yaşlı uşaqlar üçün icbarı-ibtidai təhsil 
tətbiq edilmiş, məktəblərin şəbəkəsi genişlənmiş, tam pedaqoji 
orta təhsilli yeni nəsil müəllimlər pedaqoji fəaliyyətə başlamış-
lar. Rəşidov Rəşid, Məmmədov Şahbaba, İdrisov İdris, Cəfə-
rov Xudabaxış, Quliyev İsaq, İbrahimov Paşa belə müəllim-
lərdən idilər.  

Lakin həmin illər yerli müəllimlərlə yanaşı ehtiyaca əsasən 
Bakıdan göndərilmiş müəllimlər: Nacı Mehdiyev, Sultan Sul-
tanov, Səməd Şəfiyev, Əlimuxtar Əhmədov, Əli Səfərov kimi 
ziyalılar da bu məktəbdə tam qüvvə ilə çalışmış, xalqın maarif-
lənməsində böyük rol oynamışlar.  

Artıq 1932-ci ildə rayonda  tam pedaqoji təhsilli müəllim-
lərin sayı 32 nəfəri ötmüşdür. Həmin ildən tam pedaqoji təhsil-
li müəllimlərin sayı artmağa başlamışdır.  

Həmin illərdə İskəndər Babayev (sonralar “Əməkdar 
müəllim” adına layiq görülmüşdür), Hacı Məmmədov,  Süley-
man Süleymanov, Saməddin Abdinov, Əhmədsafa Cəfərov, 
Bafadar Musayev, Yunis Məmmədov, Abdulsalam Məmmə-
dov, Səccarə Quliyeva və başqa müəllimlər də böyük həvəslə 
pedaqoji fəaliyyətə başlamış, qısa müddətdə xalqın böyük 
hörmətini qazanmışlar.  

1937-ci ildə yeddillik icbari təhsilə keçilməsi ilə əlaqədar 
şagird kontingenti və müəllimlərin sayı xeyli artmış və rayon-
da böyük müəllim ordusu yaranmışdır.  



78 

Həmin il Pirəbədil kənd orta məktəbinə Bakıdan əslən 
Şuşalı olan üç qardaş – Keymaq direktor, Xosrov dil-ədəbiyyat 
müəllimi, Keykavus isə biologiya müəllimi göndərilmiş, hə-
min qardaşların məktəbin tanınması və orta məktəbə çeviril-
məsində böyük xidmətləri olmuşdur.  

Həmin il İdrisov İdris, Şahbaba Məmmədov (sonralar 
“Əməkdar müəllim” adını almışdır), Hacı Məmmədov kimi 
tam pedaqoji təhsilli yerli müəllimlər də əmək fəaliyyətinə 
başlamışlar.  

1937-ci ildə rayon mərkəzində yeni məktəb binası tikilib 
istifadəyə verilmiş, həmin binada Dəvəçibazar orta məktəbi 
fəaliyyətə başlamışdır. Məktəbə Bakıdan Respublika Maarif 
Nazirliyi tərəfindən bir neçə ali təhsilli gənc müəllimlər 
göndərilmişdir. Məktəbin pedaqoji kollektivinin gərgin əməyi 
sayəsində qısa bir müddət ərzində məktəb tanınmış bir tədris 
ocağına çevrilmiş və müəllimlər xalq arasında böyük hörmət 
qazanmışlar. Belə müəllimlərdən məktəbin direktoru Cabbar 
Kazımovu, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Soltan 
Soltanovu, tarixçi Gəncəli Kazım müəllim, kimya müəllimi 
Lənkaranlı Heybət Quliyevi, xarici dil müəllimi Nəzifə 
İsmayılovanın adlarını çəkmək olar.  

1940-cı illərdə rayonda yedillik məktəblərin sayı xeyli 
artmış, şagird kontingenti genişlənmiş və təlimin səviyyəsi 
xeyli yüksəlmişdir.  

Həmin illər Soltanəli Məmmədov, Şahvələd Hacıyev, 
Allahverən Abbasov, Yusif Mirzəşərifov, Cəmilə Yaqubova, 
Məzəxanım Əliyeva, Sədri Əliyev, Qədir Qədirov, Mürvət 
Əliyev, Xanbaba Məmmədov, Məmməd Ələkbərov, İbrahim 
Mayılov, Fəyyaz Rəşidov, Bəşir Şükürov, Ələkbər Xubyarov, 
Camal Hüseynov, Qiyas Məmmədov, Əli Həsənov, Mirfəttah 
Qədirov, Cəbi Cəbiyev, Güləhməd Əmrahov, Yadigar 
Beydullayev, Mehrac Adıgözəlov, Əlisahib Musayev, Məmi 
Əhmədov, Müslüm İsmayilov kimi tam pedaqoji təhsilli yeni 
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nəsil müəllimlər yetişmiş, böyük səy və həvəslə pedaqoji 
fəaliyyətə başlamışlar.  

1930-1940-cı illərdə rayon Xalq Maarif Şöbəsinə Feyruz 
Hacıyev, Nəbi Rzayev, Əhəd Rzayev, Əli Cavadov rəhbərlik 
etmişlər.  

Həmin ziyalıların, xüsusilə Səməd müəllimin rayonda xalq 
maarifinin təşkilində və inkişaf etdirilməsində böyük xidmət-
ləri olmuşdur. Həmin illərdə onun qardaşı Əbülfəz müəllim 
Pirəmsən kənd yedillik məktəbində müəllim kimi fəaliyyət 
göstərmişdir.  

1940-cı ildə əlifbamız rus hakim dairələrinin təsiri ilə 
yenidən dəyişmiş, rus (kirill) qrafikasına keçilmişdir. Bu da 
xalqın maariflənməsində böyük çətinliklər və problemlər 
yaratmışdır. Lakin müəllimlər böyük səylə yeni əlifbanı öyrən-
miş, xalqın savadlanması üçün savad kursları, axşam məktəb-
ləri təşkil olunmuşdur.  

Qəflətən başlanan Böyük Vətən müharibəsi ölkədə bütün 
sahələrə olduğu kimi təhsil sisteminə də böyük zərbə vurdu. 
Müharibə illərində müəllimlərin bir qismi müharibəyə getmiş, 
iqtisadi çətinliklər artmış, siniflərdə şagirdlərin sayı xeyli 
azalmış, bəzi məktəblər bağlanmış, yaxud birləşdirilmişdi.  

Nəhayət, beş il çəkən müharibə böyük itkilər, geriləmələr 
və çətinliklər hesabına olsa da, böyük qələbəmiz ilə başa çat-
mışdı. Həyat yavaş-yavaş öz ahənginə düşmüşdü. Həmin illər-
də cəbhədən qayıtmış veteranlarımız - Abmüsüm İsmayılov, 
Allahverən Abbasov, Bəşir Şükürov, Pərviz Məmmədov, 
Fəyyaz Rəşidov, Cəbi Cəbiyev, Qasım Həmidov, Ramazan 
Səlimov, Xanbaba Məmmədov, Yadigar Beydullayev, Güləh-
məd Əmrahovla yanaşı pedaqoji təhsilli müəllimlər Çingiz 
Bağirov, Elza Aslanova, (sonradan “Əməkdar müəllim” adına 
layiq görülmüşdür), Tamara Qasımova, Güllü Mirzəyeva, 
Gövhər Məmmədova, Şirinxanım Hüseynova, Mürvət Əliyev 
və bir çoxları pedaqoji fəaliyyətə başlamışlar.  
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1950-ci illərdə rayonumuzda ali pedaqoji və universitet 
təhsilli yeni nəsil müəllimləri yetişib pedaqoji fəaliyyətə baş-
lamış, şagird kontingenti artmış, tədrisin keyfiyyəti yüksəl-
məyə başlamışdır.  

Həmin illərdə pedaqoji fəaliyyətə başlayan müəllimlərdən 
Abdulla Rəsulovu, Nurulla Xəlilovu, İsbat İsaqovu, Həsən 
Cəbrayılovu, Sabir İbrahimovu, Nurbala Quliyevi, Ramazan 
Hüseynovu, Ağabəy Quliyevi, Məcid Bağırovu, Nurəli Abdul-
layevi, Nizaməddin Adıgözəlovu, Teymur Muradovu, Tacəd-
din Tacəddinovu, Hüseyn Muradovu və başqalarını göstərmək 
olar. Həmin müəllimlər böyük səy və həvəslə pedaqoji fəaliy-
yətə başlamnış, ömürlərini rayon xalq təhsilinin güclənməsinə 
həsr etmiş, xalqın böyük hörmətini qazanmışdır.  

1960-cı ildən isə xalq təhsili öz inkişafının yeni mərhə-
ləsinə daxil olmuş, fənnlərin ixtisas müəllimləri tərəfindən təd-
risinə diqqət artmış, bütün fənnlər üzrə ixtisaslı kadrlar yetiş-
miş, məktəblərin şəbəkəsi güclü inkişaf etməyə başlamışdır.  

Əgər 1950-ci ildə Dəvəçi rayonunda cəmi 2 orta, 13 yed-
dillik və 22 ibtidai məktəb vardısa,  hal hazırda rayonda  
21 orta və 14 əsas, 13 ibtidai, məktəb, 9 məktəbəqədər və  
5 məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsi fəaliyyət göstərir.  

Keçən müddət ərzində rayonda xalq təhsil şöbəsinə 
Heybət Quliyev, Xudabaxış Cəfərov, Xanbaba Məmmədov, 
Akif Hacızadə, Tamara Qasımova, Teyfur İsmayılov, Nurulla 
Xəlilov, Hətəmşah Osmanov, Ramiz Bağırov, Babaş Şah-
pələngov, Sabir Ağarzayev kimi xalq arasında tanınmış və hör-
mət qazanmış ziyalılar rəhbərlik etmişlər.  

Hazırda rayonun ümumtəhsil məktəblərində 9041 nəfər 
şagird təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 869 nəfər müəllim 
məşğul olur. Müəllimlərin əksəriyyəti ali pedaqoji təhsillidir. 
Hər il rayonun ümumtəhsil məktəblərini 400 nəfərə qədər 
məzun bitirir. Onların 80-100 nəfəri respublikanın müxtəlif ali 
və orta ixtisas məktəblərinə qəbul olunurlar.  
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İftixar hissi ilə qeyd olunmalıdır ki, respublikanın alimləri 
ıçərisində rayonumuzun nümayəndələri də vardır. Belə 
alimlərdən Qafar, Ziyəddin, Akif Əfəndiyev qardaşlarını, Sa-
cidə, Kəmalə, İradə Əfəndiyeva bacılarını, Nurulla Xəlilovu, 
Rəsul, Əhliman Muradov qardaşlarını, Əlikram, Rafiq Məm-
mədov qardaşlarını, İbrahim Mayilovu, Sərdar Sultanovu, 
Əliağa Əlizadəni, Qonaqbəy Rzayevi, Oktay Sultanovu, 
Abdulhəmid Tağıyevi, Cəlal Əzimovu, Əli Süleymanovu, 
Oktay Abbasovu, Teyfur Abdulkərimovu, Abdulla Rəsulovu, 
Əmrağa İdrisovu, Ramazan Məmmədovu, Mübariz Əmirovu, 
Əlibaxış Kəlbiyevi, Alik Abbasovu, Ariz Xəlilovu, Faiq 
Şahbazovu, Məhəmməd Əliyevi, Nəriman Əzməmmədovu və 
onlarla başqalarını göstərmək olar.  
               

                                   Sabir Ağarzayev,  
Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri, Azərbaycanın xalq maarif 
əlaçısı “Şabran “ qəzeti № 2(5493) 1-28 fevral 2001-ci il.  

  
 
  
                    
  



82 

ATAM MƏNİM 
 

İnsan ömrü əmanətdir. Dünyaya 
gəlir, ömür payını yaşayır, alnına 
yazılanlar ürcahına çıxır...  

Həyat kitabdır və bu kitabı hər 
kəs özü yazır. Bu kitabı səhv yaz-
maq və qaralamaq olmaz. Çünki 
üzünü köçürməyə icazə verilmir. 
Həyatda nə etmisənsə, o da qalacaq, 
Elə yazmalı və yaşamalısan ki, 

səmərəsiz keçən günlər üçün sonra heyfsilənməyəsən, Bəli, 
dünyaya göz açan hər bir insan beşikdən məzara qədər bir 
sınaq meydanından keçir...  

Tanrının insana bəxş etdiyi bu ömür yolundan hər kəs 
bacardığı kimi istifadə edir. Kimi özü üçün yaşayır, kimi də 
biliyini, bacarığını Vətənin çiçəklənməsi, xalqının tərəqqisi 
naminə sərf edir. Belə insanlar xalq tərəfindən sevilir, hörmət 
və ehtiramla qarşılanır. Dünyasını dəyişib əbədiyyətə qovuşan-
dan sonra da dərin məhəbbətlə ürəklərdə anılır, xatirələrdə 
yaşayırlar. Xalq öz sevdiklərini daim yaddaşlarda yaşadır! 
Yaddaşlarda yaşayıb həmişə anılan insanlardan biri də Niza-
məddin Oruc oğlu Adığözəlovdur – mənim atam! 

Məhəmməd Peyğəmbərin “Ata evin çırağıdır” sözləri ata-
ya verilən ən böyük dəyərdir. Ata o kəsdir ki, dayanıb öndə 
övladın hissi ilə yaşaya bilir. Ata ailənin ürəyi, ata şah dama-
rıdır. Ata Tanrının yerdəki kölgəsidir. Ata-ana üçün həyat o 
zaman gözəl olur ki, böyütdüyü övladlar qədirbilən olurlar. 
Atalı ailə məğlubolunmaz, alınmaz bir qaladır. Atalı uşaq 
ürəklidir, vüqarlıdır, qürurludur. Mən bu sözləri atasını itirən 
bir övlad yanğısı ilə kövrələrək yazıram...    

 

Elə bil ömrümün sonudur, bitdi,  
                Yaman ağır imiş atasız dünya! 
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Bütün övladlara elə gəlir ki, onun atası dünyada ən 
qüvvətli, ən ağıllı, ən gözəl insandır. Mən də bütün insanlar 
kimi belə düşünmüşəm. İndi bəzən ürəyimdə deyirəm ki, kaş 
atam adi ata olaydı, heç yerdə işləməyəydi, amma ölməyəydi 
sağ qalaydı, bizimlə olaydı, qocalaydı, səhərdən axşama kimi 
ona qulluq eləyəydim. Lakin bilirəm ki, bu, mümkün deyil. 
Nizaməddin müəllimi işindən-peşəsindən, dostlarından, qo-
humlarından, onu hədsiz sevən şagirdlərindən respublikanın 
hər yerində fəaliyyət göstərən, həmişə onu axtaran tələbə 
yoldaşlarından ayrı təsəvvür etmək qeyri-mümkündür! O, 
təkcə özü üçün yox, hamı üçün yaşadı. Özünəməxsus xüsusiy-
yətləri ilə seçilən, bütün varlığı ilə əsl tərbiyə mücəssəməsi 
olan Nizaməddin müəllim son dərəcə sadə həyat tərzinə malik 
insan idi. İnsansevərlik, səmimilik, alicənablıq, xeyirxahlıq, 
dosta, elə-obaya sədaqət, sevgi, ailəyə bağlılıq, övladlarına 
məhəbbət onu başqalarından fərqləndirirdi. Yaxşılıq etməkdən 
zövq alan Nizaməddin müəllimi məktəb direktoru kimi fəa-
liyyət göstərdiyi Şabran rayonunun Pirəbədil (doğulduğu 
kənd), Rəhimli, Uzunboyat və digər kəndlərində bu gün hör-
mətlə yad edir, ruhuna rəhmət oxuyurlar.  

Tərcmeyi-hal. Adıgözəlov Nizaməddin Oruc oğlu 15.XII. 
1928-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil kən-
dində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1935-ci ildə Pirəbədil 
kənd orta məktəbinin I sinfinə daxil olub, 1945-ci ildə həmin 
məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 1946-cı ildə V.İ.Lenin 
adına APİ-nin (indiki Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universi-
tetinin) tarix fakultəsinə daxil olub, 1950-ci ildə ali məktəbi 
qurtarmışdır. 1950-сi ildə Maarif Nazirliyinin əmri ilə Pirəbə-
dil kənd orta məktəbinə direktor təyin edilmişdir. 1951-ci ilin 
avqust ayında hərbi xidmətə göndərilmişdir. 1954-cü ildə hərbi 
xidmətdən qayıtmış, həmin il Maarif Nazirliyinin əmri ilə 
Rəhimli kənd orta məktəbinə direktor təyin olunmuşdur. 1957-
ci ilin aprel ayından Dəvəçi rayon Partiya Komitəsində 
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Təbliğat-Təşviqat şöbəsinin müdiri vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 
1960-cı ilin fevral ayından 1961-ci ilin fevral ayına kimi 
Q.Musabəyov adına kolxozun sədri işləmişdir. 1961-ci ilin 
avqustunda rayonun Uzunboyad kənd orta məktəbinə direktor 
təyin edilmişdir. 1962-ci ildən 1965-ci ilə kimi T.Abbasov 
adına 1 saylı orta məktəbdə direktor müavini vəzifəsində çalış-
mışdır. Bir müddət rayonda çıxan “Yüksəliş” qəzetinin 
redaktoru vəzifəsini icra edib.  

1965-ci ildən 1972-ci ilə kimi Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayon Xalq Maarif Şöbəsində Metodkabinetin müdiri vəzi-
fəsinə irəli çəkilərək səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 1972-ci 
ildən ömrünün sonuna kimi T.Abbasov adına 1 saylı orta 
məktəbdə direktor müavini vəzifəsində çalışmışdır. “Əməkdə 
fərqlənməyə görə”  və “Əmək veteranı” medalı ilə, “Qabaqcıl 
Maarif Xadimi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 11 mart 1996-
cı il tarixdə dünyasını dəyişmişdir.  

Bu tərcümeyi-hal yaşanmış bir ömür payının görünən 
tərəfləridir. Mənalı, zəngin xatirələrlə dolu bu ömrə nəzər 
salıb, olduğu kimi təsvir etmək, yazmaq çox çətindir. Xatirə-
ləri qələmə almaq, mənim aləmimdə keçilmiş ömür yolunu 
saatbasaat yenidən yaşamaqdır. Bu isə asan deyil. Çünki ömür 
yolu yalnız güllər-çiçəklər içindən keçib getmir. Bu enişli-
yoxuşlu yol bəzən qaratikan kolları arasından, susuz səhralar-
dan da keçir. Düşünürəm ki, xatirələrin yaxını ağrıdan olur, 
göynədən olur: uzaqları daha mülayim, sakit...   Dönüb arxaya 
baxmaq təkcə fərəh və qürur deyil, həm də əzabdır, əziyyətdir. 
İtirdiklərini təzədən yaşamaq isə ölüb- dirilmək kimidir.  

Yadımdadır, orta məktəbdə təhsil alarkən atam işinin 
çoxluğuna, bəzən evə gec gəldiyinə baxmayaraq, bizim dərslə-
rimizlə maraqlanır, hətta mənə oxuduqlarımı danışdırır, diq-
qətlə qulaq asırdı. Məndə belə vərdiş də yaranmışdı ki, digər 
bacı qardaşlarımdan fərqli olaraq yatmır, onun yolunu gözlə-
yirdim. Atam məni tarixçi görmək istəyirdi. Ancaq filoloq 
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olmaq istədiyimi bildirəndə etiraz etmədi. O, bizim yaxşi 
oxumağımız üçün əlindən gələni edirdi. Evdə bizə hər cür 
qayğı göstərən isə anam Balaxanım idi. Altı qardaşın bacısı 
olan anam həmin məktəbdə müəllim işləyən Güləli müəllimin 
(dayımın )səyi, köməyi nəticəsində yaxşı oxuyaraq Pirəbədil 
kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirmişdi. Buna görə də o 
övladlarına dərslərində kömək etməyi bacarır, həyat yolda-
şının, uşaqlarının bütün istəklərini həyata keçirmək üçün çalı-
şırdı. Ömrü boyu dükan, bazar tanımayan anam sonralar nəvə-
nəticələrinin də qayğısına qaldı. Valideynlərimi, (xüsusən də 
atamı) bütün qohumlarımız çox sevir və hörmət edirdilər. 
Nizaməddin müəllimə yaxın-uzaq, varlı-kasıb, arxalı-arxasız 
sözləri yad idi. O, ömrü boyu yaxşılıqdan, xeyirxahlıqdan 
zövq alaraq bizə deyirdi: “Arxasıza arxa olun ki, qoy desinlər 
dayaqsan.” 

Həyatın yolları hamar deyildir. Nizaməddin müəllimin də 
enişli-yoxuşlu həyat yollarında haqsızlıqlarla rastlaşdığı vaxt-
lar da olub. Sözün düzünü mərdi-mərdanə üzə deyən, vüqarlı, 
qürurlu, haqqı müdafiə edən, bu təmiz insan bəzən kimlərinsə 
paxıllığı, qısqanclığı ilə üzləşirdi... Bu, yazını yazarkən ya-
dıma bir əhvalat düşdü. Atam Təhsil Şöbəsində ona məxsus ki-
çik otaqda oturub hesabatları yoxlayırmış. Qapını döyüb içəri 
daxil olan bir nəfər əlindəki kağızı ona uzadaraq deyir: “Məni 
sənin yerinə təyin ediblər, bu da əmrim. “Nizaməddin müəllim 
özünəməxsus təmkinlə” Təbrik edirəm, sabahdan gəlib işinə 
başlarsan,” - deyir. İş yerindən aralanmamış uşaqlıq, gənclik, 
tələbəlik dostu olan Məcid Bağırovla rastlaşır. Dostunun 
başına gələni eşidən Məcid əmi onunla birlikdə Bakıya yola 
düşür. Atam nazirin qəbulunda olur və səhərisi gün o artıq öz 
işində idi...  

1987-ci ilin yayını xatırlayıram. “Abşeron” sanatoriyasın-
dan qayıdan atam qanında şəkərin həddindən çox olduğunu 
bildirəndə hamımızın qanı qaraldı.  
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Biz onu həmişə sağlam, gümrah, şən görmüşdük, bu 
xəstəlik haradan çıxdı? Bir müddət işə gedə bilməyən atamın 
hələ 60 yaşı tamam olmamışdı ki, o ərizəsini yazıb işdən azad 
olunmasını xahiş elədi. Bu addımı onu sevənləri, ailəsini ya-
man sarsıtdı... “Mən xəstəlik nədir bilməmişəm, indi xəstəlik 
arayışı ilə çörək yeyə bilmərəm”, – dedi. Bu qürurlu insan 
“Yol sizindir, gəncliyindir, işləyin, qurun, yaradın”, -sözlərini 
dedi. Nə qədər böyük iradəyə malik olsa da,  bu yaşda işdən 
ayrılmağın dəhşətini mən indi anlayıram. Bəzən o nikbinliklə 
mənə təsəlli verirdi: “Fikir eləmə, ay, qızım. Həyatda hərənin 
öz taleyi, alın yazısı var, mən də öz taleyimi yaşayıram.” 

Qəlbi qurmaq, yaratmaq eşqiylə döyünən bu insanı sevimli 
nəvəsi Elnurun faciəli ölümü daha çox sarsıtdı. Ali məktəb 
tələbəsi olan Elnur babasının infakt keçirməsinə səbəb oldu. 
Son nəfəsində də, “Mən sizi, ailəmi çox sevirəm. Sizə var-
dövlət yox, qızıl yox, təmiz ad qoyub gedirəm. O adın işığında 
yaşayın, el-oba arasında həmişə başı uca olun”, - dedi 
Nizaməddin müəllim. Dostluqda möhkəm olan atam son nəfə-
sində də onları xatırladı... O məhz belə, sakit, özünü itirmədən 
sözlərini deyərək dünyadan getməli idi.  

Atam öləndən sonra Məcid müəllim, Hətəmşah müəllim, 
böyük qardaşı Mehrac müəllim, Nurbala müəllim, Müslüm 
müəllim, Mürsəl müəllim, şagirdi Həlimə müəllimə, nəvəsi, 
həm də şagirdi Elnarə müəllimə və başqaları Nizaməddin 
müəllim haqqında xatirələrini yazdılar. Mənalı yaşanmış bir 
ömrün illərinə, aylarına, günlərinə, saatlarına işıq salan insan-
lara-dünyasını dəyişənlərin ruhuna rəhmət oxuyur, qalanlara 
can sağlığı arzulayıram. Əgər ömür vəfa etsə o xatirələri 
Nizaməddin müəllimin həyat yolunu şərəflə davam etdirən qızı 
və şagirdi kimi sizlərə kitab halında ərmağan edəcəyəm.  

Bəli, atamdan bizə - övladlarına var-dövlət, qızıl qalmadı. 
Əvəzində qızıldan da qiymətli sözlər, qürur duyulası xatirələr 
qaldı. İndiyə qədər də biz o sözlərin işığında yaşayırıq və 
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yaşayacağıq. Yazımı böyük şairimiz S.Vurğunun misraları ilə 
bitirmək istəyirəm: 

 
Ölüm sevinməsin qoy! Ömrünü vermir bada,  
El qədrini canından daha əziz bilənlər.  
Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada,  
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər! 

 
        Həqiqət Nizaməddin qızı,  
      “Tərəqqi” medallı  müəllim  
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TORPAQ  ÇƏKİR...    
 

 
Bir müddət doğulub boya-başa 

çatdığı yurddan ayrı düşən insan doğ-
ma elinə-obasına qayıtdıqda, bu 
gəlişinin səbəbini xəbər alanlara cava-
bı qısa olur: “Torpaq çəkdi... ” 

Doğma Sumaqova kəndində dün-
yaya göz açan Səməd Səmədov zoo-
texnik ixtisasına yiyələnib diplomlu 
mütəxəssis kimi əmək fəaliyyətinə o 
zaman Siyəzənin (indiki Şabran rayo-

nunun tərkibində olduğu vaxtlarda) kəndlərində işlədiyi təsər-
rüfatlarda başlayıb.  

Doğrudur, doğma yerlər üçün qəribsəyib darıxsa da, 
Səməd kişi öz vəzifəsinə həmişə ürəklə, ciddi yanaşıb. Bütün 
bunlar da, çalışdığı təsərrüfatların əmək göstəricilərində əksini 
tapıb. Gənc mütəxəssisin adı həmişə hörmətlə çəkilib. İşinə 
görə müxtəlif mükafatlara, təltiflərə layiq görülüb. Bu o 
zamanlar idi ki, az qala fermalarda bir litr südün, bir kiloqram 
ətin haqq-hesabı çəkilirdi. Heyvandarlığın təsərrüfatlarda bü-
tün ağırlığı zootexniklərin üstündə idi. Bir müddət rayonun 
müxtəlif təsərrüfatlarında çalışdıqdan sonra Səməd Səmədov 
ötən əsrin yetmişinci illərində doğma Pirəbədil kəndinə zəngin 
təcrübəyə malik, adlı-canlı bir zootexnik kimi qayıtdı.  

Yaxşı mütəxəssisin adı sonralar yaxşı ata kimi tanındı. 
“Balam əzizdirsə, tərbiyəsi ondan da əzizdir” prinsipi ilə bala-
larını böyüdən mərhum Pəlvər xanımla Səməd kişinin oğlan-
ları-qızları oxuduqları Pirəbədil kənd orta məktəbinin inti-
zamlı, nümunəvi, həmişə əlaçı şagirdləri oldular. Təkcə bir 
faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, Səmədovlar ailəsinin övladı 
Nüsrət riyaziyyat üzrə respublika olimpiadasının qalibi olmuş 
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ilk kənd məktəbinin şağirdidir. Sonralar Nüsrət sübut etdi ki, 
bu uğuru təsadüfü deyil. Moskvada texniki ali məktəb qurtaran 
Nüsrət indi  Respublikanın Əməkdar mühəndisidir.  

Ailənin böyük oğlu Əhməd müəllim isə rayonda tanınmış 
ziyalılarından, dövlətə sədaqətlə xidmət edən bir məmurdur.  

İndi ömrünün ixtiyar çağlarını yaşayan Səməd kişi ata 
sevinci ilə yanaşı, həm də baba sevincini yaşayır. Ömrü uzun, 
günləri xoş! 

 
                              

  



90 

ÖMÜRDƏ İZLƏR VƏ YA 
TANIDIĞIM ADAM 

 
Uludan ulu xatirələriylə, qədim 

yaddaşıyla az qala Azərbaycanımız-
da yaxşı tanınan Şabran bölgəsinin 
Pirəbədil Sovetliyində dağları özünə 
beşik bilib qoynuna-qucağına sığınan 
kəndlərimizdən biri də Sumaqovadır.  

İndi du kənd 30 ilə yaxındır ki, 
işdən-gücdən vaxt-macal tapıb yolu,  

güzarı qoynuna düşəndə onu tanıdan, adını ucaldan bir ziyalı 
övladının boynuna qollarını dolamaqla öyünür, qürrələnir.  

İyirmi üç il bundan qabaq dağ kəndindən rayon mərkəzinə 
komsomol işinə irəli çəkiləndə 25 yaşlı bu qaraşın, mehriban 
oğlanı o zaman hələ ki, təkcə kəndlərində tanıyırdılar, həm də 
ömrünü torpaqla, zəhmətlə bağlayan kəndinin xətirli-hörmətli 
kişilərindən biri olan kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Səməd 
Səmədovun ədəbli-ərkanlı, çalışqan, ali təhsilli övladlarından 
biri kimi...    

Əhməd Səmədov haqqında söhbətimizə bir az da uzaqdan 
başlayaq, deməliyik ki, o bir vaxt uşaq çağlarında yaşıdı olan 
bütün kənd uşaqları kimi sonu “Göydən düşən üç alma” ilə 
qurtaran neçə-neçə səhərləri diri-gözlü açmışdı ki?! Həmin 
almalardan ona pay düşməsə də, nə inciyərdi, nə küsərdi, 
kitablardan ayrılmaq bilməzdi.  

Ailənin böyük oğlu olduğundan ev-eşiklərinin bir yükü də 
çiyinlərində olan Əhməd oxuduğu Pirəbədil kənd orta məktə-
binin də çalışqan və nümunəvi şagirdlərindən idi. Beləcə zəh-
məti, kitabları sevə-sevə Əhməd Səmədov 1972-ci ildə orta 
məktəbi bitirdikdən sonra ilk əvvəl “həyat, torpaq məktəbini” 
öyrənmək qərarına gəldi. Doğma kənddə qalıb sovxozda fəhlə 
işlədi, bir ildən sonra əsgəri xidmətə çağırıldı. Ancaq Ənməd 
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Səmədov sovxozda çalışdığı o qısa müddətdə də özünü qabaq-
cıl kimi tanıda bilmiş, işin ağırına çiyin vermişdi, sözə yox, işə 
güc vermişdi. Ona görə də sovxozun kommunistləri bu cavan 
fəhləyə etimad göstərmişdilər və Əhməd Səmədov da ordu 
sıralarına Sov. İKP üzvlüyünə namizəd kimi yola düşmüşdü.  

Uzaq Almaniyada sovet qoşunları qrupunda xidmət edirdi. 
Doğma Azərbaycandan, kəndlərindən, ev-eşiklərindən, doğ-
malarından-yaxınlarından uzaq düşməyin xiffəti, tanımadığı, 
hələ ünsiyyət bağlayıb doğmalaşmadığı yad adamlar... Bütün 
bunlar ilk əvvəl çöl-bayır görməyən gənci azca darıxdırsa da 
qorxutmadı. Qısa bir vaxtda Əhməd Səmədov nümunəvi dav-
ranışına, təlim və döyüş hazırlığına görə qulluq etdiyi hərbi 
hissənin əlaçı döyüşçülərindən biri oldu.  

Hərbi xidmətdən kəndlərinə kommunist kimi döndü. 
Yaşıdları kimi o da şagird partası arxasında gələcək ömür gün 
yolunu müəyyənləşdirmişdi. İllər isə onun arzusunun qətiliyini 
sınağa çəkmişdi: arzusu müəllim olmaq idi, özü də doğma 
Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi! 

Dadlı-duzlu ana dilimiz hələ uşaq yaşlarından Əhmədə 
ayaq açıb yeridiyi, gözüylə-könlüylə sevdiyi kəndləri qədər 
əziz və doğma idi. Yuxarı siniflərdə oxuduqca ədəbiyyat dərs-
lərində Füzuli məhəbbəti qəlbini bir az da büllurlaşdırmışdı, 
kövrəltmişdi, Sabir yanğısı ilə birgə yanmışdı, Vurğun şeri ilə 
ana torpağa bir də vurulmuşdu... Hələ bayatılarımız, nağıl-
larımız, dastanlarımız ...   

İndiki APDU-nun filalogiya fakultəsinin tələbəsi oldu...  
Ali təhsilini başa vurduqdan sonra  bir ara Pirəbədil kəndində 
Qəzənfər Musabəyovun ev muzeyinin direktoru işlədi.  

Bəlkə də dünyada elə bir kənd yoxdur ki, oradan birdən-
birə iki nazir çıxsın...  Və...  o nazirlər həm də doğmaca bacı-
qardaş olsunlar-Azərbaycan SSR XKS-in, sonradan isə ZSFSR 
XKS-nin sədri Qəzənfər Musabəyov və respublikamızın Ali 
Məhkəməsinin ilk qadın sədri Ayna Sultanova bacı-qardaş 
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idilər və onların hər ikisi Pirəbədil kəndində doğulub boya-
başa çatmışdılar. Görkəmli inqilabçılardan olan bu bacı-qardaş 
gördükləri işin haqq-ədalət, düzgün olduğuna inana-inana ya-
şayıb fəaliyyət göstərmiş və adları da tarixi şəxsiyyətlər kimi 
tarixin ulu yaddaşına həkk olunmuşdu.  

Keçmişini bilməyənin gələcəyi də olmaz... Və o keçmişi 
öyrənmək işində muzeylərin xidmətləri əvəzsizdir, Əhməd 
müəllim üçün də muzeydə görməyə iş kifayət qədər idi...    

Sonra da əmək kitabçasında yeni səhifələr...    
Əvvəlcə Kilvar kənd orta, sonra isə Qələğah kənd 8 illik 

məktəbində müəllim! Başdan-binədən sözə pərgar olan kənd 
uşaqlarına doğma ana dilimizi, bu dildə yaranan söz sənətimizi 
oyrədib sevdirmək!...    

Məktəbin digər fənn müəllimləri öz aralarında umu-
küsüyə keçmişdilər: “Əhməd müəllim az qala bütün şagirdləri 
ədəbiyyatçı edəcək... ” 

Cavan olsa da, həm də ictimaiyyətçi kimi də yaxşı tanınan 
Əhməd Səmədovu tezliklə rayon komsomol komitəsinə 
təlimatçı vəzifəsinə dəvət etdilər. Yeni qayğılar, yeni vəzifələr, 
rayon gənclərinin liderlərindən olmaq arzusu, istəyi... Onda 
1980-cı il idi.  

Komsomol işində bərkiyən gənc kadrı beş ildən sonra daha 
mühüm vəzifəyə irəli çəkdilər-Əhməd Səmədov Dəvəçi rayon 
Partiya Komitəsində təlimatçısı oldu. Və... vur-tut yeddicə ay-
dan sonra o illərdə yaşca çox cavan, partiya stajına görə isə 
xeyli təcrübəsi olan Əhməd Səmədov rayon partiya komitə-
sinin təşkilat şöbəsinin müdiri oldu.  

Mühüm və məsul partiya işində - raykomun təşkilat şöbə 
müdiri vəzifəsində çalışan “yoldaş Səmədov”un o illərdə qəbu-
lunda olub onunla ünsiyyətdə olanlar Əhməd müəllimi quru, 
ədalı, yekəxana partiya “çinovniki” kimi deyil həmişə kömək 
əlini uzadan, imkanlı, səlahiyyəti daxilində, qayda–qanun çər-
çivəsində işini-xahişini həll etməyə ürəkdən çalışan bir insan 
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kimi tanıdılar.  
Bir də hər şeydən əvvəl Əhməd müəllimin sözü bütöv-

lüyünə hörmət etdilər.  
Müraciət edənlər bir həqiqəti yaxşı bilirdi ki, Əhməd 

müəllim quru, yalan vədlərdən həmişə uzaq olub. Söz veribsə, 
sözünün də üstündə duracaq, nədən ki, ağzından şirin, xoş 
yalan çıxanlardan deyil.  

Partiya işində çalışdığı dövrdə Əhməd müəllim üçün 
“yaxın”, “uzaq” anlayışları yox idi. Açığını deyək ki, bəziləri-
miz əhval-ruhiyyə adamları oluruq. İşimiz düzdürsə, kefimiz 
sazdırsa, üzümüz gülür. Vay o gündən ki, işlərimiz balaca əyri 
ola-onda üzümüzü görmə!... Əhməd müəllim isə həmişə təm-
kinini saxlayıb, ünsiyyət mədəniyyətini gözləyib. Dəyişən 
onun vəzifələri olub, halı-xasiyyəti yox... Onun bu mehriban-
çılığı, qayğıkeşliyi həm də tələbkarlığı ilə qoşa olub, adamın 
yaxşısı ilə yanaşı nöqsanını, səhvini də üzə çəkib ki, yiyəsi 
nəticə çıxarsın... Sadə, mehriban, böyük-kiçik yeri bilmək –
bax, Əhməd müəllim belə vəzifə sahibi olub! 

1989-cu ildə Əhməd Səmədovu bir vaxt sıravi fəhlə kimi 
əmək fəaliyyətinə başladığı Pirəbədil südçülük-tərəvəzçilik 
sovxozuna direktor göndərdilər. Bir vaxt məşhur, milyonçu 
təsərrüfat ağır, çətin vəziyyətdə idi.  

Əhməd müəllim ixtisasca kənd təsərrüfatı mütəxəssisi 
olması da, elə erkən yaşlarından həyat məktəbi torpaq, uzun 
illərin iş təcrübəsi olmuşdu.  

Rəhbər partiya işində çalışdığı müddətdə tez-tez təsərrüfat-
larda olduğundan əkin-biçindən, mal-qaradan aqronom, zoo-
texnik qədər yaxşı baş çıxarırdı.  

Adamlarla işləmək onun üçün çətin deyildi, adamların 
dilini bildiyindən işdə səsini qaldırmır, boş hay-küy salmırdı, 
necə deyərlər, ağalıq etmir, idarə edirdi. Sovxoz direktoru kimi 
Əhməd müəllim üçün əsas vəzifə işlərin düzgün təşkili idi. 
Hərtərəfli fikirləşə bilmək qabiliyyəti direktor işlədiyi vaxt-
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larda daha çox karına gəldi. Təsərrüfat başçısı kimi plan və 
tapşırıqların yerinə yetirilməsi ondan ötrü idi ki, kənd ada-
mının qazanc-gəliri çoxalsın, güzəranı yaxşılaşsın.  

Sovxoz direktorunun müdrik babaların illərin sınağından 
çıxmış bir həqiqətə inamı böyük idi ki, torpaq deyir, öldür 
məni, dirildim səni, Sev məni sevdirim səni...    

1992-ci ildə AXC-Müsavat cəmiyyəti hakimiyyətə gələn-
dən sonra uzun illik iş təcrübəsinə malik belə işgüzar, cavan 
adam işsiz qaldı.  

1995-ci ildə Sündüz xanım Babayeva Dəvəçi rayon İH 
başçısı təyin edildi.  

Sündüz xanım birgə partiya işindən yaxşı tanıdığı , orta 
məktəbdə bir vaxt dərs dediyi keçmiş şagirdini hümanitar 
məsələlər üzrə mavini vəzifəsinə irəli çəkdi.  

Bu vəzifədə çalışdığı illərdə Əhməd müəllim respublika-
mızın müstəqilliyinin, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsin-
də, rayonda iqtisadi və aqrar islahatların aparılmasında, abad-
lıq, mədəni-quruculuq işlərində əlindən gələni əsirgəməyib.  

2002-ci ilin yanvar ayından isə Əhməd Səmədov rayon 
Mədəniyyət Şöbəsinə başçılıq edir. Xalqı tanıdan onun 
mədəniyyətidir. Qədimdən qədim Şabran torpağının bu günki 
mədəniyyətini tanıtdırmaq yolunda əzmlə çalışan Əhməd 
müəllimə uğurlar! 
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KİÇİK BİR MÜSAHİBƏ 
 
Rayonumuzun mədəniyyət məsələlərində tarixi hadisələr 

və bayramlar, yubileylərlə bağlı maraqlı kütləvi tədbirlər, 
görüşlər, ədəbi-bədii gecələr, konsert və tamaşalar, təntənəli 
mərasimlər, yeni kitabların təqdimatları, oxucu konfransları 
keçirmək, kitab sərgiləri nümayiş etdirmək kollektivimizin 
gündəlik fəaliyyətinin əsasını təşkil edir.  

Hər belə tədbirlərin keçirilməsi üçün şöbədə xüsusi plan 
tərtib edilərək, rayonun bütün mədəniyyət müəssisələrinə töv-
siyələr verilir.  

- Bəs yeniyetmələrlə , gənclərlə bağlı iş...    
- Uşaqların, yeniyetmələrin və gənclərin estetik tərbiyə-

sinin formalaşmasında, böyük əhəmiyyət kəsb edən mədəni-
kütləvi tədbirlərin keçirilməsində özfəaliyyət kollektivlərinin 
və bədii təşviqatın gücündən daha geniş istifadə edirik.  

Bir faktı deyim ki, mədəniyyət müəssisələrinin özfəaliyyət 
kollektivlərinə cəlb olunanların əksəriyyəti gənclərdir. Mədə-
ni-kütləvi tədbirlərdə aparıcı rolu da məhz onlar oynayırlar.  

Şəhər musiqi məktəbində uşaqlardan ibarət xalq çalğı alət-
ləri ansamlları, xor, rəqs dərnəkləri fəaliyyət göstərir ki, yeni-
yetmələr burada musiqi təhsili almaqla yanaşı həmin dərnək-
lərdə də məşğul olur, yaradıcılıq qabiliyyətlərini daha da 
inkişaf etdirirlər.  

- Rayonda tarix və mədəniyyət abidələrinə münasibət 
necədir ? 

- Yaxşı deyiblər ki, keçmişə güllə atsan, gələcək səni topa 
tutar. Öz fəaliyyətimizdə tarixi və mədəniyyət abidələrinin qo-
runmasına xüsusi diqqət yetirir, qayğı göstəririk. Dəvəçi rayo-
nu tarix və mədəniyyət abidələri ilə çox zəngindir. Azərbay-
canın ümumdünya əhəmiyyətli nadir tarixi abidələri – Çıraq-
qala müdafiə istehkamı kompleksi və orta əsr şəhərlərimizdən 
qədim Şabran rayonumuzun ərazisində yerləşir. Hər iki tarixi 
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abidənin qorunması haqqında Ulu Öndərimiz heydər Əliyevin 
sərəncamı ilə bağlı xüsusi tədbirlər planı hazırlanmış, dövlət 
başçısının məlum sərəncamından irəli gələn vəzifələri müəy-
yənləşdirmişik. Ulu tariximizin şanlı yadigarları olan bu abidə-
ləri gələcək nəsillərə bir əmanət kimi göz bəbəyi kimi qoru-
yuruq.  

Şöbənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində, 
mədəniyyət ocaqlarının avadanlıqlarla təchisatı, kitabxana kol-
lektorlarının yeni ədəbiyyatla zənginləşdirilməsində Mədəniy-
yət Nazirliyinin diqqət və qayğısını həmişə yaxından hiss 
etmişik.  

Müstəqil Respublikamızın gələcəyi həm də onun hər bir 
vətəndaşının saf əqidəsindən, mənəvi saflığından çox aslıdır. 
İnsan mənəviyyatının formalaşmasında isə məlumdur ki, 
mədəniyyət işçilərinin rolu əvəzsizdir. Bax, bizim də, Şöbənin 
də hər bir üzvünün çiyinlərinə belə şərəfli və məsul bir vəzifə 
düşür. Kollektivimiz də öz vəzifə borcunu layiqincə yerinə 
yetirmək əzmi ilə çalışır.  
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YENİ TİKİLƏN MƏKTƏB - GƏLƏCƏK 
UĞURLARIN QARANTIDIR 

 

Pirəbədil kənd orta məktəbinin köhnə binası bir əsr bundan 
əvvəl inşa olunmuşdu. Həmin bina fasiləsiz olaraq təxminən 
100 il istismarda olub. Artıq həmin bina müasir təhsilin 
tələblərinə cavab verə bilmirdi. Bütün bunları nəzərə alaraq 
Şabran rayon İcra Hakimiyyəti hələ 2010-cu ildən bu kənddə 
müasir standartlara cavab verə bilən yeni məktəb binasının 
tikintisi üçün məsələ qaldırmışdı.  

17 avqust 2011-ci ildə rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 
249 saylı Sərəncamı ilə bu məqsədə torpaq sahəsı ayrılmışdı. 
Layihəçi təşkilat “Sosial-İnkişaf Layihə” MMC, Sifarişçi 
təşkilat isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliynin Əsaslı 
Tikinti İdarəsi idi.  

Biz “ Şahdağ Tikinti Serviz “MMC olaraq 160 şagird yeri 
olan, ikimərtəbəli məktəb binasının tikintisinə 2 dekabr 2011-
ci ildə başladıq. Tikintinin smeta dəyəri 818. 8 min manat, 
ayrılan torpaq sahəsi isə 0. 2 ha təşkil edirdi. Tikintinin 
seysmikliyi 8 bal zəlzələ gücündə hesablanmışdı.  

Gərgin keçən iş dövrü arxada qaldı. Bizim MMC tikinti 
işlərini 15 sentyabr 2013-cü il tarixdə tam başa çatdırıb məktəb 
binasını şagirdlərin istifadəsinə verdi.  

Bu məktəb binasının ümumi sahəsi 1588 kv m, binanın 
tikintialtı sahəsi isə 1168 kv m. -dir. Ayrılmış torpaq sahəsində 
nəzərdə tutulan tikililərin ümumi sahəsi 1280 kv m, təşkil edir.  

Məktəb binası müasir standartlara cavab verən istilik 
sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Bundan əlavə ayrılmış torpaq 
sahəsində məktəb binasından başqa qazanxana, nasosxana, 100 
kub. m –lik işməli su və yanğın əleyhinə yeraltı su çənləri, 
transformator yarımstansiyası, 50 kub. m-lik çirkab su çəni, 
həyətdə ikigözlü ayaqyolu inşa edilmişdir.  

Tikilən ikimərtəbəli binada vestibul-koridor sistemi, sinif 
otaqları (8 ədəd), kimya və fizika kabinetləri, kimya və fizika 
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laborotoriya otaqları, idman, akt zalları, müəllimlər, direktor 
və direktor müavini üçün otaqlar və s. insa edilmiş, smetada 
nəzərdə tutulan qaydada (nəfis şəkildə) təmir olunub başa 
çatmışdır.  

Bina xaricdən fasadın kürsü divarı və divarların küncləri 
aqlay plitə ilə, üst hissə isə dekorativ kərpic üzlük plitə ilə 
üzlənmişdir. Dam hissəsi metalokirəmit vərəqələrlə həll 
olunmuşdur. Həyatyanı sahədə tomet tavalardan meydança və 
yaşıllıq sahələri yaradılmışdır. Bir sözlə yeni tikilən bu 
məktəb-gələcək təhsil uğurlarının qarantıdır.  

  
Nurulla Mehdiyev 

“ŞahdağTikinti Serviz” MMC-nin direktoru            
Asim Orucov 

Mühəndis              
Sabir Həsənov 

İş icraçısı              
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RAYONUMUZUN İLK TƏHSİL OCAĞI 
 
 

XX əsrin əvvəllərində 1917-ci il 
inqilabından hələ çox-cox əvvəl 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Pirəbədil kəndinin əhalisinin əsas 
hissəsini Əfəndiyevlər adlanan əqrə-
ba təşkil edirdi. Onların başçısı da 
Mahmudağa adlı şəxs idi. Mah-
mudağa böyük torpaq mülkiyyətçisi, 
ailə sahibi, çox uzaqgörən bir cima 
idi.  

O dövrlərdə rayonun ətraf kənd-
lərində, o cümlədən, Gəndovda Mürsəl bəy, Qələgahda 
Həmdulla Əfəndi və başqa nüfuzlu şəxslər vardı. Pirəbədilli 
Mahmudağa kişi isə həmin nüfuzlu şəxslərdən öz siyasi və 
iqtisadi dünya görüşünə görə seçilirdi. O, Pirəbədil kəndində 
bişmə kərpic sexi tikdirmiş, özünə ikimərtəbəli, çox yaraşıqlı 
imarət inşa etdirmişdi. Həddən artıq maarifpərvər olduğuna 
görə oğlu Qəzənfəri, qızı Aynanı Bakıya göndərərək yeni 
üslubda açılmış (H.Z.Tağıyevin təşəbbüsü ilə açılmış Qızlar 
Gimnaziyasına və digər məktəbə) məktəblərə oxumağa gön-
dərmişdi.  

1900-1905-ci illərdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
ərazisi Quba qəzasının bir nahiyyəsi hesab olunurdu. Quba, 
Qonağkənd və Cici ilə yanaşı Pirəbədil	 və	 onun	 ətraf	 kənd‐
lərində	xalçaçılıq	çox	inkişaf	etmişdi.	Bu	sənət	sahəsində	öz	
işini	bilən	neçə‐neçə	yerli		xalça	ustaları	yetişmişdi.		

Mən 1955-1957-ci illərdə Pirəbədil kənd orta məktəbində 
müəllim işləyərkən kəndin ağsaqqalları ilə çox yaxınlıq edir, 
bu kəndin və məktəbin tarixi ilə bağlı onlara çoxlu müraciətlər 
edirdim.  
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Bir gün kənd ağsaqqallarından öyrəndim ki, 1912-1913-cü 
illərdə Quba qəzasının rəisi cənab Leontiyev Pusiya İmpera-
toru II Nikolayın arvadı Yelizavetanın ad gününə nadir xalça 
hədiyyə göndərmək fikirinə düşüb. O öyrənir ki, Pirəbədil 
kəndində gözəl sənətkarlığı ilə seçılən yaxşı xalça ustaları var.  

Özü şəxsən xüsusi layihə üzrə xalça çeşnisi çəkdirib özünə 
yaxın bildiyi Pirəbədilli Mahmudağa kişinin üstünə göndərir. 
Bərk-bərk tapşırır ki, göndərilən çeşniyə heç bir dəyişilik və 
əlavə etmədən həmin xalçanı kənddə toxusunlar.  

Pirəbədil kəndində keçmiş milis zabiti Şıxbala adlı bir 
şəxs yaşayırdı.  

Mən ondan öyrəndim ki, Quba qəzasının rəisi cənab 
Leontyevin sifarişi əsasında həmin xalça çeşnisini kəndin 
Şeyxlər məhəlləsində yaşayan tatsoylu Salamat adlı bir qadın 
toxuyub.  

Xalça toxunub qurtardıqdan sonra qəza rəisi Leontyev 
vasitəsilə Peterburqa göndərilir. Ğözləri oxşayan, imperiyanın 
rəmzi işarələrini özündə əks etdirən həmin xalça Peterburqda 
çar ailəsi tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və yerindəcə bəyənilir. 
Pirəbədil xalçası orda böyük uğur qazanır. Bu fürsətdən qəza 
rəisi isə bolluca faydalanır.  

1913-cü ildə çar höküməti ucqarlarda ibtidai rusdilli 
məktəblərin açılması proqramını gercekləşdirməyə başlayır. 
Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Ouba qəzasında da bu 
tipdən olan məktəb binalarının tikintisinə başlanır. Dəvəçi 
nahiyyəsinə aid həmin məktəbin rayonun Kilvar kəndində 
erməni uşaqları üçün tikilməsi nəzərə alınır.  

Bu məlumat Pirəbədilə çatır. Əhvalatdan xəbər tutan Mah-
mudağa kişi möhkəm qeyzlənir. Ata minib düz Pirəbədildən 
Qubaya çapır. Sübh tezdən iş başlanmamış Quba qəza rəisini 
evində yaxalayır və deyir: 

- Cənab rəis, sənə xalça lazım olanda məni çağırtdırırdın. 
Xalçanı da mən siz deyəndən də artıq keyfiyyətlə Pirəbədil 
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qadınlarına toxutdurdum. İndi isə məktəbi erməni dığaları 
üçün açırsan. Hansı ki, Kilvar kəndinin içərisindən keçəndə 
müsəlmanlar burunlarını tuturlar ki, kəndin havası əldəqayırma 
“samaqon” və sarımsaqlı tutulmuş iyi ilə dolu olduğu üçün 
boğulmasınlar.  

Leontyev iradın haqlı olmasını, Mahmudağa kişidən keçə 
bilməyəcəyini hiss edir. Çarəsizlikdən gülümsəyib deyir: 

-Mən Dəvəçi nahiyyəsində iki məktəb açaram. Onun biri 
də sənin xətrinə Pirəbədil kəndində tikilər.  

Mahmudağa kişinin bu işə ürəkdən yanaşması və tükən-
məz səyi ilə həmin məktəb Pirəbədil kəndində dövlətin dəstəyi 
və kənd sakinlərinin köməyi ilə tikilməyə başlayır.  2014-cü 
ildə həmin məktəb tam istifadəyə verilir və Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunda ilk şagirdlərini qəbul edir.  

Tikintinin ilk layihəsi belə olmuşdur: Girəcəkdə məktəb 
müdiri üçün 3 otaqlı və mətbəxli yaşayış evi.  

1955-1957-ci illərdə Pirəbədil kənd orta məktəbində işlə-
diyim vaxtlarda keçmiş məktəb müdiri üçün nəzərdə tutulmuş 
otaqlarda müasir məktəb direktorunun kabineti, müəllimlər 
otağı yerləşirdi. İç-içə olan 2 otaq isə sinif otağı olduğu üçün 
onlarda dərs keçilərdi. Həmin otaqların qarşısında uzun bir 
otaq var idi ki, o da dəhliz hesab olunurdu.   

Məktəbin 1914-cü il vəziyyətinə olan ilk layihəsi üzrə 
başda üst tərəfdə - sağda ikinci müəllim üçün 3 otaq nəzərdə 
tutulmuşdu.  

Sol tərəfdə isə yenə 3 otaqlı ev – şəriət müəllimi – ruhani 
üçün tikilmişdı.  

Bir sözlə mən 1955-1957-ci illərdə həmin məktəbdə 
işlədiyim dövrdə keçmiş layihə üzrə tikilmiş həmin otaqların 
hamısından laboratoriya və sinif otaqları kimi istifadə 
olunurdu.  

Qəribə burası idi ki, məktəb 7-15 yaşlı uşaqların istifadəsi 
üçün nəzərə alınsa da binanın içərisindən otaqların divarları 
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suvağın üstündən taxta üzlüklərlə bərkidilmişdi. Bu isə 
şagirdlərin istər sağlamlığı, istərsə də sərbəstliyi üçün çöx 
vacib və ölçüyə gəlməz dərəcədə faydalı idi.  

 
                 Mirzəbaba Rzayev,  

təqaüdçü müəllim, 86 yaş,  
Şabran rayonu, Dəvəçikənd 
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YADA DÜŞDÜ...    
 

   Səmimiyyətlə deyirəm ki, ömrü-
mün yadda qalan bir kəsimi də mənim 
üçün 1974-1976-cı illərdir. Ona görə 
yox ki, o illərdə mən gəncliyimin ən 
xoş çağlarını, 22-24 yaşlarını yaşa-
yırdım.  

Yox, 1974-76 cı illər mənim hələ 
məktəb illərindən adını eşitdiyim Pirə-
bədil kənd orta məktəbində çalışdığım 
illər idi. Demək olar ki, orta məktəb 

illərimdə o zaman vaxtaşırı Dəvəçi şəhərimizdəki kino teatra 
gedərdim və o kinoteatr da Qəzənfər Musabəyovun adını daşı-
yırdı. Və yuxarı siniflərdə Azərbaycan tarixi fənindən oxuyub 
öyrəndik ki, əslən Pirəbədil kəndindən olan Qəzənfər 
Musabəyov məşhur inqilabçı, görkəmli dövlət xadimi olub. 
Pirəbədil kəndində onların ata-baba malikanəsi ev muzeyi kimi 
fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda, bəlkə də Yaxın Şərqdə ilk 
nazir qadın da məhz Qəzənfər Musabəyovun bacısı Ayna 
Sultanova olub. Və bir də yaddaşımda Pirəbədil kəndi ilə bağlı 
burası da qalmışdı ki, Pirəbədil məktəbi təkcə rayonumuzda 
deyil, keçmiş Quba qəzasında ilk dünyəvi təhsil ocağıdır və bu 
məktəbin açılmasında Qəzənfər Musabəyovun əmisinin böyük 
xidmətləri olub.  

Qərəz,  mətləb üstünə gəlım.  
1974-cü ildə səhhətimə görə təyinatla müəllim kimi 

getdiyim Lerik rayonunun Andurma kəndindən rayonumuza 
dəyişdirildim. Rayon Maarif Şöbəsindən də məni Pirəbədil 
kəndinə yolladılar. Yaxşı yadımdadır, onda 1974-cü ilin  
19 dekabrı, qarlı bir gün idi. Pirəbədil yolu evimizin qaba-
ğından keçirdi və yadımdadır ki, mən sonralar adını öyrən-
diyim Müslüm kişinin süd daşıyan maşını ilə kəndə yola 
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düşdüm. Kənddə ülfət bağladığım ilk iş yoldaşım məktəbin 
hörmətli müəllimlərindən olan, şagirdlərin az qala direktor 
qədər çəkindikləri Qədim Camalov oldu. Və indi 40 ilə yaxın-
dır ki, öz işinin mahir bilicisi, gözü tox, qəlbi tox bu insanla 
biz dostuq, qardaşıq. Bir-birimizin məclislərinin başında olu-
ruq. Hərdən Pirəbədilli günlərimizi birgə yada salıb ömrü-
müzün bu çağlarında kövrəlirik də! 

Sözümün bu yerində mən digər həmkarlarımı da bir-bir 
yada salmaq istəyirəm: tez hirslənib, tez coşan, əlbəəl də bo-
şalıb yumşalan, ürəyi düz, səmimi, sadə bir insan olan direkto-
rumuz Nadir Pirzadayev, tədris hissə müdirimiz, aramızda heç 
bir sirr, gizli söz saxlamadığımız Kəbirə Zülfüqarova, öz qar-
daşı oğlu məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Rüstəm Əliyarov-
dan (Rüstəm Əliyarov öz haqq dünyasındadır) bizi ayırmayan 
Bircə müəllimə, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik o məktəbin ən 
stajlı müəllimi, hamının doğması Mehrac müəllim, Ramazan 
müəllim, Tapdıq müəllim, Güləli müəllim, Vaqif müəllim-keç-
miş iş yoldaşlarımı yada salıram və gözlərim dolur. Çünki 
adlarını sadaladığım insanlar çoxu həyatda yoxdurlar. Ruhları 
şad olsun! 

İndi arabir görüşüb salamlaşıb hal-əhval tutduğum Tavat 
xanım, Sona xanım, Malik müəllim! Ömürləri uzun olsun! 

Kənddə işlədiyim illərdə evlərində kirayənişin qaldığım, 
halal süfrələrinin duz çörəyini kəsdiyim Səlimovlar ailəsini, 
Ramazam müəllimi və onun xanımı Solmazı, nəvələri qədər 
mənə də nənə qayğısı göstərən Savadxanım nənəni minnət-
darlıqla xatırlayıram.  

O illərdə kənddə oturub durduğum-Səhrib və Ələmşah 
Səlimov qardaşları, Bəhrayıl və Şəmsayıl Şeydayev qardaşları, 
kəndin ağsaqqalı Ziyarəddin kişi hələ də xoş xatirələrlə 
yadımdadırlar.  

Pirəbədil məktəbində dərs dediyim hər bir şagird mənim 
üçün əzizdir. Əlbəttə, aradan keçən bu qədər ildən sonra 
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onların adlarını bir-bir yada salmaq yaddaşı ən möhkəm adam 
üçün də bəlkə də qeyri mümkündür.  

Yadımda qalan əziz şagirdlərimi yada salıram. Qızlardan: 
Şəfiqə, Ruhəngiz, Xanım, Rəhimə, Südabə, Kəmalə, Sara. 
Hüsniyyə, Natəvan, Məleykə, Xuraman, Gülpəri, Nabat...    

Oğlanlardan: Nüsrət, Sabir – burasını burdaca qeyd edim 
ki, bu şagirdlərin hər ikisi bir sinifdə oxuyurdu və sinif rəhbəri 
də mən idim. Nüsrət məktəbi qurtarıb Moskvada, Sabir isə 
əvvəlcə Krasnodarda ali təhsil aldı. İndi mətbuatda Sabir 
Zohramılı imzası ilə çıxışlar edən, kitab müəllifi olan Sabir 
görüşlərimizdə deyir ki, ədəbiyyata onda həvəs yaradanlardan 
biri də mən olmuşam. Bilmirəm bu yaxşıdır, ya pis... İndi baba 
olan keçmiş şagirdim Sabir bu gün də mənimlə şagird-müəllim 
ədəb-ərkanı ilə görüşür... Nə isə sonra da Cavid, Cahid, Pərviz, 
Şakir, Qabil, Paşa, Araz, Bəhlul, Azad, Arzu, Aydın, Elçin, 
Kamran...    

              
 Aydın Tağıyev 
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100 YAŞLI MƏKTƏBİN HƏM MƏZUNU,  
HƏM MÜƏLLİMİ – SAMƏDDİN HƏSƏNOV 

 
 

Atam Saməddin Səddar oğlu 
Həsənov 1917-ci ilin avqust ayının  
9-da Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu-
nun Zeyvə kəndində anadan olmuş-
dur. Orta təhsilini Pirəbədil kənd orta 
məktəbində alıb. Orta məktəbi əla 
qiymətlərlə bitirib. İndiki Azərbaycan 
Pedaqoji Universitetinin tarix-coğra-
fiya fakultəsində ali təhsil alıb.  

1941-ci ildə Böyük Vətən müha-
ribəsi başladığına görə atam da hamı kimi vətənin müdafiəsinə 
gedib. Onu əvvəl Stalinqrad (indiki Volqaqrad) şəhərinə, sonra 
isə Fransaya göndəriblər. İstər Stalinqradda, istərsə də Fran-
sada gedən döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıqlar komandir-
lərinin diqqət mərkəzində olub. Göstərdiyi igidliklərə görə 
atam bir çox orden və medallara layiq görülmüşdür.  

Müharibə qurtardıqdan sonra atam Pirəbədil kənd orta 
məktəbinə tarix və coğrafiya müəllimi təyin edilir. O, hər-
tərəfli biliyə malik idi. Bütün elm sahələrini bilirdi. Kim ona 
sual verirdisə, dəqiq və ətraflı cavab alırdı. Şagirdləri onu əsl 
müəllim, elm fədaisi adlandırırdılar.  

Pirəbədi kəndində yaşayan Zəri xalanın atam haqqında 
dedikləri: “Saməddin müəllim mənim ən çox sevdiyim müəl-
limlərdən olub. Sən fəxr etməlisən ki, onun qızısan. Mən 
ondan çox bilikli bir müəllim tanımıram. Dərsi xəritə üzrə izah 
edər, arxaya baxmadan çubuqla coğrafi nöqtələri elə dəqiq 
göstərərdi ki, məəttəl qalırdıq. Rayon mərkəzindən və Maarif 
Nazirliyindən gələn nümayəndələr dərslərimizi dinləyirdilər. 
Saməddin müəllim onları beləcə heyrətə salırdı. Sinifdən 
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çıxanda “bu ki, kəşf olunmamış planetdir” - deyirdilər. Allah 
atana rəhmət eləsin, qızım, o həmişə qəlbimizdə yaşayır. ” 

Mən atam haqqında hamıdan xoş söz eşitmişəm. Doğru-
dan da 60 yaşı olanda ərəb dilini öyrənməyi, Quranı oxumağı 
əsl möcüzə idi. Həm oxuyur, həm də tərcümə edirdi. Hətta 
orada olan surələri və ayələri əzbər bilirdi. Bu insan iti hafizəsi 
ilə seçilirdi.  

Atam hündürboy, enlikürək, pəhlivan cüssəli idi. Onun 
nurlu çöhrəsi, iti baxışları vardı. O, hamının sevimlisi idi. Ən 
böyük, hörmətli məclislərin başında oturardı. Hər kəs bir işi 
görəndə onunla məsləhətləşərdi. Atam həddindən artıq  ailə-
canlı idi.  

Amansız ölüm 2012-ci ilin avqust ayının 9-da anadan 
olduğu gündə onu bizdən ayırdı. Atamdan bizə qalan şirin 
xatirələr, başdaşında nur saçan canlı çöhrəsi və xatirə üçün 
çəkdirdiyi şəkillər oldu.  

Ata can, sən təkcə bizim yox, hamının fəxrisən. Qəbrin 
nurla dolsun ! 

 
            Dilarə Məmmədova,  

Pirəbədil kənd tam orta məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi, 
Respublikanın “ Əməkdar müəllimi” 
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BİR MÜƏLLİM ÖMRÜNÜN UĞURLU BAŞLANĞICI 
                                                                   
    

Böyükağa Allahverən oğlu 
Şükürov 10 sentyabr 1954-cü il 
tarixində Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Pirəmsən kəndində,  fəhlə 
ailəsində anadan olmuşdur.   

1960-cı ildə Pirəmsən kənd sək-
kizillik məktəbinin birinci sinfinə 
getmiş və dördüncü sinfini bitirmiş-
dir. Beşinci sinifdən yeddinci sinfə 
qədər Bakının Güzdək qəsəbəsində, 
Siyəzən rayonunun Zarat kəndində, 

Siyəzən və Bakı şəhərlərində təhsilini davam etdirmişdir. 
1967/68-ci tədris ilində yenidən Pirəmsən kənd səkkizillik 
məktəbinin səkkizinci sinfinə daxil olmuşdur. 1969-cu ildə 
həmin məktəbin səkkizinci sinfini bitirmişdir. 1969-cu ilin 
sentyabr ayında Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Gəndov 
kənd orta məktəbinin doqquzuncu sinfinə daxil olmuş və 
1971-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirərək orta 
təhsil haqqında attestat almışdır.  

Həmin ilin sentyabr ayında Sumqayıt şəhərində olan  
1 saylı Tikinti Trestinin nəzdində fəaliyyət göstərən 15 saylı 
Tikinti idarəsində “Tabel nəzarətçi” vəzifəsində işləyərək, 
Bakı şəhərində “İngilis dili hazırlığı kursu”nun axşam şöbə-
sində təhsilini davam etmişdir. 1972-ci ildə “İngilis dili 
hazırlığı kursu” nun axşam şöbəsini bitirib sənədlərini 
M.F.Axundov adına Xarici Dillər İnstitutunun “İngilis dili” 
fakultəsinə vermiş, imtahanlardan uğurla keçərək, qəbul 
olmuşdur.  

1974-1976-cı illərdə institutda əyani oxuyarkən keçmiş 
S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəzdində 
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təşkil olunmuş iki illik “Ərəb-Fars dili” kursunun axşam 
şöbəsində təhsil alıb oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.  

1975-1976-cı illərdə, tələbə olarkən, “İnturist Mehman-
xanası”nda 1/4 iş vaxtı hesabı ilə tərcüməçi vəzifəsində 
işləmişdir.  

1976-cı ilin sentyabr ayında SSRİ-nin 50 illiyi adına 
Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirərək Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil kənd orta məktəbinə 
ingilis dili müəllimi təyin edilmişdir.  

Dörd ildən artıq Pirəbədil kənd orta məktəbində topladığı 
iş təcrübəsi onun gələcək həyatının inkişafında bir istinad 
nöqtəsi oldu.  

Böyükağa müəllimin işlədiyi dövrdə məktəbin direktoru 
Nadir Pirzadayev idi. O, üzügülər, lakin çox tələbkar bir insan 
idi. Rüstəm Əliyarov isə tədris işləri üzrə direktorun müavini 
vəzifəsində işləyirdi.  

Axunbala Mahmudov dil-ədəbiyyat, Mehrac Adıgözəlov 
tarix, Malik Meyludov və Sona Muradova isə rus dili və xarici 
dili fənnlərini tədris edirdilər.  

Bu kollektivin daxilində yaranmış mehribançılıq və 
sağlam münasibət, məktəbdəki ahəngdar iş rejimi sanki onu 
ovsunlamışdı. Böyükağa müəllim bu gün də həmin gözəl və 
unudulmaz vaxtları dönə-dönə xatırlayır. Deyir ki, Pirəbədil 
kəndində keçirdiyim o günlər ömrümün ən parlaq səhifəsidir. 
Çünki o məktəbdə topladığım böyük təcrübədən bu gün də 
istifadə edirəm. Həmin dövrü yenicə işə başlayan bir müəllim 
ömrünün uğurlu başlanğıcı sayıram.  

B.Şükürov 1980-cı ildə Pirəmsən kənd orta məktəbinə 
“Təşkilatı İşlər üzrə direktor müavini” təyin edilmişdir. Həmin 
ildən 1997-ci ilin oktyabr ayına qədər Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
XTŞ-də “İngilis dilinin tədrisi metodikası” üzrə inspektor 
vəzifəsini də icra etmişdir. Bu dövrdə o ingilis dili ilə yanaşı 
bir çox xarici dilləri öyrənir. Hazırda o rayonumuzda yeğanə 
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ingilis dili müəllimidir ki, ərəb dili daxil olmaqla 8 xarici dildə 
sərbəst yaza və danışa bilir. Öz zəhməti və bacarığı ilə belə bir 
çətin uğura imza atan insana eşq olsun! 

1997-ci ilin oktyabr ayından 2003-cü ilin yanvarına qədər 
UNHCR, CFTC. BP2, DOS, BPRM Beynəlxalq təşkilatlarının 
donorluğu ilə UMCOR/Azerbaijan /təşkilatında şimal bölgəsi 
üzrə tərcüməçi, maliyyə meneceri, qaçqınlar üçün tibb, 
məktəbəqədər uşaqların qayğıları, su-qaz təchizatı proqram-
larında monitor, UMCOR/Azerbaijan təşkilatınnın fəaliyyət 
göstərdiyi bölgələr üzrə yardıma nəzarət monitoru, proqram 
meneceri və kiçik bizines təlimçisi kimi fəaliyyət göstərmişdir.  

2003-cü ildən 2012-ci ilə qədər “Dəvəçi Broyler” ASC-
də/”Səba” şirkətində/ Baş Direktorun İdarə Aparatının rəhbər 
müavini vəzifəsində, 2012-ci ilin əvvəlindən isə ASC-də öz 
vəzifəsilə yanaşı “Assosation for the İnspection and 
Certification of Halal Food and Supplıes”/”Halal Qida və 
İhtiyac Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma”/ təşkila-
tinda yerli auditor-koordinator vəzifəsində çalışmışdır. Hazırkı 
vəzifəsi isə ofis menecerdir.  

Atası – Allahverən Bilal oğlu Şükürov, ibadət əhli olmuş, 
atası tərəfdən Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil şəhərindən olan 
Şotor Əlinin (böyük cüssəli olduğuna görə ona bu ləqəbi 
qoymuşdurlar, fars dilində “şotor”, Azərbaycan dilində “dəvə” 
mənasını verir və hazırda kənddə həmin nəsilin şəcərəsi kimi 
tanınan “Şatır Alı” formasında işlədilir), anası tərəfdən isə 
Quba mahalının Əlpout bəyi olmuş Azay bəyin nəslindəndir. 
1970-ci ildə vəfat etmişdir.  

Anası – Səriyyə Mirzəcan qızı Məmmədova, ibadət əhli 
olmuş, Pırəmsən kəndində yaşamış ata tərəfindən Dəmirqaya 
Məhəmmədin nəslindən, ana tərəfindən isə hazırda övliya kimi 
ziyarət olunan “Sofi Məlik” babanın nəslindəndir. 2007-ci ildə 
vəfat etmişdir.  

Böyükağa müəllim ailəlidir, üç övladı və səkkiz nəvəsi 
var.  
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Bu yazını qələmə alarkən Böyükağa müəllimlə  görüşdüm. 
Pirəbədil məktəbinin yubileyi ilə əlaqədar bir-birimizi təbrik 
etdik. Söhbətində qeyd elədi ki, Pirəbədil məktəbindəki iş 
fəaliyyətim mənim həyatda əldə etdiyim uğurların başlan-
ğıcıdır. Ondan bu yazı ilə bağlı bir sıra məsləhətlər aldım. 
Çöhrəsi nura qərq olan xoş təbəssümlü bu insanda sonsuz 
insani keyfiyyətləri bir daha görəndə hiss etdim ki, yaşa-
dığımız həyat nə qədər çətin və mürəkkəb olsa da onu ağılla, 
səbrlə, təsdiq olunmuş normalar daxilində yanaşdıqda uğur 
qazanmaq mümkündür.  

Sizə həyatda ən böyük nemət olan can sağlığı və yeni-yeni 
uğular,  Böyükağa müəllim! 
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ÇOX XOŞBƏXTƏM Kİ, ...    
 

 

Dağlar qoynunda yerləşən Pirə-
bədil kəndi rayonumuzun ən safalı və 
gözəl yerlərindən biridir. Pirəbədildə 
aprel ayından başlayaraq oktyabr 
ayına kimi təbiət daha gözəl olur.  

1971-1977-ci illərdə Pirəbədil 
kənd orta məktəbində  müəllim işlə-
mək mənə qismət olub. Cəbr, həndəsə 
və fizika fənnlərindən şagirdlərə dərs 
demişəm. O vaxt məktəbin direktoru 
çox mehriban insan, təcrübəli peda-

qoq və gözəl ailə başçısı Nadir Pirzadayev idi. Pirəbədil kəndi 
ilə yanaşı Zöhramı, Sumaqova, Sumaqova-Qazma və Öorğan 
kəndlərindən olan uşaqlar məktəbə dərsə gəlirdilər. Kəndin 
ağsaqqalları söhbət edirdi ki, Sovet höküməti qurulandan sonra 
ilk orta məktəb Pirəbədil kəndində olub. Rayonun hər yerin-
dən, hətta Dəvəçinin özündən də orta təhsil almaq üçün 
Pirəbədilə gəlirdilər. Mən özüm şahidi oldum ki, 1 nömrəli 
rabitə şöbəsi də Pirəbədil kəndində olub. O vaxtlar demək olar 
ki, Pirəbədil kəndi rayonun mərkəzi idi.  

Bu məktəbə ilk dəfə işə başlayanda böyük məsuliyyət hiss 
edirdim. Gənc vaxtımda böyük dövlət xadimi Qəzənfər Musa-
bəyovun kəndində işləmək həm çətin, həm də şərəfli idi.  

Qısa müddətdə böyük həvəslə, gecə-gündüz işləməklə 
müəllim, şagird və valideynlərin hörmətini qazana bildim.  

Məktəbdə hər cür əyani və texniki vəsaitlə təchiz edilmiş 
riyaziyyat kabineti yaratmağa nail oldum. İndi tədris proq-
ramına daxil olan testləri o vaxt mən tədris prosesinə tətbiq 
edirdim ki, bu da şagidlərin həm marağına, həm də zehni 
inkişafına səbəb olurdu. Elektrik cərəyanı ilə işləyən bir neçə 
“özünü yoxla” qurğusu düzəltmişdim.  
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1975-ci ilin yayında rayonun məktəb direktorları və 
müəllimlərindən ibarət bir avtobus məktəbin həyətinə daxil 
oldu. Riyaziyyat kabineti ilə tanış olmaqdan ötrü onları 
məktəbə rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Hətəmşah Osmanbov 
gətirmişdi. Mən qonaqlara riyaziyyat kabinetinin ayrı-ayrı 
hissələri haqqında geniş şəkildə məlumat verdim.  

Riyaziyyat fənnindən söhbət düşmüşkən fəxrlə deyə 
bilərəm ki, şagirdlərə bu fənni sevdirə bilmişdim. O illərdə 
məktəbi bitirən şagirdlərin bir çoxu ali və orta ixtisas məktəb-
lərinə texniki ixtisaslar üzrə qəbul olurdular. Mən bu yazımda 
onların bəzilərinin adını çəkmək istəyirəm. Şagirdlərdən Sabir 
Cəfərov, Tərlan Məmmədov, Nüsrət Səmədov, Səadət 
Səlimova, Xanpaşa Məmmədov, Təranə Şeydayeva, Cahangir 
Səlimov, Sara Səlimova, Ziyafət Kamilova və bir çox 
başqaları texniki ixtisaslar üzrə ali məktəblərə daxil olmuşlar. 
İndi  hər biri öz bilik və bacarığı ilə öz iş sahəsində bu gün də 
Pirəbədil məktəbinin və rayonumuzun adını yüksəklərə 
qaldırırlar.  

1977-ci ildə rayonumuzun tədris sahəsində bu günə kimi 
təkrarlanmayan bir hadisə baş verdi. Həmin ildə məktəbin 
Sumaqova kəndindən buraxılış sinif şagirdi Nüsrət Səmədov 
Bakı şəhərində keçirilən 10-cu siniflər (buraxılış sinfi ) üzrə  
respublika riyaziyyat olimpiadasında 1-ci yeri tutdu. Olimpia-
danın Respublika turunda ucqar kənd məktəbinin şagirdinin 1-
ci yer tutması əlamətdar hadisə idi. Nüsrət Səmədov yüksək 
riyazi biliyə malik olduğunu bir daha sübut etdi. Həmin il o 
sənədlərini Azərbaycan Politexnik İnstitutuna verdi. İki fənn-
dən əla qiymət almaqla Moskva Rabitə və Elektrotexnika 
İnstitutuna qəbul oldu.  Orada ali təhsilini başa vurub doğma 
respublikamıza qayıtdı. Təyinatla nazirlikdə işləməyə başladı. 
Keçən il Azərbaycan Respublika Prezidentinin sərəncamı ilə 
Əməkdar mühəndis adına layiq görülmüşdür.   

Mən bu yazımda o dövrdəki məzunlarımdan biri haqqında 
məlumat verdim. Belə isdedadlı Pirəbədil məzunlarının sayı 
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çoxdur.  
Mən bu məktəbdə ömrümün 6 ilini bacarıqlı, peşəsini 

sevən müəllimlərlə işləmişəm. Lakin o vaxt mənimlə çiyin-
çiyinə işləyən ixtisasca rus dili müəllimi olan, yazıçı-publisist, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 37 kitabın müəllifi, çox 
istədiyim Aydın Tağıyev, ixtisasca ingilis dili müəllimi, 8 
xarici dildə sərbəst yazan, gözəl və mehriban insan dostum 
Böyüükağa Şükürov mənim həyatımda böyük rol oynamışlar.  

Pirəbədil sovetliyində lap əvvəldən istedadlı gənclər, ziya-
lılar, alimlər, yüksək vəzifələrdə işləyən insanlar yetişmişdir. 
Keçən il bu kənddə yeni məktəb binası da tikilib istifadəyə 
verilmişdir. Mən belə fikirdəyəm ki,  Pirəbədil kənd orta 
məktəbinin uğurları hələ qabaqdadır. Bu il Pirəbədil kənd orta 
məktəbin fəaliyyətinin 100-illik yubileyi qeyd ediləcək. Mən 
özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, 6 il bu kənddə, bu məktəbdə 
işləmişəm. Məktəbin yubileyi münasibətilə müəllim və şagird 
kollektivini, sovetliyin bütün sakinlərini ürəkdən təbrik edirəm 
və onlara xoş arzularımı bildirirəm.  

 

              
 Qədim Camalov,    

 Şabran şəhəri 
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UNUDULMAZ  MƏKTƏB İLLƏRİ 
 
 

Məmmədova Şəkərxanım Sədrəddin qızı 1939-cu ildə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Sumaqova kəndində dün-
yaya gəlib. Atası Sədrəddin kişi və anası Münəvvər xanım 
Sabir adına kolxozda kolxozçu olublar. Bu müəssisənin irəli 
getməsinə həmişə can yandırıblar.  

1939-cu ildə atası Sədrəddin kişi orduya çağırılıb, sonra da 
müharibə başlayıb.  

Düşmənə qarşı aparılan ağır döyüşlərin birində həlak olub. 
Ailənin bütün ağırlığı həmin vaxtlardan Münəvvər xanımın 
üstünə düşüb.  

Şəkərxanım Sədrəddin qızı Pirəbədil kənd orta məktəbinin 
1956-cı il buraxılışının məzunudur. Onunla apadığım qısa-
müddətli söhbətimdə bu insanın indi də oxuduğu doğma 
məktəbə böyük hörmət və məhəbbət bəslədiyinin şahidi 
oldum. O, unudulmas məktəb  xatirələrinə belə başladı: “1946-
ci ildə Pirəbədil kənd orta məktəbinin I sinifinə qəbul olub, 
1956-cı ildə bu məktəbin 10-cu sinifini bitirmişəm. Bura 
sadəcə məktəb deyildi. Məktəbdəki təhsilin keyfiyyəti deyər-
dim bəlkə də gimnaziyalara, liseylərə bərabər idi.  

Müəllimlərimiz işə çox can yandırırdılar. Burada mənim-
sənin söhbəti yox idi. Hamı bir nəfər kimi əl-ələ verib işə 
girişmişdi. Dərs saatlarının azlığının-çoxluğunun ümumi işə 
dəxli yox idi. Çox mehriban müəllimlərimiz vardı. Həm 
bilikli, həm səbirli, həm səmimi. Oxuduğum 10 il ərzində mən 
müəllimin uşağı döyməsini və ya söyməsini görməmişəm, 
ümumiyyətlə o vaxtlar belə hallar yox idi. Təsadüfən pis hərə-
kət edən şagirdləri yalnız uşaqların qabağında sinif otağının 
küncündə (üzü divara ) saxlayardılar.  

On il bu məktəbdə oxumuşam. Bu on ilin nə vaxt gəlib, nə 
vaxt getdiyini heç özüm də hiss etməmişəm. Bu dövrdə 
dərsdən qalma, dərsə gecikmə hadisəsinə nadir hallarda rast 
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gəlmişəm. Ümumiyyətlə, dərslərə gecikmək olmazdı. Gecikən 
şagirdləri isə növbəti tənəffüsə qədər sinifə buraxmazdılar. 
Gündəlik dərsi bilməyən şagirdləri isə hər axşam məcburi 
məşğələlərə dəvət edirdilər. Məcburi məşğələlər iki formada 
idi. 1. Ümumi-gündəlik dərsə hazır gəlməyən şagirdlər üçün. 
2. Fərdi- tək-tək dərsləri bilməyənlər üçün.  

İdman (bədən tərbiyəsi) dərsləri çox ciddi keçirdi. Müəlli-
mimiz Zöhramı kəndindən Müslüm müəllim idi. Tələbkarlığı 
ilə yanaşı çox qayğıkeş bir insan idi.  

O vaxt məktəbimizdə güclü dram dərnəyi vardı. S.Vurğu-
nun “Vaqif” dramını, C.Cabbarlının “Sevil” pyesini və Mir 
Cəlalın “Bir gəncin manifesti” əsəri əsasında hazırlanmış 
səhnəciklərin tamaşasını göstərirdik.  

Hər yay tətilə buraxılanda kolxoza köməklik göstərirdik. 
Bu valideynlərimizin ürəyincə idi. Çünki onlar hamısı 
kolxozun üzvü idi.  

Müəllimlərimiz həm savadlı, həm tələbkar idilər. Aşağı 
siniflərdə (I-IV siniflər) müəllimlərimiz Nadir Pirzadayev və 
Cami Yasinov olub. Yuxarı siniflərdə  (V-X siniflər) isə mənə 
çox müəllim dərs deyib. Tarixdən Rəsulov Abdulla, Osmanov 
Hətəmşah, Eyyubova Giləbatın, Adığözəlov Mehrac, dil-ədə-
biyyatdan Xəlilov Nurulla, Rzayev Mirzəbaba, Fatma müəl-
limə, riyaziyyatdan Zöhramılı Əliağa müəllim, biologiyadan 
Şahsuvar müəllim, ingilis dilindən Lida xanım, rus dilindən 
erməni əsilli Murad müəllim və başqaları .  

Şagird qızlarımızdan: Pirəbədildən Babayeva Tavat, 
Sumaqovadan Zinyət və Camafər, Zağlı kəndindən Xəlilova 
Gülxanım (indi Bakıda yaşayır), Rəsulov Abdulla müəllimin 
bacısı Səccarə, Cəfərov Xudabaxış müəllimin qızı Cəfərova 
Xuraman və başqaları sinif və ev tapşırıqlarını vaxtında və 
keyfiyyətlə yerinə yetirirdilər. Sonralar Tavat - müəllim, 
Zinyət - tibb işçisi, Səccarə - kitabxana işçisi, Xuraman isə 
jurnalist oldu.  
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Sinfimizin oğlanlarından: Qələgahdan Həsən (polis işçisi), 
Sumağadan Quliyev Şəmsibala (müəllim), Heybətov Piri (qa-
baqcıl mexanizator), Zöhramıdan əməkdar müəllim Şahbaba 
müəllimin oğlu Əhmədov Səməd, Siracəddin gündəlik dərslərə 
yaxşı hazırlaşırdılar.  

Xudabaxış müəllim, Hətəmşah və Əliağa müəllim, Mirzə-
baba və Abdulla müəllim ən yaxşı müəllim obrazı kimi bu gün 
də mənim yaddaşımda canlanır.  

Bu müəllimlər dərsi izah edib, sonra şagirdlərə müraciət 
edirdilər ki, kim gəlib təzə dərsi danışar? Sinifimizdə bir çox 
uşaqlar, xüsusilə Səməd Əhmədov (Zöhramılı Şahbaba müəl-
limin oğlu) hələ keçilməmiş dərsi gəlib danışardı. Müəllim-
lərimiz ondan çox razılıq edərdi.  

Bir sözlə, həmin vaxtlardan 58 il ötsə də, yenə Pirəbədil 
məktəbi mənə doğma anam kimidir. ” 

Mən bu yazını qələmə alarkən 75 yaşlı məzunun oxuduğu 
məktəb haqqında  belə məzmunlu söhbətinə təəccüb etmədim. 
Çünki mən də bu məktəbin məzunuyam. Atalar deyib ki, 
“görünən dağa nə bələdçi” Bu şöhrəti məktəb özü-özü üçün 
qazanıb. Onu neçə-neçə müəllim nəslini dəyişən əməksevər 
kollektivi qazanıb. Bu qocaman təhsil ocağını saysız yaddaş-
larda və xatirələrdə unudulmaz edib.  
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KEÇMİŞİ YAŞADAN XATİRƏLƏR...    
 
Mən, Rzayev Mirzəbaba Heybət oğlu 1928-ci ildə Şabran 

(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Qələgah kəndində anadan ol-
muşam.  

1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya 
fakultəsini bitirmişəm. Universitetin diplomuna əsasən mənə 
orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, məntiq və psixo-
logiya ixtisası üzrə dərs demək ixtiyarı verilmişdir.  

1955-1957-ci illərdə Pirəbədil kənd orta məktəbində Azər-
baycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişəm. Həmın dövrdə 
məktəbdə Atababa adlı orta təhsilli bədən tərbiyəsi müəllimi 
işləyirdi. O hərbi xidmətə çağırıldığına görə məktəbimizdə 
hərbi hazırlıq dərcləri boş keçirdi. Bu məsələdən xəbər tutan 
rayonun hərbi komissarı məni Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhə-
rinə çağırıb dedi: 

- Sən universitet bitirmisən. Ali təhsilli, ehtiyatda olan 
zabitsən. Dil ədəbiyyat dərslərinə toxunmamaq şərtilə məktə-
bin hərbi hazırlıq və hava hücumundan müdafiə dərslərini də 
aparacaqsan. Etirazın yoxdur ki? - deyə xoş təbəssümlə üzümə 
baxdı. Dedim:  - Yox.  

Mən məktəbə qayıtdım və öz dərslərimlə bərabər hərbi ha-
zırlıq və hava hücumundan müdafiə dərslərini də tədris etməyə 
başladım.  

1955-1957-ci illərdə müəllim işlədiyim Pirəbədil kənd orta 
məktəbi rayonun ən qabaqcıl tədris ocağı idi. Məktəbə təkcə 
Pirəbədil kəndindən deyil, ətraf Sumaqova, Zöhramı, Suma-
qova-Qazma, Dağbilici, Mumlu, Bilici Qorğan, İzmara, Zeyvə, 
Kilvar və digər kəndlərdən də şagirdlər cəlb olunmuşdu.  

Həmin illərdə Pirəbədildə işlədiyim vaxtda baş vermiş bir 
hadisəni yada salmaq yerinə düşər: Kilvar kənd 7-illik mək-
təbində bütün şagirdlər erməni dilində təhsil alırdılar. Şagirdlər 
7-illik məktəbi bitirərək tədris prosesini Pirəbədil kənd orta 
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məktəbində davam etdirmək işində bir sıra problemlə üzlə-
şirdilər. Belə ki, Pirəbədil kənd orta məktəbində (8-ci sinifdə) 
yeni tədrisə başlayan erməni uşaqlarının Azərbaycan dilində 
yazı savadları yox dərəcəsində idi. Onlar riyaziyyatdan başqa 
qalan fənnləri pis qavrayırdılar. Bu çətinliyi dərindən başa 
düşən Kilvar kəndinin erməni əhalisi azərbaycanlıların heç bir 
müdaxiləsi olmadan məsələ qaldırıb dedilər: Biz milliyətcə 
erməni olsaq da özümüz erməni dili bilmirik. Tat dilində 
danışırıq. Ona görə də istəyirik ki, Kilvar məktəbində tədris 
erməni dilində yox, Azərbaycan dilində olsun.  

O dövrdə bu iş respublikanın baş təşkilatları tərəfindən çox 
ciddı məsələ kimi qarşılandı. Azərbaycan Respublikası Maarif 
Nazirinin müavini Robert Balayan, Azərbaycan KP Mərkəzi 
Komitəsinin erməni millətindən olan şöbə müdirinin və digər-
lərin iştirakı ilə Kilvar 7-illik məktəbində yoxlamalar aparıldı 
və nəticə geniş müzakirə olundu. Kəndin seçki hüququ olan 
bütün vətəndaşları dindirildi və rəsmi ərizələri alındı. Nüfuzlu 
komissiya məktəbdə dərslərin Azərbaycan dilində keçirilmə-
sinə qərar verdi. Məktəbin direktoru millətçi Qriqoryan isə 
məktəbdən və kənddən qovuldu. Pirəbədildə işlədiyim illərdə 
məktəbin direktoru Nurulla Xəlilov idi. Böyük pedaqoji usta-
lığa və güclü təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan belə bir 
şəxslə işləmək biz müəllimlərin işini birə on asanlaşdırırdı. 
Məktəb rayonumuzda ən qabaqcıl müəllim kollektivi adını 
qazanmışdı.  

Biologiya müəllimi Şahsuvar Şahbazov əslən Bakı kəndlə-
rindən idi. Bütün gününü məktəb laboratoriyasında keçirirdi. 
Orada müxtəlif cür təcrübələr aparır və çoxlu əyani vəsaitlər 
hazırlayırdı. O dövrə xas olan təsərrüfatları əks etdirən mədəni 
maldarlıq fermasının maketini hazırlamışdı. Maketin içərilə-
rinə cins inəklərin fiqurları hazırlanıb qoyulmuşdu. Cib fanarı 
batareyası ilə ferma işıqlandırılmışdı. Həmin maketdən dərs-
lərdə əyani vəsait kimi geniş istifadə olunurdu.  
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İsbat İsaqov riyaziyyat müəllimi idi. Bu şəxs tədris işində 
əldə etdiyi əla nəticələrə görə rayonun ən qabaqcıl müəllimi 
hesab olunurdu. Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda riyaziyyat 
fənni üzrə tədrisın səviyyəsinin yüksəlişində onun zəhməti 
əvəz edilməzdir.  

Adıgözəlov Mehrac məktəbdə tarix və ictimaiyyət fənnin-
dən dərs deyirdi.  

O mehriban və səmimi iş yoldaşı idi. Gözəl yumor hissi 
vardı. Tarix dərslərini böyük həvəslə, ürəkdən və yorulmaq 
bilmədən şagirdlərə öyrədirdi.  

Hüseynova Şirinbaçı qayğıkeş, canı yanan, əla və gözəl 
sinif müəllimi idi. Bəlkə də məktəbin yuxarı siniflərində 
tədrisin bu cür ahəngdarlığının onunla bağlılığı vardı. Özünün 
övladı yox idi. Ancaq dərs dediyi şagirdlərə bir doğma ana 
münasibəti bəsləyirdi. Onun bir sözü sanki yaddaşıma həkk 
olub. Deyirdi ki: 

“Bu gün mən uşaqlarımın yekun qiymətlərini onlar üçün 
oxudum. Hərəsinə də 2-3 peçenye verdim. O üzündən bu 
üzündən öpüb onları yay tətilinə yola saldım.  

Ancaq bu üç ayda onlar üçün bərk darıxacağam. İndidən 
nə edəcəyimi heç bilmirəm. ” 

Pirəbədil kənd orta məktəbində işlədiyim üç il mənim 
əmək və həyat yolumu elə bil ki,  sehirli çıraqla işıqlandırdı. 
Elə bir çıraqla ki, bu çırağın işığı ayın, günəşin işıği tək 
gözəgörünməz bir ilahi varlıqdan qidalanaraq mənim yoluma 
həmişə nur saçıb.  

Pirəbədil kəndindəki pedaqoji iş fəaliyyətimdən sonra 
mənim iş stajım öz istiqamətini belə müəyyən etdi: 4 il 
Pirəmsən kənd orta məktəbində, 13 il Şahnazərli kənd 8-illik 
məktəbində, 7 il Gəndov kənd orta məktəbində hər üçündə də 
direktor vəzifələrində.  

1979-cu ildə 24 illik direktor vəzifəsinə birdəfəlik xitam 
verdim.  
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Bir müəllim kimi sonrakı 31 illik pedaqoji əmək fəaliy-
yətimi öz doğma kəndimdə, Dəvəçikənd (keçmiş Təzəkənd) 
orta məktəbdə davam etdirmişəm.  

Ümumi pedaqoji stajım 58 il olsa da hələ işdən yorulma-
mışam. Özümü bu gün də sağlam və gümrah hesab edirəm.  

Pirəbədil məktəbindən ayrılmağımdan 43 il keçsə də, 
orada işlədiyim vaxtlar mənim həyatımda xoş xatirələrlə 
doludur. O məktəbdən sonra rayonun bir sıra məktəblərində 
uzun müddət işlədiyim zaman mən Pirəbədil kənd orta 
məktəbində qazandığım analoqu olmayan zəngin iş təcrübəsin-
dən geniş istifadə etmişəm. Qənaətim budur ki, məktəb 
direktoru əslində məktəbin baş müəllimidir.  

O rəhbəri olduğu kollektivə qarşı mehriban və səmimi 
olmalıdır. Eyni zamanda öz savadı, biliyi, təcrübəsi, dünya 
görüşü, eləcə də qayğıkeşliyi ilə onunla işləyən bütün müəl-
limlərdən yüksəkdə durmalıdır. Belə olarsa məktəbdə işgüzar, 
savadlı və məsuliyyətli müəllim kollektivi yaranar. Yaradılan 
bu cür möhkəm kollektiv isə həmişə tədrisdə misli görün-
məyən uğurlara imza ata bilər.  

 
              Mirzəbaba Rzayev,  

        Şabran rayonu, Dəvəçıkənd  
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MÜƏLLİM  ÖMRÜ 
 

Müəllim ömrünün əvəzsizliyi  
haqqında çox söhbət açmaq olar. 
Axı müəllim şagirdlərinə təkcə bilik 
aşılamır, həm də gələcək həyat 
yolunu müəyyənləşdirməkdə onlara 
kömək edir. O əbədi məşəl tək neçə-
neçə ömür yoluna işıq salır. Öz blik 
və bacarığını, ürəyinin hərarətini və 
gözünün nurunu şagirdlərindən əsir-
gəmir. Müəllim bu yolda saç ağar-
dır, gənclikdən ahılıq dövrünə qədər 

uzun bir tarixi yol keçir.  Minlərlə insanın qəlbində məskən 
salır. Biliyi və nüfuzu ilə şagirdlərin sevimlisinə çevrilən 
müəllimlər özlərini xoşbəxt saya bilərlər.  

Maarif fədailərindən biri olan Mehrac Adıgözəlov belə 
müəllimlərdəndir.  

O, 1920-ci ilin mart ayının 19-da Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Pirəbədil kəndində anadan olub. Atası Oruc kişi 
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olub. Əlinin zəhməti, alnının təri ilə 
ailəsini dolandırıb. Anası Zəbihə xanım evdar qadın olub, Şıx 
nəslindən, nüfuzlu bir ailənin gəlini olan bu xanım dünyaya 11 
uşaq gətirsə də, onlardan yalnız 6-ı sağ qalmışdır. Ailədə 
əməyə, təhsilə məhəbbətin nəticəsi olaraq Oruc kişinin övlad-
ları əməksevərliyi və işgüzarlığı, Vətənə, xalqa, el-obaya ya-
rarlılığı ilə həmişə seçilmişdir.  

Mehrac müəllim ilk təhsilini Pirəbədil məscidinin nəz-
dində açılmış molla məktəbində alıb. Ərəb əlifbası ilə yazıb-
oxumağı öyrənib. 9 yaşında ikən Kuybışev adına Pirəbədil 
kənd natamam orta məktəbin I sinfinə daxil olub. 1937-1938-
ci tədris ilində Mehrac müəllim VII sinfə keçərkən məktəb orta 
təhsil verən məktəbə çevrilmişdir. Bundan sonra VIII-X sinif-
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lər pullu təhsilə keçmişdir. Buna baxmayaraq, o, məktəbin ən 
nümunəvi şagirdi olmuş, orta təhsilini qızıl medalla başa 
vurmuşdur. O zamanın qanunlarına uyğun olaraq orta məktəbi 
fərqlənmə ilə bitirənlər ali təhsil ocaqlarına imtahansız qəbul 
olunurdular. Amma gənc Mehrac 1941-ci ilin avqustunda 
faşist Almaniyasının başladığı müharibəyə yollanıb. Gürcüs-
tanın Qori, Stayner, Tbilisi, Kutaisi şəhərlərində, Qubada, 
Mozdokda və Dərbənddə Vətən qarşısında öz borcunu verib.            

1946-cı ildə ordudan tərxis olunan M. Adıgözəlov sent-
yabr ayından Pirəbədil kənd orta məktəbində katib vəzifəsində 
çalışmağa başlayıb. O zaman qardaşı Nizaməddin Adıgözəlov 
V.İ.Lenin adına APİ-də tarix fakultəsində əyani təhsil alırdı. 
Mehrac müəllim qardaşının və məktəbin o zamankı direktoru 
Xudabaxış Cəfərovun təkidi ilə 1947-ci ildə sənədlərini 
V.İ.Lenin adına Pedaqoji İnstitutunun tarix fakultəsinin qiyabi 
şöbəsinə təqdim edib. İmtahansız tələbə adına layiq görülüb.  

1952-ci ildə institutu bitirərək təyinatla Pirəbədil məktə-
binə göndərilib. Burada təhsil işləri üzrə direktor müavini 
vəzifəsini 15 il icra edib. 1967-ci ildən ömrünün sonunadək 
həmin məktəbdə tarix fənnini tədris etmişdir.  

İşlədiyi müddət ərzində məktəb direktorlarından 
X.Cəfərov, N.Adıgözəlov (qardaşı), N.Xəlilov və A.Axundova 
dərin hörmət bəsləyən Mehrac müəllimin zəhməti də qiymətsiz 
qalmayıb. Belə ki, o, bir çox medallarla təltif olunub. Böyük 
Vətən müharibəsi veteranı kimi, qabaqcıl müəllim kimi Res-
publika, istərsə də rayon rəhbərliyi tərəfindən Fəxri fərmanlar 
və qiymətli hədiyyələrlə əməyi qiymətləndirilib.  

Tariximizi gənclərə böyük məsuliyyət hissi ilə tədris edən 
Mehrac müəllim həmişə öz şagirdlərinə respublikada baş verən 
hadisələr barədə düzgün məlumat verməyə, onlarda düzgün 
fikir formalaşdırmağa çalışmışdır. Ulu öndərimiz, əbədiyaşar 
Prezidentimiz cənab Heydər Əliyevə böyük hörmət və etira-
mın, dərin inamın təcəssümü kimi YAP sıralarına üzv olub.  
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...Deyirlər,  müəllimi yaxşı olan şagird həyatda heç zaman 
büdrəmir. Elə Mehrac müəllimin şagirdləri kimi...    

O vaxtlar Şabran rayon İH-nin başçısı işləmiş Sündüz 
xanım Babayevaya, millət vəkili Tahir Süleymanova, polis 
polkovnik-leytenantı Altay Babayevə, uzun illər rayonda rəh-
bər vəzifələrdə çalışan Sabir Ağarzayevə, Qalib, Sahib, Rahib 
Fərzəliyev qardaşlarına, məktəb direktoru Akif Axundova və 
müqəddəs reşə sayılan müəllimliyi seçmiş Tavat Babayevaya, 
Maqsud Şirinova, Rahib Aslanova, Musa və Nofəl Məmmə-
dova, Vahid Çələbiyevə, mərhum Şirəli Şirinova, Rüstəm 
Əliyarova, Cəmil Səlimova dərs demişdir.  

Tavat Babayeva (riyaziyyat müəllimi ): 
- Ən yüksək vəzifələrə sahib olanlar da, ən güclü ağıla, 

zəkaya malik olanlar dahilər də, hətta Allahın Rəsulu Məhəm-
məd (s.ə.a.s.)-də yalnız bir peşə sahibinin – müəllimin 
qarşısında baş əyiblər. Bu tarix boyu belə olub, bundan sonra 
da yəqin ki, belə olacaqdır.  

Mehrac müəllim 56 il yorulmaq bilmədən Pirəbədil kənd 
orta məktəbində təhsil alan balaların həyat yoluna bir mayak 
kimi işıq saçmış, onlara gələcək həyatlarında  büdrəməmələri 
üçün dəyərli məsləhətlər vermişdir. Mən sevinirəm ki, bu elm 
fədaisinin bir vaxtlar şagirdi olmuşam. Onun səyi nəticəsində 
kənd məktəbində həmişə yüksək intizam, tələbkarlıq var idi. 
Məktəbə 6-7 kənddən şagird gəlməsinə baxmayaraq, dərsdən 
qaçma, dərsə gecikmə halları yol verilməz idi.  

Mehrac müəllimin övladları İltifat, İlham, Mətləb, Zəbihə 
(Allah ona rəhmət eləsin) nümunəvi tərbiyələri ilə digər şa-
girdlərə əsil nümunə idilər. Bu, Mehrac müəllimin həm də  
gözəl ailə başçısı olduğunu göstərir.  

Əmim Mehrac müəllim haqqında yazmaq nə qədər 
məsuliyyətli, çətin olsa da nurlu simasını gözlərimin qarşısında 
canlandıraraq əlimə qələm aldım. Uşaqlıqdan ailəmizdə hə-
mişə ona xüsusi hörmət və etiram bəsləndiyinin şahidi olmu-
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şam. Əmimin el-oba arasındakı nüfuzunu, rayon camaatı 
tərəfindən sevildiyini gördükdə qürur hissi keçirmişəm, onunla 
fəxr etmişəm. Pirəbədilin və yaxın kəndlərin xeyir-şər məclis-
lərinin fəal iştirakçısı olan Mehrac müəllim böyük qardaş kimi 
Adgözəlovlar ailəsinə də bacarıqla rəhbərlik etmişdir. Vali-
deynlərini erkən itirən bacı-qardaşları (hətta onun övladları da) 
həmişə, hər işdə onunla məsləhətləşmiş, tövsiyələrini dinləmiş, 
əməl etmişlər. Özündən kiçik bacısı Səccarə xanım ilə birlikdə 
qardaşları-Yasəddin, Nizaməddin, Yusif və Vahəddinə arxa, 
kömək olan bu müdrik insan onların övladlarının da həyatları 
ilə həmişə maraqlanır, qayğılarına qalırdı.  

Adamlar var ki, həyatdan köçəndən sonra belə onun barə-
sində təəssüflə danışmamaq mümkün deyil. Arzum idi ki,  100 
illik yubileyi təntənəli şəkildə sanından artıq sevdiyi Pirəbədil 
kəndində qeyd edilsin. Tikintisində babam Adıgözəl kişinin 
əməyi olan, özünün, doğmalarının, nəvələrinin təhsil aldığı bu 
məktəb ona nə qədər əziz olsa da,  yeni, müasir tipli məktəbin 
tikilməyini səbrsizliklə gözləyirdi. Ancaq sən saydığını say, 
gör fələk nə sayır... Ömrünün sonuna kimi sevdiyi peşəsindən, 
sevimli şağirdlərindən ayrılmayan Mehrac müəllimi amansız 
xəstəlik bir anda yaxaladı. O. 2008-ci il yanvar ayının 31-də, 
88 yaşında dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin! Qəbri nurla 
dolsun! 

       

Həmişə mən səni uca tutmuşam,  
O zaman düşünüb sandığım kimi,  
Ömürlük mən sənə borclu qalmışam,  
Atama, anama qaldığım kimi.  

    
Azərbaycan Respublikasının hər yerində olduğu kimi bu 

gün Pirəbədil kəndində də yeni məktəb binası istifadəyə veril-
mişdir. Məktəbə Mehrac müəllimin şagirdi olmuş, Qarabağ 
uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olan Mehdi Ağabala 
oğlu Hüseynovun adı verilmişdir. Mehrac müəllimdən şanlı 
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tariximizi öyrənən Mehdi Hüseynov gənc nəslə nümunədir, 
örnəkdir.  

Mehrac müəllim torpaqlarımızın geri qayıdacağına ina-
nırdı. O, Böyük Vətən müharibəsi illərində Macarıstan uğrun-
da gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən, Bakı Dövlət Uni-
versitetinin məzunu, təyyarəçi qardaşı Yasəddindən fəxrlə 
danışırdı: 

 
Bir ömrün möhnətini daşımağa nə var ki ? 
Ürəyində ağlayıb, gülməyi bacarmasan.  
Hamının əvəzinə yaşamağa nə var ki? 
Hamının əvəzinə ölməyi bacarmasan.  

 
Qələbə gününə bir az qalmış dünyasını dəyişən Yasəddin 

bu gün də Adıgözəlovlar ailəsinin and yeridir... Müdriklər 
müəllim ömrünü yanan şama bənzədirlər. Lakin mənə elə gəlir 
ki, müəllim ömrü mayaka bənzədilsəydi, daha düzgün olardı. 
O mayak - müəllim neçə-neçə ömür yoluna işıq saçmış, heç 
vaxt bu işığı əsirgəməmişlər. Mehrac Oruc oğlu Adıgözəlov 
kimi.  

 
             Həqiqət Nizaməddin qızı,  
             “Tərəqqi” medallı müəllim  
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PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİMİN ƏN ŞƏRƏFLİ İLLƏRİ 
 
 

Pirəbədil, dağlar qoynunda 
yerləşən bu kənd müqəddəs bir 
övliyanın adını daşıyır. Rəvayətə 
görə Xəlifə Müaviyədən sonra 
islamı yaymaq və möhkəmləndir-
mək üçün Azərbaycana gəlmiş altı 
qardaşdan biri də Bədəl olmuş və 
bu kənddə məskunlaşmışdır. Kənd 
camaatı onu sevmiş, itaət etmiş və 
PirBədəl adını vermişdir. O vaxdan 
şeyx Bədəlin şərəfinə bu kənd 

“Pirəbədil” adlandırılmışdır.  
Pirəbədilin, pirəbədillilərin heç bir məkana, heç bir insana 

məxsus olmayan özəl xüsusiyyətləri – adət və ənənələri vardır. 
Bu ənənələrdən biri də kənd əhalisinin elmə, oxumağa meyilli, 
bağlı olmasıdır. Kənd əhalisinin savadlanmasında Pirəbədil 
kənd orta məktəbinin xüsusi rolu olmuşdur.  

Pirəbədil kənd orta məktəbi Azərbaycanın şimal zonasında 
dünyəvi elmləri azərbaycan dilində tədris edən ilk məktəb ol-
muşdur. Məktəb rus carı II Nikolayın xüsusi icazəsi ilə açıl-
mışdır. Məktəbin açılmasını Pirəbədil kəndinin ağsaqqalı, 
Q.Musabəyov və Ayna Sultanovun atası, Bakı Quberniyasında 
tərcüməçi işləyən Məhəmməd Əfəndiyevin qardaşı Mah-
mudağa kişi xahiş eləmiş və çardan icazə almışdı.  

Məktəbi Mahmud ağanın qardaşı Məhəmməd ağa iməclik 
yolu ilə kənd camaatına tikdirmiş və xərcini də özü çəkmişdi. 
Məktəbin bənnası isə kənd sakini Adgözəl kişi olmuşdu. Bu 
məktəbin Pirəbədillilərdən başqa, qonşu kəndlərin: Zöhramı, 
Sumaqova və s., hətta Dəvəçi əhalisınin də maariflənməsində 
böyük əhəmiyyəti olmuşdur.  
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Mən bu məktəbin həm məzunu, həm də müəllimi olmu-
şam. 1946-cı ildə birinci sinfə daxil olub, 1956-cı ildə həmin 
məktəbin 10-cu sinfini bitirmişəm.  

“Mən niyə riyaziyyat müəllimi olmaq istəyirdim?–sualının 
cavabını açıqlayım. Həmin məktəbin şagirdi olduğum müd-
dətdə məktəbin direktorları – Xudabaxış Cəfərov, Abdulla 
Rəsulov və Nurulla Xəlilov olmuşdu. Məktəbimizdə bütün 
fənnləri ali təhsilli müəllimlər tədris edirdi. Riyaziyyatdan 
mənim ilk müəllimim Əlağa İdrisov, yuxarı siniflərdə isə 
müharibə veteranı, cəbhədə əlil olmuş (qulağı heç bir söz 
eşitmirdi) Əli müəllim olub. Artıq 10-cu sinifdə şagirdlərlə 
ünsiyyət bağlamaq, onlarla dil tapmaq Əli müəllim üçün 
çətinləşdi. Hələ I rüb yekunlaşana qədər 4 riyaziyyat müəllimi 
dəyişdi. Artıq heç bir müəllim bizim sinfə girmək istəmirdi.  

Məktəbin direktoru Nurulla Xəlilov bu vəziyyət barədə 
rayon Partiya Komitəsi qarşısında məsələ qaldırdı. Dəvəçi 
rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi N. Aşurovun təkidi ilə 
RPK-nin qərarına əsasən rayonun ən hörmətli riyyaziyyat 
müəllimi İsbat İsaqov Pirəbədil kənd orta məktəbinə riyaziyyat 
müəllimi təyin edildi. Qərarda xüsusi olaraq qeyd edilmişdi ki, 
o, dərs ilinin sonuna kimi burda işləyəcək. Yeni dərs ilindən 
əvvəlki iş yerinə-rayon mərkəzinə qayıdacaq. Belə də oldu.  

Mən kənddə oxuduğum illərdə bütün fənnləri sevir, 
dərslərimi həvəslə öyrənirdim. Arzum həkim olmaq idi. Ancaq 
kəndimə, məktəbimə olan sevgim mənim bu qərarımı dəyişdir-
məyə məcbur etdi. Çünki Pirəbədil məktəbinə riyaziyyat fənni-
ni tədris edən yerli müəllim kadrı lazım idi.  

1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun fizika-
riyaziyyat fakultəsinə qaxil oldum. Beş il orada təhsil alıb, 
institutu bitirdikdən sonra işləmək üçün öz kəndimə təyinat 
aldım. 1962-1976-cı illərdə 14 il bu məktəbdə müəllim işləmi-
şəm. Şagirdlərim rayonun, hətta respublikamızın ən əhəmiy-
yətli sahələrində çalışırlar. Pirəbədil məktəbi xöşbəxt bir tədris 



129 

müəssisəsidir. Bu tədris ocağı neçə-neçə kəndin sakinlərinə 
bilik verib. Hal-hazırda həmin məktəbin direktoru Akif Axun-
dov və riyaziyyat müəllimi Səadət xanım da mənim şagirdim 
olmuşdur.  

Mən şagirdlik illəri ilə xoşbəxtəm. Bütün sinifləri tərif-
namə ilə bitirmişəm.  

Şagirdlik illərimi övladlarım və dərs dediyim şagirdlər 
üçün meyar seçmişəm. Baxmayaraq ki, mən arzuma çata bil-
mədim-həkim ola bilmədim. Ancaq övladlarım bu arzumu 
yerinə yetirdilər. Böyük oğlum Qurban həkim oldu. Aydın və 
Xuraman fizika və texniki fənnlərə yiyələndi. Kamran və 
Natəvan riyaziyyat müəllimi oldular.  

Pirəbədil kənd tam orta məktəbin məzunu və müəllimi 
olmağımla mən fəxr edirəm. Bu illəri mən pedaqoji fəaliyyə-
timin ən şərəfli illəri sayıram.  

 
Tavat Hacımirzə qızı Babayeva,  

 təqaüdçü, Şabran şəhəri  
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“QOŞA DURNA”  XATİRƏN YAŞAYIR 
 
 

 
 
Pirəbədil kənd orta məktəbinin köhnə tədris binası 

Sumaqova kəndindən təxminən bir kilometr uzaqlıqda yerlə-
şirdi. Bu uzaqlığı məktəbdə oxuyan uşaqlar heç də hiss etmir-
dilər. Məktəbə olan məsafə bu kövrək qəlbli balacalara çox 
yaxın görünürdü. Belə ki, qonşu kəndlərdən məktəbə oxumağa 
gələn şagirdlərin bir-birinə olan mehribançılığı, tükənmək 
bilməyən şirin söhbətləri, uşaq təbəssümləri ilə deyib-gülmək-
ləri bu məsafəni olduqca qısaldırdı.  

Hər səhər tezdən Sumaqova kəndindən məktəbə gedən-
lərin arasında Sabir və Gülnaz da vardı. Onların hər ikisi birin-
ci sinifdə oxuyurdular. Sinifdə bir skamyada oturur, dərslərə 
fəallıqla birlikdə cavab verir, tənəffüsə də bir yerdə çıxırdılar.  

Dərsdən sonra müəllim tərəfindən evə verilən tapşırıqları 
da birgə hazırlayırdılar. Bütün dərslərini yaxşı və əla qiymət-
lərlə oxuyan bu iki uşaq bir-birindən ayrılmaq belə istəmir-
dilər. Bu səbəbdən də sinifdə müəllim və şagirdlər onları “qoşa 
durna” deyə çağırırdılar. Bu söhbət təxminən 1944-1945-ci 
illərə təsadüf edirdi.  
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İllər ötdü. Sabir 10-cu sinifi bitirib Quba kənd Təsərrüfatı 
Texnikumunun aqronomluq şöbəsinə, Gülnaz isə Bakı 
Statistika Texnikumunun mühasibat şöbəsinə daxil oldu. Artıq 
çoxdan idi ki, bu iki gənc arasında mehribançılıq və qarşılıqlı 
hörmət hissləri cevgi və məhəbbətə çevirilmişdi. Onların hər 
ikisi oxuduqları texnikumlarda təhsillərini bitirib Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonuna təyinat aldılar.  

Sabiri o vaxt Sumaqova kəndində fəaliyyət göstərən 
M.Ə.Sabir adına kolxozda briqadir seçdilər. Gülnazı isə rayon 
mərkəzindəki 1 nömrəli (indiki Tofiq Abbasov adına məktəb) 
orta məktəbə mühasib təyin etdilər. 1957-ci ildə gənclər ailə 
həyatı qurdular.  

Ailə həyatı qurduğu üçün Sabir iş yerini kənddən rayon 
mərkəzinə dəyişdi.  

Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon Kommunal Təsərrüfat 
Şöbəsində aqronom vəzifəsinə işə qəbul olundu. Həmin dövr-
dən başlayaraq S.Məmmədovun düz otuz ildən artiq Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhərində yaşıllıqların salınmasında, onlara 
qulluq edilməsində və qorunmasında böyük əməyi olub. Sabir 
kişi işdə və ailədə çox ciddi və məsuliyyətli bir şəxs idi. İşini 
saat kimi elə qurmuşdu ki, rayonun bütün rəhbərləri ona inanır, 
hörmət edir, işini dərindən bilən bir mütəxəssis kimi onunla 
məsləhətləşirdilər.  

Bundan əlavə, o çoxlu yoxlama komissiyalarının işinə 
yardımçı idi. Rayonda elə bir seçki və siyahıya alma kompa-
niyası olmazdı ki, Sabirsiz keçsin. İşlədiyi dövrdə həmişə 
rayonun sovxoz təsərrüfatlarına təhkim olunardı. Bu işi yaxşı 
icra etdiyinə görə daim rayonun rəhbər təşkilatlarından təşək-
kürlər alardı. Təmiz və yaxşı işçi olduğuna görə Şabran (keç-
miş Dəvəçi) mehmanxanasının müdirliyi, idarənin xəzinə-
darılığı da ona tapşırılmışdı.  

O uzun müddət kommunal-təsərrüfat işçiləri həmkarlar 
komitəsinin sədri olmuşdu.  
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Gülnaz xanım isə 40 ilə yaxın Şabran (keçmiş Dəvəçi)  
2 saylı uşaq bağçasında baş mühasib, Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhər Sovetində isə mühasib vəzifələrində çalışmışdı. İşində 
dəqiq və tələbkar bir xanım kimi daim müdiriyyətin təşək-
kürünü qazanmışdı.  

Öz ömürlərini halal əməyə sərf etməklə xalqın rəğbətini 
qazanmış, onun gözündə ucalmış bu iki insanın qoşa durna 
kimi ürəkləri həmişə birgə döyünüb. Təxminən səksən yaş 
həddində Sabir kişi və Gülnaz xanımın qoşa döyünən bu iki 
ürəyi bir-birindən iki il fərqlə əbədi olaraq dayandı.  

Bu “qoşa durna” ömürlərinin son gününə kimi birgə 
uçdular, lakin heç vaxt yorulmadılar. Həyatın keşməkeşli yol-
ları, ağrısı-acısı, tufanı, boranı-qarı onları bir-birindən ayıra 
bilmədi. Lakin amansız ölüm onları ayrı-ayrılıqda aramızdan 
apardı.  

Dünyalarını dəyişsələr də Sabir kişi və Gülnaz xanım bü 
gün də bir əmək veteranı, gözəl ailə başçısı kimi tez-tez yad 
edilir. Allah rəhmət eləsin. Onlar bu gün də 5 övladı, 13 nəvəsi 
və 10 nəticəsi tərəfindən tez-tez xatırlanır.  

 “Xatirən yaşayır” şeirimdə mən hisslərimi cilolaya 
bilməyib bu əzizlərimi- “Qoşa durna” nı bir daha xatırlayaraq 
kədərimi belə bildirmişəm: 

              
Vədə yetişəcək, gün gələcəkdir,  
Zakir də dünyanı tərk edəcəkdir.  
Yasın saxlayacaq, el deyəcəkdir: 
Şair, xatirəni yaşadır Vətən,  
Nə deyim fələyə, ah nə deyim mən! 
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ATANIN ARZUSUNU  OĞUL YERİNƏ YETİRDİ 

 
Kamil Balabəy oğlu Məmmədov 

1932-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Pirəbədil kəhdində ana-
dan olmuşdur. 1939-сu ildə Pirəbədil 
kənd orta məktəbinin birinci sinfinə 
daxil olub 1949-cu ildə həmin mək-
təbin 10-cu sinfini bitirmişdir. Orta 
məktəbi bitirdikdən sonra Kamilin 
arzusu ali təhsil almaq idi. Bu məq-
sədlə əvvəlcə o, Quba pedaqoji tex-

nikuma daxil olub iki il orada təhsil aldıqdan sonra həmin 
məktəbi başa vurur. Diplomunu alan kimi əvvəlcə Dəvəçi 
dəmir yolu stansiyası 8-illik məktəbində, sonra isə Dəvəçi  
2 saylı 8-illik məktəbdə müəllim işlədi. 1952-ci ildə 
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutun qiyabi şöbəsinə qəbul olaraq 
orada oxuyurdu. Lakin təhsilini oxuyub axıra çatdıra bilmədi. 
Onun arzuları yarımçıq qaldı. Kamil 14 avqust 1957-ci il 
tarixdə bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını itirdi. 57 ildir ki, 
Kamil haqq dünyasına qovuşub. Cəmi 25 il yaşayan Kamilin 
nakam arzuları indi onun övladları, xüsusilə oğul yadigarı 
Elman müəllim tərəfindən həyata keçirilir. 1955-ci il təvəl-
lüdlü Elmanın atası öləndə iki yaşı vardı. O, atasız böyüyüb, 
boya-başa çatdı. Orta məktəbi əla qiymətlərlə başa vurub 
sənədlərini ölkəmizin ən nüfuzlu təhsil ocaqlarından birinə - 
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna verdi. Qəbul imtahan-
larını yüksək səviyyədə verib instituta qəbul oldu.  

Artıq dörd illik institut həyatı arxada qalmışdı. Elman 
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnsitutunu bitirən kimi onu 
komsomol işinə irəli çəkmişdilər. 1982-1988-ci illərdə bu 
sahədə işlədikdən sonra o, atasının arzusunun çin olması üçün 
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1988-1990-cı illərdə 2 il Ali Partiya Məktəbində təhsil alır və 
həmin təhsil müəssisəsini bitirir. 1990-cı ildən hal-hazıra kimi 
Elman müəllim yerli icra hakimiyyəti orqanında işləyir. Ailə-
lidir, iki övladı var.  

Rayonun Sumaqova kəndinin ən qocaman sakini Quba 
Kənd Təsərrüfatı texnikumunda təhsil almış, uzun müddət 
rayonun kolxoz və sovxozlarında zootexnik işləmiş qohumum 
Səməd Səmədov Kamil haqqında xatirələrində belə deyir: Çox 
savadlı, dosta, yoldaşa qarşı diqqətli, səmimi və qayğıkeş bir 
insan idi. İnsanlığa məxsus olan bütün yüksək keyfiyyətlərin 
elə bil hamısı onda cəmlənmışdi. Bir sözlə gözəl insan idi. 
Dünyasını dəyişəndə 25 yaşı vardı. Onun vaxtsız vəfatı təkcə 
qohum qardaşını, dostlarını və iş yoldaşlarını deyil, onu tanı-
yan bütün kənd camaatını kədərləndirdi. Allah rəhmət eləsin. 
Özündən sonra iki yadigarı-bir oğul, bir qız payı qaldı Kamil 
müəllimin.  

Atası rəhmətə gedəndən sonra Elman babası Mövsüm 
Zülfüqarovun himayəsində qaldı. M. Zülfüqarov həmin dövrdə 
dəmir yol stansiyası deposunun rəisi idi. Mövsüm kişi Elmanın 
layiqli bir gənc kimi yetişməsində, həyata vəsiqə almasında 
böyük zəhmət çəkib. Babanın çəkdiyi zəhməti isə Elman 
müəllim öz ağıl-kamalı, biliyi-bacarığı, yüksək və mədəni 
davranışı ilə birə beş qiymətləndirib. O təhsildə və işdə istədi-
yinə nail olub. Rayonda yüksək vəzifələrdə çalışıb. Çünki 
Elman ziyalılar yurdu olan Pirəbədildə doğulmuş, boya-başa 
çatmış Kamil Məmmədovun oğludur. Yaşasın belə övlad! 
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ŞƏRƏFLİ  ÖMÜR  YOLU 
 
 
“Müəllimlik sənəti cəmiyyətdə ən yüksək qiymətə layiq bir 

peşədir. Mən müəllimdən şərəfli ad tanımıram.”  
Heydər Əliyev 

                    
1. MÜƏLLİM ÖMRÜ 

 
Müəllim ömrü şam kimi zərrə-

zərrə əriyən insan ömrü. Tayı-bəra-
bəri olmayan, heç kimə bənzəməyən 
sadə, mehriban, ta keçmişlərdən 
dünyada insanların maariflənməsi 
üçün hər çətinliyə, əzaba dözən, 
zəhmətkeş, dahilər yetişdirən müəl-
lim ömrü...    

Hər birimizin həyatında müəl-
limin xüsusi yeri və sevgisi vardır, 
bu danılmaz həqiqətdir. Alimlər, 

dahilər, dünya şöhrətli akademiklər, sənətkarlar yetişdirən 
müəllim, əlimizdən tutub, şəfqət-sevgi dolu baxışlarla başı-
mıza sığal çəkən müəllim...    

Dünyanın yaranması fəlsəfəsində deyilir ki, hərtərəfli elmi 
biliyə, dərin zəkaya malik olan, yetkin kamil şəxsiyyətlər 
əsrdən-əsrə dünyaya gəlirlər. Bəzən onlar dünyanın dərd, əzab 
yükünü çiyinlərində, qəlblərində daşıyırlar...    

Mən bu yazımda belə nadir insanlardan biriylə sizi də tanış 
edəcəyəm. Bu, Həcər, Nigar, Məhsəti, Nüşabə, Natəvan hünər-
li, kişi qeyrətli, sadə, səmimi, ana kimi qayğıkeş, özünü gənc 
nəslin maariflənməsi üçün şam kimi əridən Həqiqət xanım 
Adıgözəlovadır.  

Tanışlıq: 5 iyun 1951-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
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rayonunun Pirəbədil kəndində, ziyalı ailəsində dünyaya gəlib.  
Adıgözəlova – Əzimova Həqiqət Nizaməddin qızı 
Atası Nizaməddin Adıgözəlovun Şabran təhsilinin inkişa-

fında böyük rolu olub.  
ADPU-nun filologiya fakultəsini 1973-cü ildə bitirmişdir.  
Əmək fəaliyyətinə 1973-cü ildə məzunu olduğu T.Abba-

sov adına Şabran şəhər 1 saylı orta məktəbdə başlamışdır.  
1982-ci ildə Şabran rayon Xalq Təhsil Şöbəsi tərəfindən 

qabaqcıl iş təcrübəsi öyrənilmiş və yayılması tövsiyə edil-
mişdir.  

1984-cü ildə “Gənc nəslin təlim-tərbiyəsində əldə etdiyi 
müvəffəqiyyətlərə görə” Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə 
təltif edilmişdir.  

1985-ci ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin 25 iyul  
75 saylı əmri ilə Baş müəllim adına layiq görülmüşdür.  

1985-1986-cı dərs ilində elmi pedaqoji hazırlığı və 
təşkilatçılıq bacarığı nəzərə alınaraq R. Yusifov adına Şabran 
şəhər 2 saylı texniki təmayüllü tam orta məktəb-liseyə təlim-
tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə irəli çəkilmişdir.  

1989-cu ildə “Ali kateqoriyalı müəllim” adına layiq 
görülmüşdür.  

1989-1991-ci illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji 
Elmlər İnstitutunun professoru A.N.Abbasov özünün doktor-
luq disertasiyasında müəllimin iş təcrübəsindən bəhs etmişdir. 
“Təlim prosesində və dərsdənkənar tədbirlər zamanı şagird-
lərdə ailə həyatının mənəvi və psixoloji əsaslarının formalaş-
ması imkanları. Metodik tövsiyələr” ; Bakı 1991; səh. 13-17) 

1997-1998-сi tədris ilində “Təhsilin hümanistləşdirilməsi 
ili çərçivəsində keçirilən “ilin ən yaxşı fənn kabineti” müsa-
biqəsində (ədəbiyyat) I yeri tutmuşdur.  

1999-2000-ci tədris ilində “Təhsilin hümanistləşdirilməsi 
baxımından təlim-tərbiyə işini diferensiyallaşdırılması və fər-
diləşməsi ili çərçivəsində keçirilən “İlin ən yaxşı fənn metod-
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birləşməsi” müsabiqəsində (Azərbaycan dili və ədəbiyyat)  
I yeri tutmuşdur.  

5-VI-2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Şabran Payon 
İcra Hakimiyyəti “tərəfindən Şabran təhsilinin inkişafında 
özünəməxsus yeri olan, rayonda gənc nəslin təlim-tərbiyəsi 
işində bilik və bacarığını əsirgəməyən, uzun illər pedaqoji 
işdə, qüsursuz fəaliyyət göstərən Şabran şəhər 2 saylı texniki 
təmayüllü tam orta məktəb-liseyin müəllimi Əzmova Həqiqət 
Nizaməddin qızı anadan olmasının 50 illik yubileyi münasibəti 
ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.  

2002-ci tədris ilində dərs dediyi IX sinif şagirdi Əmirova 
Gülnar Elşad qızı Respublika Olimpiadasında Azərbaycan dilı 
və ədəbiyyat fənni üzrə III yerə layiq görülmüşdür.  

27-XII-2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Şabran 
rayon İcra Hakimiyyəti” tərəfindən 2002-ci ildə isdedadlı 
şagirdlərin inkişaf etdirilməsində və yeniyetmələrin Respub-
lika fənn olimpiadalarında əldə etdiyi müvəffəqiyyətlərə görə 
Əzimova Həqiqət Nizaməddin qızı Fəxri fərmanla təltif 
edilmişdir.” 

2002-ci ildə qabaqcıl qadınlardan bəhs edən “XX əsrin 
Azərbaycan qadınları” Ensiklopedik toplusunun ilk səhifələ-
rində  Həqiqət müəllimin də həyat və işgüzar fəaliyyətindən 
bəhs olunmuşdur.  

2005-ci ildə “Qadın dünyası”  şəbəkə jurnalında Həqiqət 
müəllimın əmək fəaliyyəti işıqlandırılıb.  

29-I-2007-ci il. Yeni təlim texnologiyaların tətbiqi üzrə 
təlim kursunda iştirak edərək (“kurrikulumlarla iş üzrə təlimin 
əsas xüsusiyyətləri”) sertifikatı almışdır.  

Mətbuatda – “Şabran” və “Azərbaycan müəllimi” qəzet-
lərində müxtəlif illərdə elmi nəzəri məqalələrlə (“Ədəbiyyat 
dərslərində şagirdlərin peşələrə istiqamətləndirilməsi təcrü-
bəsindən”, ”Mirzə İbrahimovun “Böyük Dayaq” əsərinin təd-
risi zamanı şagirdlərin ailə həyatına hazırlanması təcrübə-
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sindən”, “Ədəbiyyat dərslərində foto-albomla dərslərin əya-
niliyi təcrübəsindən”. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan pro-
qram materiallarının planlaşdırılması təcrübəsindən “ və s.) çı-
xış etmişdir.  

Rayonda şagirdlərin ali və orta ixtisas məktəblərinə daxil 
olmasında müəllimin əvəzsiz rolu vardır.  

Rayon camaatı, el-oba arasında çox böyük hörmət və 
nüfuza malik olan Həqiqət müəllimin nümunəvi ailəsi var. 
Həyat yoldaşı Əlislam müəllim riyaziyyatçı olub, 2012-ci ildə 
dünyasını dəyişib. Qızı Elnarə Əzimova anasının yolunu 
davam etdirir. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimidir.  

Qızı – Əzimova Gülnarə İncəsənət Universitetinin sənətşü-
naslıq fakultəsini fərqlənmə ilə bitirmişdir. Hal-hazırda Heydər 
Əliyev Mərkəzinin direktorudur.  

Oğlu – Əzimova Elnur orta məktəbi medal ilə bitirib, 
yüksək balla Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına daxil 
olmuşdu. Tələbə adını qazanandan 4 aydan sonra avtomobil 
qəzası nəticəsində dünyasını dəyişmişdir.  

Həqiqət müəllim uzun illərdir ki, məktəb və rayon fənn 
metodbirləşmələrinin sədridir.  

3/X-2008-ci il tarixdə Azərbaycan Prezidenti İ. Əliyevin 
fərmanı ilə “ Tərəqqi” medalı- ölkənin ən ali mükafatlarından 
biri ilə təltif olunub.  

2009/2010-cu illərdə “Azərbaycan müəllimi”, “Azərbay-
can gəncləri”, “Ömür yolu”, “Şabran” qəzetlərində və “Azər-
baycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” məcmuəsində  Həqiqət müəl-
lim elmi-pedaqoji məqalərlə çıxış etmişdir. (“Orta məktəblərdə 
Mir Cəlal Paşayevin əsərlərinin öyrədilməsi təcrübəsindən, 
Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərə Mahmud Qaşqarlının 
“Divani-Lüğatit-Türk” əsərinin öyrədilməsi təcrübəsindən”, 
“Ümummilli liderimizin doğma dilimizə sonsuz məhəbbəti”, 
“Ulu öndərimizə məhəbbət ruhunda”, “Azərbaycan dili dərslə-
rində vurğunun öyrədilməsi təcrübəsindən “, “İnteraktiv təlimə 
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gedən yol” və s.) 
2008-2009-сu tədris ilində dərs dediyi IX sinif şagirdi 

Mürşüdzadə Səkinə Rövşən qızı Respublika Olimpiadasında 
Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə IV yerə layiq 
görülmüşdür.  

2009-cu ildə Şabran rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 
“Gənc nəslin təlim-tərbiyəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə və 
rayonun ictimai-siyasi həyatında fəallığına görə “Əzimova 
Həqiqət Nizaməddin qızı Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.  

2010-2011-ci tədris ilində dərs dediyi XI sinif şagirdi 
Respublika olimpiadasında Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni 
üzrə IV yerə layiq görülmüşdür.  

5. 10. 2011-ci il – Azərbaycan Respublikası Şabran rayon 
İcra Hakimiyyəti “Yeni nəslin, gənclərin yetişdirilməsində fəal 
iştirakına görə “Əzimova Həqiqət Nizaməddin qızını Fəxri 
fərmanla təltif etmişdir.  

2012/2013-cü tədris ilində dərs dediyi X sinif şagirdi 
Həsənova Sevda Sabir qızı Respublika Olimpiadasında IV 
yerə layiq görülmüşdür.  

Uzun illər Təhsil Şöbəsi nəzdindəki olimpiada komissiya-
sının sədri olan Həqiqət müəllim bu gün də Şabran təhsilinin 
inkişafı üçün səylə çalışır.  

Qeyd etdiyim kimi, Həqiqət xanım sadə olduğu qədər də 
təvazökardır. Neçə il bundan öncə ondan müsahibə götürmək 
istədim. (Mən onun həm də tələbə yoldaşı olmuşam. ) Hər gün 
məni yeni insanlarla tanış etdi, “bunlardan, rayonumuzdan yaz, 
məndən sonra yazarsan”, dedi, bu qürürlu xanım. Rayonun 
sayılan-seçilən, dərin etiram bəslənən bu fədakar qadın xalqın 
xeyir-şər məclislərində də müntəzəm iştirak edir. Onun 
rayonun ictimai həyatında fəallığı rayon rəhbərliyi tətəfindən 
dəfələrlə yüksək qiymətləndirilmişdir.  

Ziyalı bir ailədə dünyaya göz açan, hörmət, nüfuz sahibi 
olan bu filoloq xanımla məktəbdə, özünün yaratdığı zəngin 
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fənn kabinetində görüşdük.  
- Həqiqət müəllim, özünüz, ailəniz haqqında bir az 

danışmağınızı xahiş edirəm.  
- Şabran rayonunun ən dilbər guşələrindən birində , dağlar 

qoynunda yerləşən səfalı, gözəlliklər məskəni olan Pirəbədil 
kəndində doğulmuşam. Alı məktəbi bitirən kimi – 1950-ciildə 
atam Nizaməddin Adıgözəlovu Maarif Nazirliyinin əmri ilə 
Pirəbədil kənd orta məktəbinə direktor təyin edirlər. Bir müd-
dət sonra isə atam Rəhimli, Uzunboyad kənd orta məktəblə-
rində direktor, RPK-də şöbə müdiri, T.Abbasov adına orta 
məktəbdə direktor müavini, PXTŞ-də Metodkabinetin müdiri 
və s. işlərdə çalışdığına görə mən çox sevdiyim doğma kənd-
dən ayrı düşdüm. Lakin bu günə kimi bütün yay tətillərinin 
çox hissəsini həmişə Pirəbədildə keçirmişəm. Mən bu kəndin 
vətənpərvər, mərd,  xalqa, ölkəyə bağlı ziyalıları ilə fəxr edir, 
qürur duyuram... Öz ata-ana yurdunu tərk edib, rayonun, şəhə-
rin darısqal evlərində məskunlaşan gənclərimizi qınayıram. 
Təhsilə, maarifə yüksək qiymət verən pirəbədillilər bu il 
Pirəbədil məktəbinin 100 illiyini qeyd edirlər.  

Mən ağlım kəsəndən evimizdə həmişə məktəbə, müəllimə 
hörmət, ehtiram görmüşəm. Vətənpərvər, mənəvi təmizlik, 
düzlük mücəssəməsi olan Nizaməddin müəllim həm də qay-
ğıkeş bir ata, həyat yoldaşı, etibarlı, sədaqətli dost, intizamlı 
bir işçi idi. Bu gün həyatda qazandığım bütün uğurlarıma görə 
valideynlərimə, müəllimlərimə borcluyam. Atam cismən bizi 
tərk etsə də mənən bizimlədir, mənimlədir. Mən bu gün də 
gündəlik işlərim barədə ona “məlumat verir, məsləhət alıram”. 
Beləcə onlarsız günlərimi yaşayır, Nizaməddin müəllimin qızı 
olmağımla fəxr edir, onun yolunu ləyaqətlə davam etdirirəm.  

Həqiqət xanım özünün Əlislam müəllimlə qurduğu ailəsin-
dən, övladlarından danışa-danışa gözləri bir nöqtəyə dikilir, 
səsi titrəyir, qəhər boğur, özünü ələ almağa çalışır.  
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2. QƏMLİ  NOTLAR 
 

Tale yar olsaydı, oğlum Elnur da aramızda, bizimlə 
olacaqdı. O da bacıları Elnarə və Gülnarə kimi orta məktəbi 
medalla bitirmişdi. Tələbə oldu, lakin tələbə sevincini çox az 
yaşadı. 1994-cü ilin mart ayında baş verən avtomobil qəza-
sından sonra mən yaşayıramsa, buna görə sənətimə borcluyam.  

O ağır günlərimdə mənə və ailəmə arxa olan el-camaatdan, 
iş yoldaşlarımdan, müəllimi olduğum şagirdlərimdən, vali-
deynlərimdən çox razıyam. Bir sözlə onların hamısına ulu 
Tantıdan can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Mənim kimi 
yeğanə oğlunu itirən şairimiz Hüseyn Arifin bu misralarını tez-
tez təkrar edirəm : 

 
Hüseyn Arifəm, fikrimdə aləm,  
Qarşımda atını oynatmasın qəm.  
Bir dəfə demişəm, bir də deyirəm,  
Balama oxşayan min bir balam var.  

  
Bəli, ”balama oxşayan min bir balalarım var”, çox etibarlı 

balalarım...    
Doğrudan da, Ulu yaradan çox sevdiklərini daha çox 

imtahana çəkir. Çox şükür ki, bu gün Ülvi, Şəkər, Tərlan və 
Rəvanə adlı nəvələri Həqiqət müəllimin ömrünü, həyatını bir 
daha nurlandırır.  

- Siz dünyaya yenidən gəlsəydiniz hansı peşəni seçər-
diniz? 

- Səmimiyyətlə deyirəm, yenə müəllimlik sənətini seçər-
dim. Məktəb mənim həyatımdır. Çox şadam ki, bir vaxt dərs 
dediyim uşaqlar indi valideyndirlər. Mən indi onların övlad-
larının qayğısına qalıram. Məktəbi bitirən, müstəqil həyata 
qədəm qoyan şagirdlərimin nişanında, toyunda iştirak edir, 
onlara xeyir-dua verirəm. Çoxillik təcrübəmdə yəqin etmişəm 
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ki, hörmət, qayğı, məhəbbət uşaq və yeniyetmələrin qəlbinə 
nüfuz etməyin ən gözəl vasitəsidir. Axı sabahın vətəndaşı bu 
gün məktəbdə yetişir. Ana Vətəni, torpaqlarımızı göz bəbəyi-
miz kimi qorumaq üçün Mübariz ruhlu, Mübariz hünərli gənc-
lər yetişdirməliyik. Bu vəzifə çətin olsa da biz müəllimlərin 
üzərinə düşür. Düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı 
azad etmək üçün bizə vətənpərvər, mərd, qeyrətli oğullar bu 
gün dünənkindən daha çox lazımdır. Gənc nəsil bilməlidir ki, 
inkişafın rəhni əməkdir, bilikdir, çalışmaq, qurub-yaratmaq, 
insanlara, doğma xalqına və Vətənə gərək olmaq istəyidir.  

Həqiqət xanım haqqında hələ çox yazılacaq, çox dəyərli 
sözlər söyləmək üçün ürəklər doludur. O, bu gün də, ömrünün 
63-cü baharında da əzmlə, həvəslə çalışır, yeni təlim texnolo-
giyalarından dərslərində ustalıqla istifadə edir. Gənc müəllim-
lərə  köməyini heç vaxt əsirgəmir.  

 
 

           Söhbətləşdi: Məşədi Zeynəb Bəhmənli,  
  Azərbaycan  Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü,  

“Xan qızı Natəvan”, ”Qızıl Qələm” mükafatları laureatı,             
Şair-publisist-musiqişünas 
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XATİRƏLƏRDƏ YAŞAYAN QONŞUM VÜSAL 
 
 

Vüsal Nüsrət oğlu Hüseynov 
1977-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvə-
çi) rayonunun Pirəbədil kəndində 
ziyalı ailəsində dünyaya gəlib.  

V.Hüseynov 1984-1995-ci il-
lərdə Pirəbədil kənd orta məktəbdə 
təhsil alaraq həmin məktəbi biti-
rib. 1995-1998-cı illərdə hərbi xid-
mətdə olub. Əsgəri xidmətini başa 
vurduqdan sonra polis orqanlarına 
serjant rütbəsi ilə işə qəbul edilib.  

2002-сi ildə o, oxumaq üçün Azərbaycan Polis Akade-
miyasına göndərilib.  

2007-ci ildə Akademiyanı əla və yaxşı qiymətlərlə başa 
vuraraq  leytenant rütbəsi alan Vüsal Hüseynov azyaşlılarla iş 
üzrə baş leytenant rütbəsilə işə başlayır. Sonra Gəndab və 
Ağalıq kədlərində sahə müvəkkili vəzifəsində çalışır.  

2006-cı ildə ailə həyatı qurmuşdu. Özünə təzəcə ev-eşik 
eləmişdi. Həyat yoldaşı müəllimə işləyirdi. 2009-cu ildə bir 
qızı doğulmuşdu.  

2010-cu ildə yenicə kapitan rütbəsinə  yüksəlmişdi. Lakin 
qəfil əcəl ona  imkan vermədi.  O, 33 yaşında – ömrünün ən 
gənc çağında faciəli surətdə avtomobil qəzasında ailəsi ilə 
birlikdə həlak oldu. Vüsalın bu ölümü bütün qonşuları, iş 
yoldaşlarını, dostlarını və qohumlarını sarsıtdı. Tanrı heç kəsə 
belə çətin və vaxtsız ölüm qismət eləməsin.  

Lakin yazıya pozu olmasa da o, hələ neçə-neçə illər 
ürəklərdə , xatirələrdə yaşayacaq.  
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KİNO LENTİ KİMİ CANLANAN XATİRƏLƏR 
 
 

Mənə tapşırılanda ki, məzunu 
olduğum Pirəbədil məktəbi haqqında 
yazmalıyam, bir qədər məsuliyyət və 
həyəcan hissi keçirdim. Çünki elə bil 
mənə bir daha xatırlatdılar ki, mən 
respublikanın ilk təhsil ocaqlarından 
olan, sayılıb-seçilən məktəblərindən 
birinin - Pirəbədil məktəbinin məzu-
nuyam.  

Xəyalən çox uzaqlara, 70-ci illərə 
qayıtdım. Titrək addımlarla birinci sinfə gəlməyim, sonra isə 
zəhmətkeş və fədakar müəllimlərimin əməyi sayəsində yavaş-
yavaş biliklərin əsaslarına yiyələnməyim yadıma düşdü. 
Uğurla orta məktəbi bitirib ali təhsil almaq uğrunda çəkdiyim 
əziyyətləri xatırladım.  

Nəhayət təhsil alıb, pedaqoji fəaliyyətdə püxtələşərək bu 
günə qədərki əmək fəaliyyətim bir anlığa gözümün önündə 
dayandı.  

Doğrudan da, orta məktəb illəri hamının həyatında olduğu 
kimi mənim də həyatımda mühüm rol oynamışdır. Öncə onu 
qeyd etmək istəyirəm ki, mənə dərs demiş bütün müəllim-
lərimin qarşısında baş əyirəm. (Ölənlərə də Allah qəni-qəni 
rəhmət eləsin , - deyirəm.) 

Bu gün qazandığım nailiyyətlərimə, həyatda tutduğum 
mövqeyə görə, ilk sinif müəllimim G.Şirinova, öz duzlu-lakonik 
zarafatları ilə yaddaşlarda qalan tarix müəllimim M.Adıgö-
zəlova, çox mehriban, humanist insan, kimya müəllimim 
N.Pirzadayevə, özünün ibrətamiz kəlamları, nəsihətləri ilə 
seçilən dil-ədəbiyyat müəllimim A.Mahmudova, bizə rus dilini 
sevdirən S.Muradovaya və nəhayət, öz ixtisasım üzrə mənə 
dəstək olan, onda da, indi də rayonumuzun çox hörmətli ziyalısı 
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olan Böyükağa Şükürova və başqalarına borcluyam. Bu borc, 
bu minnətdarlıq hissi daha da genişlənərək mənim ailə 
üzvlərimə də sirayət edir. Fəxrlə deyə bilərəm ki, adlarını çək-
diyim və çəkə bilmədiyim onlarla digər fədakar müəllimlərimin 
sayəsində mənim bacı və qardaşlarım da ali və orta təhsil 
almışlar.  

Atam Zöhrab kişi valideyn komitəsinin sədri idi . Bizim 
oxumagımıza tez-tez nəzarət edirdi. Sözümün canı odur ki, vali-
deyn-məktəb münasibətləri nə qədər möhkəm olarsa, məktəbdə 
təlim-tərbiyənin səviyyəsi bir o qədər yüksək olar. Həyat yol-
daşım Pövşən də məktəbin məzunu olaraq Azərbaycan Memar-
lıq və İnşaat İnstitutunu bitirib. Keçmiş məzun-qaynım Elxan 
Şeydayev APİ-ni bitirib, coğrafiya müəllimidir.  

İndi işlədiyim 2 saylı şəhər orta məktəbində Pirəbədil mək-
təbinin məzunu olmuş müəllimlərimiz işləyir. Kəmalə Şeydaye-
va, Təranə Süleymanova, o məktəbin zəngin ruhundan qida-
lanmış Həqiqət Əzimovanın və başqalarının adını çəkmək olar.  

Pirəbədil kənd orta məktəbinin məzunlarının uğurları çox-
dur. Bu uğurlar əvəlcə kənd, rayon, daha sonra respublika və 
dünya səviyyəsinə qədər yüksəlib.  

Mənə bir xoşbəxtlik də nəsib olub ki, 1991-1996-cı illərdə 
həmin kənd məktəbində mən də öz müəllimlərimlə çiyin-çiyinə 
işləmişəm.  On səkkiz il ötsə də, hələ o illəri bu günə kimi 
unutmamışam. O illərdəki pedaqoji fəaliyyətim, məktəbin tədris 
prosesində qazanılan iş təcrübəsi, əldə etdiyim uğurlar bu gün 
də gözümün önündə bir kino lenti kimi canlanır.  

 

         Rəsmiyyə Şeydayeva,    
Şabran şəhər 2 saylı lisey tam orta məktəbin  

                             ingilis dili müəllimi 
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GÖZƏL İNSAN, SƏDAQƏTLİ DOST,  
BACARIQLI TƏŞKİLATÇI 

 
 

Çoxdandır qəlbimdə bu gözəl insan haqqında xatirə yaz-
mağı planlaşdırırdım. Bu günlərdə onun nəvəsi ilə söhbət lap 
yerinə düşdü. Balaca Sona mənə sual verdi: 

- Elman əmi siz babamla necə tanış olmusunuz?.. Babam 
necə adam idi?..  

Sual məni cox uzaqlara 1965-1966 cı illərə apardı. O za-
man mən 6-7 sinifdə oxuyurdum. Yay tətillərində kəndimizə, 
Pirəbədilə gedər, xoş xatirələrlə məktəbə qayıdardım.  

Yay tətili zamanı kənddən Bakıda ali məktəbdə oxuyan 
tələbələr də gələr, məktəbin idman meydançasında futbol 
oynayar, maraqlı söhbətlər edərdilər. Biz balacalar onlara 
həsrətlə baxar, özümüzü onların yerində təsəvvür edər, fəxr 
edərdik ki, kəndimizin belə oğulları var...    

Rahib müəllim onda Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(indiki BDU) jurnalistika fakültəsində oxuyurdu. İllər keçdi, 
mən orta məktəbi bitirdim, əsgəri xidmətə yollandım. Əsgər-
likdən sonra Xalq Təsərrüfatı (indiki İqtisad Universiteti) 
institutuna daxil oldum və hər dəfə ürəyimdən Rahib müəl-
limlə görüşüb, söhbət etmək onun dəyərli məsləhətlərindən 
bəhrələnmək keçirdi. O zaman o, Azərbaycan Lenin Kom-
munist Gənclər İttifaqı Mərkəzi Komitəsində məsul vəzifədə 
çalışırdı.  

İnstitutun son kursunda oxuyurdum. Bir gün dərsdən sonra 
onunla görüşməyi qəraralaşdırdım. Onda bizim institutla onun 
iş yeri bir-birinin qonşuluğunda (indiki İçərişəhər metrosunun 
yanında) yerləşirdi.  

Qapıda mühafizəçidən Rahib müəlimin yanına gəldiyimi 
bildirdim. O daxili telefonla Rahib müəllimə onu bir cavan 
oğlanın axtardığını, adının Elman olduğunu söylədi. Mən 
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gözləyirdim ki, mənə otağı göstərəcəklər, amma, bu zaman 
gördüm ki, pilləkənlə o, öz qürurlu yerişi ilə mənə sarı gəlir. 
Əl verib görüşdük. Otaqda çox səmimi söhbətimiz oldu. Mən 
komsomol sıralarında işləmək istədiyimi bildirəndə fikrimi 
alqışladı. Çox keçmədi ki, məni Bakının Oktyabr (indiki 
Yasamal) rayon Komsomol komitəsinə katib vəzifəsinə 
göndərdilər. Bir müddət işlədim, bir gün Rahib müəllim məni 
yanına çağırıb özünə məxsus tərzi ilə: 

- Komsomol, səni doğulduğun rayona göndəririk, yəqin ki, 
etiraz etməzsən? 

Dedim: 
- Necə məsləhətdi. Rahib müəllim mənə etimad göstərir-

sinizsə mən də çalışaram bu etimadı doğruldum və o gündən 
Rahib müəllimin dəyərli məsləhətləri ilə işə başladım. Onun 
dəstəyi, dəyərli məsləhətləri mənim gələcək həyatda tutduğum 
mövqe üçün bir mayak oldu.  

Müxtəlif vəzifələrdə çalışdım. Hər yerdə onun qayğısı, 
diqqəti mənimlə oldu, bilmədiklərimi öyrəndim.  

Rahib müəllim həm də sədaqətli dost idi. Respublikamızın 
o guşəsi yoxdur ki, onun orada dostu, yoldaşı, məsləkdaşı 
olmasın. Deyərdim ki onlar da bəlkə həyatda çox şeyi dost-
luğu, yoldaşlığı ondan öyrəniblər. Burasını da qeyd etmək 
istərdim ki o vaxtın dotsluğu təmənnasız dostluq idi. Hamı bir-
birinə etibarlı, sədaqətli idi. Onun sədaqətli dostlarından biri, 
bu gün Şabran rayon İcra Hakimiyyəti başçısı işləyən Novruz 
Novruzov belə dostların bariz nümunəsidir. Rahib müəllim 
həyatda olmasa da bu gözəl insanın ailəsini, övladlarını daim 
diqqət mərkəzində saxlayır. Problemlərinin həllində onlardan 
öz köməyini əsirgəmir.      

Biz köhnə komsomollar hər il Komsomolun yaranma 
günündə - 28 noyabrda bir yerə toplaşır, o günü öz aramızda 
qeyd edir, öz gənclik illərimizi xatırlayır, aramızdan gedənləri 
yad edirik. Kənardan baxana Rahib müəllim ciddi adam təsiri 
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bağışlayırdi. Lakin o işdə nə qədər ciddi, tələbkar idisə, işdən 
sonra bir o qədər maraqlı insan idi. Bu səbəbdən də elə bir 
görüş, elə bir tədbir olmur ki, Rahib müəllim orada xatır-
lanmasın, onun baməzə sozləri, hərəkıətləri yada düşməsin. 
Onun hər bir sözü, hər bir hərəkəti biz köhnə komsomollar 
üçün sanki bir sitatdır, bir lətifədir.  

Rahib müəllim həm də təcrübəli rəhbər, bacarıqlı təşkilatçı 
idi. 1989-1991-ci illərdə Dəvəçi (indiki Şabran) rayon partiya 
komitəsinin ikinci katibi işləyirdi.  Biz yaxın dost idik, buna 
baxmayaraq, işdə çox ciddi idi. Onun üçün dost işdən sonra 
idi. Mən illər ərzində bu gözəl insandan idarəçilik məktəbini 
öyrəndim və mənimdə bir təşkilatçı rəhbər kimi yetişməyimdə 
Rahib Fərzəliyevin əməyi az olmayıb.  

Elə buna görə də onun nəvələri balaca Sona, Kənan, 
Ləman, Sinan, onun adını daşıyan balaca Rahib babaları ilə 
fəxr edə bilərlər.  

 
                               Elman Məmmədov 
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ƏMİM AŞIQ HÜSYNBALA HAQQINDA 
EŞİTDİKLƏRİM...    

 

 
Əmim Aşıq Hüseynbala Abutalıb oğlu Hüseynov 1890-cı 

ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Zöhramı kəndində 
anadan olmuşdur. O hündür boylu, kürən və göyçək bir kişi 
idi. Ona anadangəlmə fitri isdedada malik bir adam da demək 
olardı.  

Əmim Zöhramı kəndindən bu kitabın müəllifi Zakir 
müəllimin ana babası Molla Camaləddin əfəndinin, onun qar-
daşı Molla Ələddinin, Zakirin dayısı, molla Camal əfəndinin 
oğlu saz-söz ustası İlyasov Əli Cəmaləddin oğlunun yaxından 
köməyi ilə heç bir aşıqlıq məktəbi keçmədən aşıqlıq sənətini 
demək olar ki,  tam öyrənib. Əmim sinədəftər bir aşıq idi. 
Toylarda və digər el şənliklərində Azərbaycan dastanlarını 
sinədəftər ifa erirdi. Yaxşı saz çalmağı vardı. El havalarını 
sazda böyük məharətlə ifa edirdi.  

Özü Koroğlu dastanın qolunu yazıb.  
1942-ci ildə dünyasını dəyişib.  

Əmimin 5 övladı olub. Böyük oğlu Bağı müharibəyə 
gedib, orada həlak olub. Kiçik oğlu Hüseynağa 1944-cü idə 
xəstəlikdən vəfat edib. 3 qızı olub, üçü də dünyasını dəyişib. 
Hal-hazırda 12 nəvəsi, 25 nəticəsi var.  

Bax: “Dəli Həsənnən Koroğlu” boyu.  
Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun folklor arxivi, 

inventar №496 
1937-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda Aşıq 

Həsənbaladan toplanmışdır. İlk dəfə “Koroğlu” dastanının 1-ci 
nəşrində istifadə erilmişdir.  

Mənbəə:Azərbaycan dastanları , 4-cü cild.  
(Həmin qol bu cilddə verilib.) 
 

             Məmmədrza Hüseynov,  
 təqaüdçü, Şabran şəhəri 



150 

ATAM FACİƏLİ HALDA ÖLDÜRÜLDÜ 
 
Uzun illər rayon Maliyyə Şöbəsində katibə işləmiş, Şabran 

şəhərində yaşayan Bədyal Dadaşova atası Xantı Dadaşov 
haqqında deyir: “Atam Xantı Dadaşov 1905-ci ildə Pirəbədil 
kəndində anadan olmuş və Pirəbədil məktəbində oxumuşdu.  
Çox işbilən, bacarıqlı, cəsarətli və tapşırılan işə görə məsuliy-
yət hiss edən bir insan idi. Dövlətçıliyimizin qorunmasında, 
kolxoz quruluşunun təşkilində, qaçaq-quldura qarşı mübari-
zədə atam çox mübariz adam idi. Sanki gözündə qorxu yox idi.  

O vaxtlar məktəb oxumuş adam az idi. Bu səbəbdən də bir 
işçiyə bir neçə vəzifə tapşırılardı. Atam Xantı kişi də belə-
lərindən idi. Pirəbədildə kənd sovetinin sədri işləyəndə 
Əhmədbulağı kəndində də kolxoz sədri olub. O qədər dözümlü 
və diribaş adam olub ki, həmin yüksək vəzifələrlə yanaşı, 
kənddə anbardar, xəzinədar, ferma müdiri və bu kimi digər 
çətin və məsuliyyətli vəzifələri də ona tapşırıblar.  

İndinin özündə Şabran rayonunda, xüsusilə Rirəbədildə bir 
adama eyni zamanda 2-3 və ya daha çox iş tapşıranda “Mən 
Xantı deyiləm ki, . . ” deyə cavab verir.  

Qaçaqlarla mübarizədə atam ad-san qazanmışdı. Bu 
səbəbdən də bir qaçaq dəstəsi atamın izinə düşərək onu hər 
yerdə güdürdü. Bu dəstənin rəhbəri isə qaçaq Nuru deyilən bir 
şəxs idi.  Atam ayaq üstündə olanda Nuru ona təcavüz etməyə 
qorxurdu. Ona görə də o alçaqlıq və xəyanət yolunu seçib. 
Günlərin bir günü atam (qardaşım Xalid qucagında) öz evində 
yatdığı vaxtda qaçaq Nurunun adamları hücuma keçib evə 
giriblər.  

Qaçaqlar əvvəlcə tüfəngdən atəş açıb atamı yaralayır, 
sonra isə onu xəncərlə faciəli halda öldürürlər. ” 

             
        Bədyal Dadaşova,   

təqaüdçü, 85 yaş,  
Şabran şəhəri           
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ATAMIZ  HAQQINDA  XATİRƏLƏR ...    
 
 

Atamız Əfəndiyev Abubəkir Osman 
oğlu bölgənin məşhur Əfəndiyevlər nəs-
linin övladı idi. O, 1900-cü ildə Quba 
qəzasının Dəvəçi nahiyəsinin Rirəbədil 
kəndində dünyaya göz açmışdı. Nəslin 
adətinə uyğun olaraq müqqəddəs kita-
bımız Qurani-Kərimin səhifəsində və ev-
dəki böyük məcməyidə atamızın anadan 
olma tarixi qeyd edilmişdi. Lakin bu 
“sənədlər” 1937-ci ilin keşməkeşli dövr-

lərində itmişdir.  
Atamız Pirəbədildə dünyəvi təhsil ocağı yaradılana qədər 

öz təhsilini mollaxanada almışdır. Əvvəlcə o, Qələgah kən-
dində birillik molla məktəbində oxumuş, sonrakı təhsilini isə 
Gəndov kəndindəki molla məktəbinin ikinci sinifində başa 
vurmuşdur.  

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın bütün bölgələrində 
dünyəvi təhsilə maraq artmışdı. Bir sıra bölgələrdə isə rus-tatar 
məktəbləri açılmışdı. Təhsil almağa imkanlı şəxslər Rusiyaya, 
Türkiyəyə və Avropa ölkələrinə can atırdılar. Məsələn yaxın 
qohumlarımızdan atamın əmisi Məhəmməd bəy Əfəndiyev 
İstambul Universitetini, əmisi oğlu Qəzənfər Musabəyov 
Kiyev Universitetini bitirmişdilər.  

Atamın əmisi oğlu Əhmərpaşa Əfəndiyev isə rus ordusu-
nun polkovniki idi. I dünya müharibəsi cəbhələrində sücaətlə 
vuruşmuş, çar II Nikolay tərəfindən qizıl qılıncla mükafatlan-
dırılmışdı.  

Atamız danışırdı ki, Pirəbədil kəndində indiki dünyəvi 
məktəb yalnız atamın əmilərinin ciddi səyi nəticəsində açıl-
mışdır. Bu işdə ən çox Məhəmməd bəy Əfəndiyevin xidmətləri 
olmuşdur. O. İstanbul Universitetini bitirmiş, XX əsrin əvvəl-
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lərində Bakı Dumasında çalışmışdır. Xalq maarifi inspektoru 
Sultan Məcid Qənizadənin müavini olmuşdur. O dövrün bir 
çox mədəniyyət hadisələrində onun da fəaliyyəti olmuşdur.  

Məhəmməd bəy 1913-cü ildə öz doğma kəndi Pirəbədildə 
məktəb açmaq üçün bütün lazım olan sənədləri toplayıb Sankt-
Peterburuqa getmişdir. Bir-bir bütün instansiyaları keçərək 
nəhayət icazə ala bilmişdi. Lakin qərar belə olmuşdu: 

Müsəlman kəndi ilə birlikdə xristian kəndində də eyni tıpli 
məktəb açılmalıdır.  

Beləliklə o zamankı ərazi bölgüsü üzrə Quba qəzasının 
Dəvəçi nahiyəsinin Pirəbədil və Kilvar kəndlərində məktəb 
binaları tikilməyə başladı.  

Atamız Abubəkirin də ən böyük arzusu yaxın qohumları 
kimi bu dünyəvi məktəbdə təhsil alıb, universitetə daxil olmaq 
idi.  

Nəhayət, 1914-cü ildə Pirəbədil kəndində Azərbaycan 
dilində dünyəvi məktəb fəaliyyətə başladı. Məktəbə uşaq yığ-
maq işində böyük çətinlik vardı. Bu səbəbdən bütün Əfən-
diyevlərin 7-15 yaşlı uşaqlarını məktəbə cəlb etmişdilər. 
Atamız da bu məktəbdə ilk təhsil alanların içərisində idi. O za-
man onun 14 yaşı vardı. Özündən kiçik olan uşaqlarla birinci 
sinifdə oxuyurdu. Dərrakəli uşaq olduğuna görə elmləri daha 
tez öyrənmişdi. İkinci sinifdə onu Qubada keçirilən riyaziyyat 
üzrə zona olimpiadasına aparırlar. Lakin xəstəliyi üzündən 
orada iştirak edə bilmir.  

Atamızın Pirəbədil məktəbindən başlanan həyat yolu çox 
keşməkeşli olub.  

O vaxtkı dövranın təlatümləri ona təhsilini davam etdir-
məyə imkan verməyib.  

1917-ci ildə çarizmin yıxılması başqa dövlətlər kimi 
Azərbaycanın da müstəqilliyinə gətirib çıxardı. 1918-ci ildə 
Xalq Cumhuriyyəti quruldu.  

1919-cu ildə atamız Abubəkir ordu sıralarına çağırildı. 
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Hərbi xidməti Quba polkunda keçdi. O, polk komandiri 
Zizikskinin yavəri olmuşdu.  

1920-ci il aprelin 26-dan 27-nə keçən gecə polka teleqram 
gəlir. Əli bəy səhər tezdən polkun əsgərlərini sıraya düzdürüb 
teleqramı şəxsi heyətə oxuyur. O, “Dövlətimiz yıxıldı”, deyib 
ağladı və bütün əsgərləri evlərinə göndərdi.  

Qəzəfər Musabəyov və Ayna Sultanova ilə qohumluğu-
muza görə atamızın 1920-ci illərdəki bolşevik rəhbərlərinin 
çoxu ilə tanışlığı və təmasları var idi.  

Lakin bu qohumluq da bizim ailənin süqutuna gətirib 
çıxarırdı. Atam əsassız olaraq Kominin Siktivkov şəhərində  
və bir neçə dəfə Bakıda həbsdə olmuş, həyatını bir neçə dəfə 
təzədən qurmağa çalışmışdır. Onun oxumaq, elmə yiyələnmək 
arzusu ömrü uzunu davam etmişdir. Ölən günə kimi gündəlik 
mətbuatı izləyərdi. Hətta 80 yaşlı çağlarında görməsi zəiflədiyi 
anlarda qəzetləri bizə oxutdurub məlumatlanardı.  

Atam öləndə təhsil sahəsində çin olmayan arzularını da 
özü ilə birlidə apardı. Ancaq ölməzdən əvvəl o bizi yanına 
çağırıb dedi: Balalarim, mən gedirəm.  

İndi əsl əminamanlıq dövrdür. Çalışın,  hamınız təhsilin, 
elmin zirvələrinə yiyələnin. Müasir dövrdə təhsildən geri 
qalmaq, gecə qaranığında yol getmək kimi bir şeydir.  

Bu gün atamız haqqında bu yazını hazırlayərkən bizə 
məlum oldu ki, atamımızın bizi və nəvələri haqqında arzula-
rının hamısı artıq çin olub. Biz atamızın arzuladığı səviyyədən 
də artıq bilik sahibi olmuşuq. Qızı Sona  Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunu, oğlu Kazım Azərbaycan Dövlət Universi-
tetini, oğlu Hətəm Rusiyanın Kalininqrad Univeristetini, oğlu 
Əhmnərpaşa Bakı yüngül sənaye texnikumunu bitirmişdir. Bu 
ailənən diplomları ildən-ilə artmaqdadır. Artıq nəvələr estafeti 
ələ almışdır: Pəri - Azərbaycan Tibb Universitetini, Ülviyyə- 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını, Fərid - Türkiyə 
Cumhuriyyətinin Anadolu Universitetini, Rüfət – Orta Doğu 
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Texnik Universitetini, Rəşid - Qafqaz Universitetini, Cəmalə-
Neft Akademiyasını, Reyhan və Sevda – Azərbaycan İqtisad 
Universitetini, Nailə tibb kollecini, Nicat – Politexniki kolleci  

Təhsildə və həyatda saydığım bu uğurlarların qazanma-
sında ən böyük pay atamız Abubəkirlə yanaşı anamız Camal 
xanıma düşür.  

Atamız danışardı ki, sonralar SSRİ MİK-nin sədrlərindən 
biri olmuş Qəzənfər Musabəyov Pirəbədil kəndinə tətilə 
(məzuniyyətə) gələrkən düz bir ay kənd məktəbində rus 
dilindən dərs demişdi.  

Atamız Zöhramı kəndindən Rirəbədil məktəbinin ilk şa-
girdləri Məmmədov Ramazan və Dəmirov Zəki ilə ömrünün 
sonuna kimi dostluq edirdi.  

Atam deyirdi ki, Pirəbədil məktəbinin respublikamıza, o 
cümlədən rayonumuza verdiyi tövhələri saymaqla qurtarmaz. 
Doğrudan da bu məktəbdə kimlər işləməyib, kimlər oxu-
mayıb? 

Atamızın söhbətlərində xalça mövzusu da mühüm yer 
tuturdu. O, qeyd edirdi ki, Azərbaycanda Pirəbədil xalçalarının 
dünya şöhrəti qazanmasında bizim Əfəndilər nəsli ilə bir 
bağlılıq var. Söhbətinə belə başlayırdı: Bir yəhudi xalça taciri 
kəndə gəlir. O, çit üzərində çəkilmiş bir xalça çeşnisini hamıya 
göstərək deyir ki, kim bu xalçanı toxusa mükafatını alacaq. 
Atamın əmidostusu Güllər xanım həmın xalçanı toxumağı öz 
öhdəsinə götürür. (Bu barədə Azərbaycan Sovet Enciklope-
diyasında məqalə var.) Nənəmiz Pərini və iki nəfər əlavə 
özünə yançı (köməkçi ) götürür.  

Xalça təbii rənglərlə boyanmış ip-sapla və böyük diqqət, 
eləcə də məsuliyyətlə toxunub başa çatır. İlk xalça o qədər 
gözəl alınır ki, onu çar II Nikolaya hədiyyə göndərmək qəra-
rına gəlirlər. Bu məsul işi babamız Osman Əfəndiyevə həvalə 
edirlər. Sankt-Peterburqda ona deyirlər ki, çar özü onunla 
görüşmək istəyir. Babam bir ay çarın qəbulunda gözləyir. Bir 
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gecənin yarısında onu yuxudan oyadıb çarın qəbuluna 
aparırlar. Osman babam gecə və tələsik olduğundan papağını 
başından götürməyi unudur və görüşə ağ gecə papağında gedir.  

Həmin görüşdə gətirilən hədiyyə yüksək qiymətləndirilir. 
Hər xalçaçının adına Fəxri Fərman və 100 manat pul mükafatı 
göndərilir. Həmin fəxri fərmanlar da 1937-ci ildə it-bat 
olmuşdur.  

Birinci “Pirəbədil” xalçası 1890-cı illərin sonunda, 124 il 
bundan əvvəl Fransada keçirilən Paris sərgisində nümayiş 
etdirilmiş və sərginin qızıl medalına layiq görülmüşdür.  

Atamız 1953-cü ildən başlayaraq şimal zonasında ən 
böyük meyvə-tərəvəz tədarükü məntəqəsi yaratmışdı. Bu 
məntəqə il boyu fəaliyyət göstərirdi. Həm təzə meyvə-tərəvəzi 
Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə göndərir, həm də müqavilə 
əsasında respublikadan kənara satırdı. Əsas alıcılar Rusiyanın 
ucsuz-bucaqsız ərazisində yerləşirdi. Pusiyaya göndərilən 
meyvə-tərəvəzin əvəzinə əsasən oradan taxta materialı alınırdı.  

A. Əfəndiyev 1965-ci ildə təqaüdə çıxdı.  
1981-ci ilin 15-i iyununda biz atamızı 81 yaşında ikən 

birdəfəlik itirdik.  
Lakin o dünyasını dəyişsə də hər gün evimizdə xatırlanır. 

Allah rəhmət eləsin.  
 

               Sona Əfəndiyeva,  
Şabran rayon Ekoloji Tərbiyə Mərkəzinin direktoru 

  
 Kazım Əfəndi,  

Şabran şəhər 2 saylı tam orta məktəb-liseyin  
ali kateqoriyalı riyaziyyat müəllimi  
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157 

“TORPAQ UĞRUNDA ÖLƏN VARSA VƏTƏNDİR...” 
 

Mehdi Ağabala oğlu Hüseynov 
1958-ci ilin aprel ayının 20-də Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Suma-
qova-Qazma kəndində anadan ol-
muşdur.  

1965-1975-ci illərdə Pirəbədil 
kənd orta məktəbində təhsil alıb orta 
məktəbi bitirmişdir. Orta məktəbi 
bitirdikdən sonra Bakı Sovet Ticarəti 
Texnikumuna qəbul olunmuşdur.  

1977-1979-cu illərində ordu sıralarında xidmət etmişdir.  
Həmin dövrdə sürücü-mexanik ixtisasına yiyələnmişdir.  

Ordudan tərxis oluduqdan sonra M.Hüseynov texnikumda 
təhsilini başa çatdırıb rayonun ticarət obyektlərində işləməyə 
başlayır. Qısa müddət ərzində Mehdi öz səmimiliyi və təmiz-
liyi sayəsində böyük uğur qazanır.  

İncə təbiəti vardı. İncəsənəti çox sevirdi. Gözəl musiqi du-
yumuna malik idi. Hələ texnikumda oxuduğu vaxtlarda bəstə-
kar Bəxtiyar Kərimovla tanış olmuşdu.  

Bəstəkar Mehdinin gözəl səsini, gitarada ifa tərzini 
bəyənmiş, onu Bakı şəhərindəki Asəf Zeynallı adına musiqi 
məktəbində təhsil almasını məsləhət bilmişdi. Lakin Mehdi 
müsiqi məktəbində təhsil almasa da gitarada mahnı və 
müğamları gözəl ifa etməyi öyrənmişdi.  

Keçən əsrin doxsanıncı illərinin əvvəlində rayonumuzda 
kəndli fermer təsərrüfatları yaranmağa başlanmışdı.  

Mehdi də kənddə kəndli fermer təsərrüfatlarının yaradıl-
masında çox fəal idi.  

Deyirdi ki, indi nə fabrik var, nə zavod. Nə kolxoz var, nə 
sovxoz. Biz kəndlilərin çörəyi torpaqdan çıxır. Gəlin birləşib 
bir təsərrüfat yaradaq. Əkini-biçini çoxaldıb kənd camaatını bu 
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iqtisadı çətinlikdən çıxardaq.  
Böyük həvəslə “Birlik” adlı kəndlı fermer təsərrüfatını 

yaratdı. Planları və arzuları böyük idi. Lakin sən saydığını say, 
gör zalım fələk nə sayır.  

Həmin vaxtlarda Vətənin başı üstünü qara buludlar almış-
dı. Qəsbkar və nankor qonşular öz çirkin və iyrənc fəaliyyət-
lərinə başlamışdılar.  

1992-ci ilin fevral ayında Xocalı faciəsi baş verdi. Bürün 
ölkə sarsılmışdı.  

Mehdinin isə üzünə heç baxmaq olmurdu. Qəzəbindən 
dalğalı dəniz kimi coşub-daşırdı. Elə hey “Vətən yaman təhlü-
kədədir, igid oğullar torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxmalıdır” 
deyirdi. Səbiri get-gedə tükənirdi. O, dözməyib könüllü olaraq 
cəbhəyə getdi. Düşmən ordusuna qarşı aparılan döyüş əməliy-
yatlarında neçə-neçə uğur qazandı.  

1992-ci ilın iyul ayının 2-də Ağdərə istiqamətində gedən 
çətin və ağir döyüşlərin birində Mehdi Hüseynov ağır yara-
lanaraq qəhrəmancasına həlak oldu. O, uğurunda şəhidlik 
zirvəsinə çatdığı ana torpağa tapşırıldı. Bu sətirləri yazanda 
Roma şairi K.F.Hopatsunun (65-85) bir kəlamını xatırladım: 
“Vətən uğurunda ölmək şərəfdir.” 

Hər insanın öz ömür qisməti var. Mehdi 34 il yaşadı. 
Lakin qısa olsa da, çox dəyərli və mənalı bir ömür yaşadı. Əsl 
kişi ömrü yaşadı. Şəhidlik zirvəsinədək yüksəldi. Vətəni, tor-
pağı, qeyrəti və namusu qorumaq yolunda canından keçdi. 
Vətənə aid yazdığım qəzəldə dediyim kimi: 

 
Borcluyuq biz hamımız verməyə bir can Vətənə,  
Edərik istəsə hər an onu qurban Vətənə.  
 
Dar günündə hayına çatmağa bizlər dayanıb,  
Qoymarıq kimsə yaza məhvinə fərman Vətənə.  
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Mehdi Hüseynovun 2 oğul övladı ondan yadigar qalıb. 
İkisi də Vətənə, torpağa bağlı övladlardır.  

Vətəni, torpağı uğrunda şəhid olan Mehdinin bir yaşlı 
nəvəsi – balaca Mehdi babasının ən qiymətli yadigarı və 
davamçısı olacaq.  

Mehdi Vətən uğrunda şəhid olsa da o ölməyib. O bu gün 
bütün cəbhə yoldaşlarının, dostlarının və qohumlarının, bir 
sözlə bütün Mehdisevərlərin ürəyində yaşayır, sabah da 
yaşayacaqdır. Bu barədə şair yaxşı deyib: “Torpaq uğrunda 
ölən varsa Vətəndir. ” 

Bu gün 100 yaşını qeyd etdiyimiz Pirəbədil kənd tam orta 
məktəbi igid əsgər, məktəbin məzunu Mehdi Ağabala oğlu 
Hüseynovun adını daşıyır.  
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PİRƏBƏDİL KƏNDİNİN TARİXİ HAQQINDA 
QISA OÇERK 

 
 

Maşınımız Zöhramı kəndinin içərisindən keçib Pirəbədil 
kəndinə sarı yol aldı. Artıq Pirəbədil kəndinə az məsafə 
qalırdı. Məni isə bu qədim və qocaman inzibatı məkəz barədə 
beynimdə və yaddaşımda dolaşan yazılar və saysız xatirələr 
rahat buraxmırdı. Artıq son məqamda xəyyalarım mənim 
üzümdən öpüb qucaqladı. Sevinclə, ilahi nəvazişlə sanki 
mənim başıma sığal çəkib məni ovsunladı. Xəyal quşum məni 
qanadları üztünə alıb özü ilə əlçatmaz göylərə qaldırdı və 
keçmiş dövrlərə apardı. Pirəbədil kəndinin tarixi haqqında 
xatirələrim heç bir neçə saniyə keçməmiş bir kino lenti kimi 
asta-asta gözümün önündən gəlib keçməyə başladı.  

Bu kəndin ağsaqqalları belə nəql edirlər ki, VII əsrdə 
islamçılığı yaymaq məqsədilə bir neçə ailə Pirəbədilə gəlib. 
Hacı Mustafa, Hacı Abubəkir, Hacı Əbuhüseyn və başqaları 
bu nəslin XIX əsrdə yaşamış nümayəndələridir. Bu kitabda adı 
tez-tez çəkilən əfəndilər nəslindən olan Mahmudağa kişi də 
Hacı Əbuhüseynin törəmələrindəndir.  

Pirəbədil kəndi Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Pirəbədil İnzibatı Ərazi Daiəsinin mərkəzidir. Hal-hazırda bu 
inzibatı ərazi dairəsı Pirəbədil, Sumaqova, Zöhramı və 
Sumaqova-Qazma kəndlərini əhatə edir. Pirəbədil bələdiyyə-
sinin tərkibinə isə bu kəndin özü ilə birlikdə 9 kənd daxildir.  

Pirəbədil kəndi rayonun qərbində dağ ətəyində yerləşir. 
Kəndin adının Pirəbədil adlanması bu yaşayış məskəninin eyni 
adlı pirin yaxınlığında salınmasıdır. Bu əraziyə insan ayağı 
dəyəndən bu kənd həmin pirin adı ilə adlandırılmışdır.  

Pirəbədil kəndi Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon mərkə-
zindən 17 kilometr uzaqda yerləşir. Bu kənd rayonun Suma-
qova, Zöhramı, Zeyvə və Kilvar kəndləri ilə həmsərhəddir. 
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Təxmınən dəniz səviyyəsindən beş yüz metr yüksəklikdədir. 
Baba dağdan və Şahdağdan əsən sərin hava axını daim bu 
yerin təbiətinin əsrarəngiz gözəlliyini daha da artırır. Kəndin 
və onun ətrafının yaşıl çəmənliklərlə və çoxillik məşələrlə 
əhatə olunması, buradakı biomüxtəlifliyin rəngarəngliyi Pirə-
bədilin zəngin floraya və faunaya malik olmasından xəbər 
verir.  

Pirəbədil meşəçiliyi öz ərazisinə və bitki örtüyünə görə 
respublikanın ən böyük meşəçiliyi hesab olunur. Bu meşələr 
sanki Baba dağ və Şahdağdan axıb gələn soyuq hava kütləsinin 
istiləşməsinin qarşısını almaqda misilsiz rol oynayır. Azər-
baycanda ilin may-oktyabr aylarında böyük şəhər və digər 
regionların əhalisinin istirahət üçün şimal ərazilərinə üz 
tutması əbəs deyil. Son dövrlərdə turistlərin və yerli respublika 
əhalisinin gəzinti və istirahət üçün bu yerlərə axın etməsi 
Pirəbədilin və onun ətrafındakı kəndlərin turizmin inkişafı 
baxımından yaxşı gələcəyindən soraq verir.  

Bu kəndin yazı və payızı mülayim (çox vaxt yağışlı), yayı 
isti (burada istilik çox vaxt gündüz saat 11-dən 17-dək 
müşahidə olunur. Səhərlər və axşamlar isə sərin olur. ) Qışı 
soyuq və şaxtalı, bəzi hallarda mülayim keçir.  

Pirəbədil kəndi öz ətrafında yerləşən kəndlər: Sumaqova, 
Zöhramı, Sumaqova-Qazma, Qorğan, Bilici Qorğan, Kilvar və 
Zeyvə kəndləri üçün uzun illər bir inzibatı mərkəz rolunu 
oynamışdır. Son illərdə Zeyvə və Qorğan kəndləri ayrılıb 
özlərinin nümayəndəliklərini yaratmışlar.  

Pirəbədil kəndi-qədim tarixə malikdir. Buraya birinci 
köçüb gələn əhalinin tarixi çox uzaq keçmişlərə gedib çıxır. 
Ancaq bu kəndə gələn ikinci nəslin tarixi 18-ci əsrin əvvəlinə 
təsadüf edir. Deyilənə görə ikinci dəfə kəndə əhali axınında 
Şeyx Kəbir və qardaşları bu əraziyə Şam şəhərindən gəlmiş və 
burada məskən salmışlar.  

Bu kəndin yaşlı sakini, hazırda Şabran şəhərində yaşayan 
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Hacı Məmmədmehdi (Mətpaşa) Səlimov da söyləyir ki, 
“Pirəbədil” sözünün mənası “Övliya-Pirəbədəl” adından 
götürülmüşdür. İndi də kənddə bu adda böyük pir var.  

Bu kənd əsasən 3 məhəllədən ibarətdir. Aşağı məhəllə 
(Şıxlar məhəlləsi ), vəx-vəxilər məhəlləsi və yuxarı məhəllə.  

1. Şıxlar məhəlləsi - Bu məhəllə Pirəbədil kəndinə ikinci 
dəfə köç edən Şıxkərim babanın nəvə-nəticəsi, bir sözlə 
törəmələridir. Bura Şıxmurad, Hacımurad və digərlərinin 
qohum-əqrabası daxildir.  

2. Vəx-vəxilər məhəlləsi - “Vəxi” sözü tat sözüdür. 
“Durmaq” mənasında işlədilir. Bu məhəlləyə Mehrac, 
Nizammədin və Güləlı müəllimlərin, Pirəli, Zülfalı kişinin və 
başqalarının qohum-əqrəbası aiddir.  

3. Yuxarı məhəllə - Bu məhəlləyə Heybət, Nəcəf, Gəncalı 
və digər insanların qohum-əqrəbaları daxildir.  

Kənd iki soydan: türk və tat soylu əhali tərkibindən 
ibarətdir.  

Pirəbədil kəndində, indiki tarix muzeyinin qarşısında 
Qəzənfər Musabəyovun büstü qoyulmuşdur.  

Kənddə 1975-ci ildə Böyük Vətən müharibəsində həlak 
olmuş Pirəbədillilərin şərəfinə də abidə  ucaldılmışdır.  

Pirəbədil kəndi 1930-cu ilə qədər Quba qəzasının Dəvəçi 
nahiyəsinin tərkibində olmuşdur. 1930-cu ildən Dəvəçiyə 
rayon statusu verildidən sonra bu kənd Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun tərkibindədir.  

Kəndin tarixi barədə kənddə yaradılmış muzeydə bir sıra 
tarixi məlumatlar toplanmışdır.  

Bu muzey 1968-ci ildə yaradılmış, uzun müddət Qəzənfər 
Musabəyovun ev muzeyi adı ilə fəaliyyət göstərmişdir. Son 
illərdə isə muzeyin adı dəyişdirilib Pirəbədil tarix muzeyi 
adlandırılmışdır.  

  Muzey 1862-ci ildə Qəzənfər Musabəyovun atası 
Mahmudağa Əfəndiyevin vəsaiti hesabına şəxsi malikanə kimi 
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tikilmişdir. 46 ildir ki, həmin malikanədən muzey kimi istifadə 
edilir.  

Bu gün muzey kimi fəaliyyət göstərən bu bina iki 
mərtəbəli olub, 14 otaq, eyvan və aynabənddən, giriş və çıxış 
qapılarından ibarətdir. Bina tarixi abidə kimi qorunur.  
Muzeyin baş otağı hicri tarixi ilə 1321-ci ildə (miladı tarixi ilə 
1903-cü ildə 111 il bundan əvvəl rusiyalı bir sənətkar və 
rəssam tərəfindən yağlı boyalarla nəfis şəkildə və zövqlə işlən-
mişdir. Mən həmin otaqa baxanda (xırda istisnalar olmaqla) 
həmin otağın divarlarına və tavanına çəkilmiş rəsmlərin bir 
əsrdən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq solmadığının şahidi 
oldum.  

Muzeydə 2330 eksponat toplanmışdır.  
 
            

“BURA  MƏSKƏNİDİR GÖZƏLLİKLƏRİN ...” 
 
2008-ci ildə “40 il təhsilə bağlı ömür” adlı ilk kitabım 

təzəcə çapdan çıxmışdı.  Səhər-səhər tezdən piyada yola çıxıb 
işə tələsirdim. Yolda bir müəllimə ilə rastlaşdım. Salam-
laşdıqdan sonra o, mənə: “Zakir, kitabını oxudum. Maşallah, 
yaxşı yazmısan, ancaq kəndinizi çox təərifləmisən”. Mən heç 
halımı pozmadan gülə-gülə cavab verdim:  

- Müəllimə, siz mənim kəndimin cəmənliklərini, düzən-
liklərini gördükdən sonra yalnız bu gözəlliyi duyarsınız.  Öz 
yazınızda məndən də qat-qat çox o yerləri təərifləyərdiniz. 
Sonra da sözümə belə davam etdim ki, dahi “Kapital” əsərinin 
müəllifi Karl Marks deyirmiş ki, qızılı istehsal etmək samanı 
istehsal etmək qədər asan başa gəlsəydi, onda qızılın qiymətilə 
samanın qiyməti arasında fərq olmazdı.   

Harada dağ-dərə, harada düzənlik və səhra , çay və dəniz 
hər cür təbiət gözəllikləri yaratmaq Allahın işidir. Şükür Allat-
Taalaya ki, o gözəlliklərin kiçik bir qismini də bizim kənddə 
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yaradıb. Dünya gözəlliklərlə elə bəzənib ki, sanki cənnətə 
oxşayır. Bizə nəsib olmuş o gözəlliyi sevməsək, onu layiqincə 
qiymətləndirməsək onda Allaha naşükür olarıq. Müəllimə mə-
nimlə razılaşıb ayrıldı.                

Həyat doğrudan da olduqca gözəldir. Həqiqətən də onu 
yaşamağa dəyər. Bizə yalnız bir dəfə verilən bu həyatın isə 
qədrini bilməmək cinayətdir.  

Pirəbədil və onun ətraf kəndləri doğrudan da gözəl-
liklər məskənidir. Allah-Taala bu yerlərə nə qədər bəzək, 
yaraşıq, nemət verdiyini özü bilir. Büradakı təmiz və sərin 
hava, hər tərəfdəki yaşıl meşəliklər və sıx kolluqlar, dadı, 
ləzzəti neçə gün damağdan getməyən, min bir meyvəsi olan 
bağlar, buz bulaqlar, gül-çiçəkli dərələr və düzənlər, dağı 
xatırladan göz oxşayan yüksək yamaclar, bol məhsullu əkin və 
bostan sahələri, təzə çəkilmiş asvalt örtüklü yol, bir də 
mehriban və səmimi, qonaqpərvər insanlar – bütün bunların 
hamısı gözəllik deyilmi? Bu yaşıl çəmənliklər, bəzəkli gəlin 
kimi gül-çiçəklə bəzənmiş düzənliklər, dağlar, meşələr, öz 
həzin nəğməsini oxuyan dağ çayları - bunların hamısı gözəllik 
mənbəidir. Təbiətdə gözəl nə varsa, hamısı insanın müsbət 
enerjisinin bərpasına xidmət edir. Allahın bizə bəxş etdiyi belə 
bir xidmət növündən niyə biz yararlanmamalıyıq. Ömür 
olduqca qısadır. Onun ölçüsünü Allahdan başqa bilən yoxdur. 
Bu qısa ömürdə niyə biz ancaq qara rəngi görməklə gül kimi 
vaxtımızı itirməliyik. Axı ömür gedir, Zakir Bayramlının 
şerindəki kimi: 

 

Ömür gedir 
 

Dəqiq saat kimi axarı ilə,  
Payızı, sərt qışı, baharı ilə,  
Sevinci, kədəri, qubarı ilə,  
Gözüm görə-görə ömürüm gedir.  
Vəfasız dost kimi məni tərk edir.  
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Çiçək açıb qəlbimdəki amallar,  
Gerçəkləşib şirin-şirin xəyallar.   
Düşündürür bəzən məni suallar,  
Gözüm görə-görə ömürüm gedir.  
Vəfasız dost kimi məni tərk edir.  
 
Ürək deyir sən hələ də yatıbsan,  
Fürsətin daşını çoxdan atıbsan.  
Artıq gəlib son mənzilə çatıbsan 
Gözüm görə-görə ömürüm gedir.  
Vəfasız dost kimi məni tərk edir.  
 
Al qələmi ələ Zakir, yaz, yarat,  
Şeirlərin açsın yenə qol-qanat.  
Heç kimə qalmayıb vəfasız həyat 
Gözüm görə-görə ömürüm gedir.  
Vəfasız dost kimi məni tərk edir.  

 
Bir də ki, gözəllik deyilən şey incə məsələdir. Bu gözəllik  

bir mahir rəssam kimi Allahın əmrilə ana təbiət tərəfindən 
yaradilmış bir məşhur tablodur. Biz təbiət gözəlliklərini ona 
görə sevirik ki, bu gözəlliyi yaradanın hissləri ilə bizim 
həmin gözəlliyin qiymətini düyan hisslərimiz üst-üstə 
düşür. Bir baxmaqla, bir görməklə bü cür gözəlliyin həddini 
müəyyən eləmək olmaz. Mənim fikrimcə gözəlliyə biganə 
qalmaq, ölümə məhkum olunmaq kimi bir şeydir. Gözəlliyi 
sevmək, özü də ürəkdən sevmək, onu qorumaq, həm də ondan 
həzz almaq, faydalanmaq gərəkdir.  

Deməli, gözəlliyi təkcə duymaq da hələ azdır. Onunla 
ruhən yaşamaq lazımdır. Onda həqqiqətən də Siz gözəlliyi 
həm görə, həm də duya bilərsiniz, mənim “Gözəllik” şerimin 
bir parçasının sətirlərindəki kimi: 
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Sən həyatın özüsən,  
Xoşbəxtliyin gözüsən,  
Şairlərin sözüsən,  
Gözəllik, ay gözəllik...    
 
Göllərin sonasısan,  
Təbiət aynasısan,  
Zakirin dünyasısan,  
Gözəllik , ay gözəllik.  

 
              
ƏHMƏDBULAĞI KƏNDİNİN TARİXİNDƏN 

 
Atam Ziyarəddin kişi öz xatirələrində danışırdı ki, baba-

larımız 3 qardaş Pirəbədil kəndinə bir yerdə köçüb gəlmişdilər. 
O dövrdə bu kənddə bir Şıxlar məhəlləsi mövcud idi. O 
məhəllədə də 3-4 ev vardı. Onlar Şıxlardan icazə alıb bu yurd-
da məskən salmışdılar. Üç ilə kimi Pirəbədildə yaşadıqdan 
sonra ətrafla tanış olub bu kənddən təxminən 1 km aralı 
Əhmədbulağı çayının üstündə özlərinə yurd yeri seçmişdilər. 
Əhmədbulağı kəndində 2 məhəllə olub: 

1. Yuxarı məhəllə. Bir müddət qardaşların üçü də bu 
kənddə yaşayıb. Böyük qardaş Həlim özünə ailə həyatı qurub. 
İkinci, ortancıl qardaş xəstələnib vəfat edib.  

Kiçik qardaş isə Baş Əmirxanlı kəndinə gedib , orada ev 
tikib, ailə qurub yaşayıb.  

Baş Əmirxanlıda Mehdixan bulağı və Mehdixan məhəlləsi 
var. Həmin nəsl o məhəllədə yaşayır.  

Atam Ziyarəddin kişi ölənəcən o adamları adları ilə tanı-
yırdı və onlarla əlaqə saxlayırdı.  

Həlimin oğlu Səlim Əhmədbulağında yaşayıb. Səlimin 
oğlu Nurulla (atamın atası), Nurullanın qardaşı Samulla 
(Ramazan müəllimin atası) və kiçik qardaş isə Dadaş (oğlu 
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Əhməd, Əhəd) olub.  
İndiki nəsilimizin “Səlimov” soyadı Əhmədbulağlı 

Səlimin adı ilə bağlıdır.  
2. Aşağı məhəllə. Bu məhəllədə mənim ana babam 

Məcnun kişi yurd salıb.  
Məcnunun həyat yoldaşı Qeysi xanım Tahir qazma-

larından (bu yer Sumaqova-Qazmanın altında Şıraxəkin aya-
ğında çayın kənarında Malağan su dəyirmanı ilə üz-bəüz) 
Əhmədbulağına ərə gəlib.  

Əhmədbulağı sözü həmin ərazidə Əhməd adlı şəxs 
tərəfindən düzəldilmiş bulağın adından götürülmüşdür. Bulaq 
çaydan 10 metr aralıdadır. Uzun müddət içməli su mənbəi 
kimi istifadə olunub. Baxımsızlıq ucbatından indi həmin 
bulağın gözü tutulub.  

Əhmədbulağı kəndinin əhalisi 1949-cu il tarixli fərmana 
əsasən 1950-1953-cü illərdə Pirəbədil kəndinə köçürülmüşdür.  

Lakin son dövrdə Azərbaycanda gedən tikinti-quruculuq 
işləri Əhmədbulağı deyilən keçmiş əraziyə diqqəti artırıb. Belə 
ki, Pirəbədil kəndinin Əhmədbulağı adlı ərazisində Yazıçılar, 
Bəstəkarlar və Rəssamlar İttifaqı üçün sanatoriya və istirahət 
zonası yaradılması nəzərdə tutulub. Bütün layihələrin hamısı 
Pirəbədilin xoş gələcəyindən xəbər verir.  

Hazırda Pirəbədildə su, qaz və işığın təchizatı normaldır. 
Kənddə internet var. Avtomat telefon stansiyası ilə dünyanın 
hər yeri ilə danışmaq olur. Yaşamaq üçün hər şərait var. Bu isə 
Pirəbədildə yaşayan bütün sakinlərin sevins dolu qəlblərinin 
rahatlığı deməkdir.  

 
  Hacı Məmmədmehdi (Mətpaşa) Səlimov,  

                    Şabran şəhəri   
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PİRƏBƏDİL KƏNDİNİN XEYİRXAH İNSANLARI 
 
 
Həsən Əfəndiyev Pirəbədilin Əfəndiyevlər nəslindəndir. 

Bakı Quberniyasında işləmiş Məhəmməd Əfəndiyevin oğlu-
dur. Anası da Mahmudağa kişinin qızı Həliməxanımdır. 
H.Əfəndiyev represiyanın qurbanı olub. Ömrünün 19 ilini 
Sibirdə sürgündə keçirib. Sürgünə göndərilməzdən əvvəl Azər-
baycan Xarici İşlər Nazirliyinin İrandakı müvəkkili (konsulu) 
işləyirdi. N.S.Xruşşov hakimiyyətə gəldikdən sonra bəraət 
alıb. Əvvəlki işinə, yəni - Pespublika Daxili İşlər orqanlarına 
qəbul olunaraq Nərimanov rayon Milis Şöbəsinin rəisi təyin 
edilib. Rütbəsi polkovnik idi. O dövrdə həmin rütbəni hər 
milis işçisi ala bilməzdi. Yalnız Bakı, Sumqayıt və Gəncə 
şəhərlərinin milis şöbəsinin rəisləri ala bilərdi. Bu insan 
Bakıda məsul işdə işləyə-işləyə öz kəndi Pirəbədil üçün çox 
xeyirxah işlər görmüşdü. Öz hesabına Q.Musabəyovun Pirə-
bədil kəndindəki ev muzeyini əsaslı təmir etdirmişdi. Kəndə su 
və yol çəkilməsinə böyük təşəbbüs göstərirdi. Şabrandan 
(keçmiş Dəvəçi) İsmayıl Mövlüdovun milis sisteminə işə 
girməsinə böyük köməyi olmuşdu. Milis sıralarına işləmək və 
milis məktəbinə oxumaq üçün ona müraciət edənlərə əlindən 
gələn köməyi göstərmişdi.  

Mövlud Əfəndiyev (Məmmədov) Şabranda (keçmiş 
Dəvəçi) xeyirxah insanlardan idi. Gədik (indi həmin ərazi 
Quba rayonuna baxır.) kolxozunda və Dəvəçikənd (indiki 
Şabran) sovetliyində mühasib vəzifəsində işləmişdir. O, sonra-
lar rayon iaşə idarəsində, meyvə-tərəvəz tədarükü kontorunda 
rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır. Mövlud kişi əmək fəaliyyətinin 
son dövrlərində ət tədarükü idarəsində müdir vəzifəsində 
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işləmişdir. Bu insan həmişə camaata əl tutardı. Onların xeyir-
şər məclislərinə köməklik göstərərdi. Çox xeyixah bir insan 
idi. Qapısına gələnin ehtiyacın ödəyər, evindən əliboş qaytar-
mazdı.  

 
Ənvər Səlimov - təqaüdçü,  

Muxtar Əfəndiyev - təqaüdçü,  
                 Şabran şəhəri 
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BABAM HAQQINDA ANAMDAN EŞİTDİKLƏRİM...    
 
 

 
      Muxtar Əfəndiyev                            Altay Əfəndiyev 
 
Pirəbədil kəndində yaşamış Mahmudağa Əfəndiyev mə-

nim ana babam, atam Muxtarın əmisidir.  
Anam Sitarə xanım danışırdı ki, rəhmətlik babam orta 

boylu, qarayanız, çox cəsarətli və savadlı bir kişi idi. O daim 
Rusiyada nəşr edilən qəzet və jurnallara abunə yazılar, onları 
müntəzəm alıb oxuyardı. Çoxlu sayda mal-qarası, böyük əkin 
sahələri və mülkləri vardı.  

Pirəbədıl kəndində qırmızı kərpicdən tikilmiş ikimərtəbəli 
imarətində iki qardaş-Mahmudağa və Məmmədrza ailəsi ilə 
birlikdə yaşayırdılar. İmarətin birinci mərtəbəsi taxıl anbarları 
idi.  

Mahmudağa babamın iki oğlu (Qəzənfər, Müzəffər) və beş 
qızı (Sitarə, Ayna, Yaxşıxanım, Həliməxanım və Mələksuma) 
vardı.  

O dövrdə babam Qubanın Alpout kəndində yaşayan Musa 
bəy adlı bir bəylə qohum olur. Qızı Mələksumanı Musa bəyin 
oğluna ərə getməsinə razılıq verir.  

Bir müddət keçdikdən sonra Mahmudağa babam öz oğlu 
Qəzənfəri və qızı Aynanı xaricə (Kiyevə və ya Odessaya) 
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oxutmağa göndərmək istəyir. Lakin o vaxtlarda Pusiyadakı 
təhsil qaydalarına görə həmin məktəblərdə yalnız zadəganların 
uşaqları təhsil ala bilərdi. Ona görə də Mahmudağa kişi iki-
tərəfli razılıq əsasında qohumu Musa bəyin soyadını (famili-
yasını) pulla alır və bu işi dövlət tərəfindən rəsmiləşdirir. 
Həmin iki uşağını Rusiyaya təhsil almağa göndərir.  

Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayan politoloq Rasim 
Musabəyov Mahmudağa babamın qızı Mələksumanın nəvə-
sidir, o da Musabəyov soyadını daşıyır. Azərbaycanın gör-
kəmli bəstəkarı Tofiq Quliyev isə Mahmudağa Əfəndiyevin 
qızı Yaxşıxanımın oğlu, Tofiq Quliyevin oğlu kinorejissor 
Eldar Quliyev isə nəvəsidir.  

Hal-hazırda Azərbaycanın İspaniya Respublikasında föv-
qəladə və səlahiyyətli səfiri işləyən Altay Vasif oğlu Əfən-
diyev də Mahmudağanın nəvəsidir.  

Mahmudağanın qızı Sitarənin oğlu Məmmədrzanın nəvəsi 
Elvin Əfəndiyev Azərbaycanın xaricdə olan səfirliklərinin bi-
rində işləyir.   

Pirəbədil kəndi dağlıq ərazidə yerləşdiyi üçün qışı yaman 
sərt keçirdi. Anamın dediyinə görə o dövrdə Pirəbədil və onun 
ətraf kəndlərinin əhalisinin taxıla ciddi ehtiyacı yaranan 
zamanda həmin kəndlərin camaatı tez-tez babama müraciət 
edirdilər.  

Babam isə öz xeyriyyəçilik ənənələrinə sadiq qalaraq 
Pirəbədil və qonşu kəndlərin əhalisinə girovsuz və sələmsiz 
borc taxıl verirdi. Şərti belə qoyurdu ki, təzə məhsul biçilib-
yığıldıqdan sonra alınan borcu gəririb anbara töksünlər.  

Dəvəçi nahiyəsində ilk təhsil ocağı mənim babam 
M.Əfəndiyevin yaxından köməyi ilə Pirəbədil kəndində tikilib. 
Rəhmətlik anam Sitarə xanım bu hadisəni bizə belə nəql 
edirdi: 1913-cü ildə Peterburqdan Quba qəzasının Dəvəçi 
nahiyəsinin Kilvar adlanan erməhi kəndində rusdilli məktəb 
açılması və tikilməsi barədə rəsmi sərəncam gəlir. Rus çarı II 
Nikolaydan belə bir göstəriş olduğunu bilən atam məsələni 
dərindən öyrəndıkdən sonra bərk əsəbiləşir və deyir: 
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 - Necə ola bilir ki, tək Kilvar kəndi 40 evdən ibarət 
olduğu halda ora məktəb tikintisi salınır. Hansı ki, Pirəbədil və 
onun ətrafında yeddi kənd olduğu halda onların uşaqları üçün 
məktəb açılmır.  

Xalam Həliməxanımın əri Məhəmməd əmi çar II Niko-
layın Azərbaycanda xəzinədarı idi. Mahmudağa babam onun 
yaxından köməyi ilə Peterburqa gedir və çar II Nikolayın 
qəbuluna girir. Deyir ki, çar həzrətləri icazə versin bizim 
Pirəbədil kəndində də məktəb açılsın, bu məqsəd üçün bina 
tikilsin. Çar II Nikolay Mahmudağa kişinin xahişini yerinə 
yetirərək Quba qəzasının Dəvəçi nahiyəsinin Pirəbədil kən-
dində məktəb açılması barədə sərəncam imzalayır.  

Beləliklə babamın yaxından köməyi sayəsində 1914-cü 
ildə məktəb binası tikilib başa çatdı. Kəndimizdəki həmin 
məktəb binası 1914-cü ildən 2013-cü ilə kimi düz 99 il 
fəaliyyət göstərdi. 2013-cü ildə isə məktəb yeni tikilmiş tədris 
və yardımçı binalara köçdü.  

1920-ci ildə Mahmudağa babam ürək infarktından vəfat 
etdi. Babamın yeddi övladının hamısı dünyasını dəyişib. Allah 
hamısına rəhmət eləsin! 

Hal-hazırda babamın 60-dan çox nəvə-nəticəsi var.  
 

      Muxtar Əfəndiyev,  
təqaüdçü sürücü, 83 yaş,  

Şabran şəhəri 
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V BÖLMƏ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZƏRİF BARMAQLARDAN 
SÜZÜLƏN İLMƏLƏRİN 

SEHRİ...    
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“PİRƏBƏDİL” XALÇASI NECƏ  YARANMIŞDIR? 
 
 

“Pirəbədil” xalçası Pirəbədil kəndının adını bütün dünyaya 
tanıtdı. Bütün pirəbədillilər, şabranlılar bununla fəxr edirik. 
Bəs xalçanın çeşnisini ilk dəfə bu kəndə kim gətirib? Onun 
toxunmasına kim rəhbərlik edib? Xalçanı Peterburqa, xalça 
sərgisinə kim aparıb? Bu işin təşkilatçılarının kim olduğu heç 
kəs tərəfindən qeyd edilməmişdir.  

Anamın – Həqiqət müəllimənin nənəsi Maral xanımın, 
babası Oruc kişinin və əmisi, Pirəbədil kənd orta məktəbinin 
tarix müəllimi Mehrac Adıgözəlovun səyi nəticəsində bu 
haqda müəyyən məlumatlar əldə edilmiş, yazıya alınmışdır. 
Tarixə bir nəzər salaq: 

Pirəbədil kənd sakini Q. Musabəyovun əmisi oğlu və həm 
də bacısının əri Məhəmməd Əfəndiyev Bakıda, quberniyada 
işləmişdir. O, quberniya şöbələrinin birinə rəhbərlik edirdi. 
1910-cu ildə Peterburqdan Bakıya, quberniyaya – quberna-
torun adına (Bakı 1859-cu ildən quberniya mərkəzi olub) parça 
üzərində sərgidə nümayiş etdirmək üçün xalça çeşnisi gəlir. O 
zaman Quba uezdində yaxşı xalça toxunmasını bilirdilər.  

Ona görə də həmin xalça çeşnisini Məhəmməd Əfəndi-
yevə verirlər ki, onu Qubaya göndərib xalça toxutdursun. 
M.Əfəndiyev çeşnini Pirəbədilə gətirib, öz qaynatası Mahmud 
kişi (Q.Musabəyovun atası) ilə məsləhətləşir. Qaynanası Diba-
xanım Musabəyova (Q.Musabəyovun anası) işdən xəbərdar 
olanda, öz qayınlarının övladları - Münəvvər, Güllər, Bəsi-
xanım (bunlar üç bacıdırlar və üç qardaşa ərə gediblər) Əfən-
diyevalarla məsləhətləşir, razılığa gəlirlər ki, xalçanı toxuya 
bilərlər.  

Hazırlıq işlərini Dibaxanım xanım öz üzərinə götürür.  
Xalçanın ipinin, sapının əyirilməsi, boyanması və s. hazırlıq 
işləri, eləcə də xalçanın toxunub hazırlanması, bir il çəkir. 
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”Pirəbədil” çeşnili xalçanı əvvəlcə Bakı şəhərinə, quberniyaya 
göndərirlər. 1912-ci ildə Peterburqda Ümumrusiya xalça sər-
gisi açılır. M.Əfəndiyev toxutdurduğu xalçanı həmin sərgiyə 
aparır. Xalça sərgidə nümayiş etdirilir və gümüş medala layiq 
görülür. Xalçanın baş ustası Münəvvər Əfəndiyeva medal, o 
birilərinə isə pul mükafatı verirlər. Xalça medala layiq görül-
dükdən sonra ona 1912-ci ildə  Bakıda, quberniyada rəsmi 
sənədlə xalçanın toxunduğu kəndin şərəfinə “Pirəbədil” xal-
çası adı verirlər. Bu ad quberniyada rəsmiləşdirilir. Bu işin 
səbəbkarı, xalçanı toxudan Məhəmməd Əfəndiyev olmuşdur.  

 “Pirəbədil” xalçasına bu yerlərdə “Burmac” da deyirlər. 
Xalça adətən beş burmac toxunur. Ölçüsü 2.5 x 1.5 metrdir.  
Xalçanın zəncil və xonça hissəsi əlvan naxışlarla bəzədilir. 
Xalçanın sürməyi üstündə toxunması ona xüsusi gözəllik verir. 
İndi dünyanın bütün ölkələrinin muzeylərində “Pirəbədil” 
xalçası saxlanılır. Bu xalça dəfələrlə dünya sərgi və yarmarka-
larında qızıl və gümüş medallara layiq görülmüşdür.  

Böyük Vətən müharibəsindən sonra Londonda yaşamış 
pirəbədilli Hacıkərim Əhmədzadə uzun illərin ayrılığından 
sonra öz doğma kəndində qonaq olarkən həmyerlilərilə ğörüş-
də demişdi: “Mən London şəhərində ən böyük muzey olan 
Viktoriya muzeyinin yaxınlığında yaşayıram. Bu muzeydə 
müxtəlif vaxtlarda gətirilmiş iki “Pirəbədil” xalçası (bizim 
burmac xalçalardan) vardır. Mən həmişə bu xalçalara baxarkən 
fəxr edirəm ki, ana Vətənim Pirəbədilin adı dünya şöhrətinə 
çevirilmişdir.  

İndi də “Herat Pirəbədil” rusiyyət xalçasının Pirəbədildə 
toxunması haqqında.  

1915-ci ildə yenidən Quba uyezdində Pirəbədilə parça 
üzərində xalça çeşnisi göndərilir ki, onu burada olan xalça us-
taları toxusunlar. Q.Musabəyovun bacısı Həliməxanım Əfən-
diyeva nəql edirdi ki, (Mehrac müəllimin söylədiklərindən) 
1915-ci ildə bizə bir general rütbəli rus gəlmişdi. Bir neçə gün 
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bizdə qaldı, sonra iki ən yaxşı toxunmuş xalça alıb  Qubaya 
getdi. O. Xalçadan başqa digər toxuma əşyalar da almışdı. Bir 
neçə gündən sonra o, qayıtdı və parça üzərində rusiyyət 
xalçasının çeşnisini gətirdi.  

Həmin xalçanı yenə də Münəvvər, Güllər Əfəndiyeva 
bacıları və Mahiyyə Əfəndiyeva toxudular.  

Bundan sonra İbrahimxəlil Əfəndiyev xalçanı Qubaya 
aparıb təhvil verir. Xalçanın toxunması üçün zəhmət haqqı 
pulla ödənilir. Çeşni, yəni xalçanın çeşnisi Rusiyadan gəldiyi 
üçün ona “rusiyyət” adı verilib, elmi dildə isə xalça “Herat-
Pirəbədil” adlanır. Deməli hər iki gözəl, zərif, dünya şöhrətli 
xalçaları Pirəbədil ustaları toxuyublar. Hər iki xalça indi dünya 
muzeylərinin bəzəyinə çevrilmişdir. Pirəbədildə təkcə xalça-
çılıq deyil, ipək sapdan araqçın, heybə dügürd, daraq, tütün 
qabları və xovruz xalça məmulatları da toxunurdu.  O vaxtlar 
Bakıda və Peterburqda nə Pirəbədili, nə də xalçanı toxuyanları 
tanımırdılar. Bir ailənin səbəbkarlığından Pirəbədil adı bütün 
dünyaya yayılmışdır.  

O vaxtlardan illər keçib. İndi gündən-günə gözəlləşən 
Şabranımızda “Pirəbədil “xalça fabriki fəaliyyət göstərir. 
Xalçaçı qızlarımız bu qədim el sənətini yaşatmağa çalışırlar.  

 
   Elnarə Əzimova,  

Şabran şəhər R.Yusifov adına 2 saylı lisey - tam orta 
məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi 

               
    Gülnarə Əlislam qızı,  

      Sənətşünas 
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DAĞLAR QOYNUNDA BİR KƏND 
 
Kəndlərin də insanlar kimi öz taleyi, qisməti var. Kəndlər 

var ki, sıravi adamlar kimi adı bir ömür sürür.  
Şabranda, dağlar qoynundakı ucqar kənd olan Pirəbədilin 

tarix kitabına isə zaman yadda qalan elə səhifələr yazıb ki, hər 
biri bu kəndin sakinlərinin öz ötənləri-dünənləri ilə qürrələnib 
fəxr etmələrinə bəs edir...    

Bu kəndin uzaq keçmişinə boylansaq, ilk əvvəl bu yurd 
yerinə adını vermiş Pir Bədəl baba adlı övliya yada düşür. VII 
əsrdə ərəb xilafətinin bayraqları Azərbaycanda da dalğalan-
mağa başladı. Müsəlmançılığı təzəcə qəbul etdikləri ölkələrdə 
möhkəmlətmək, daha da genişləndirmək məqsədilə uzaq 
Ərəbistan torpaqlarından Allah rəsulunun əshabələrinə yaxın 
olan nüfuzlu, mötəbər din xadimləri, şəriət adamları Azər-
baycana köç etdilər. Şam şəhərindən gəlib ucqar dağ kəndində 
binə-bölgə bağlamış Pir Bədəl baba da belə müqəddəs 
şəxslərdən olub.  

Tam yəqinliyi ilə deyə bilərik ki, dünyanın saysız-hesabsız 
ölkələrinin heç birində belə bir dağ kəndi yoxdur ki, orada 
birdən – birə iki böyük vəzifə sahibi-nazirlər çıxsın və onlar 
həm də doğmaca bacı-qardaş olsunlar... Bu da bir tarixdir ki, 
Zaqafqaziya SSFR Xalq Komissarlığı Sovetinin sədri olmuş 
Qəzənfər Musabəyov və onun bacısı, Azərbaycan SSR Ali 
Məhkəməsinin sədri Ayna Sultanova Pirəbədil kəndində doğu-
lub boya-başa çatmışlar.  

Ötən yüzilliyin lap əvvəllərində irili-xırdalı kəndlərin sayı 
minə çatan Ouba qəzasında dünyəvi məktəb də bu kənddə 
açılıb, ilk xəstəxana da...    

Belə “ilk dəfə”lər bu kəndin tarix səhifələrində çoxdur.  
Pirəbədil kəndinin adı çəkiləndə bir də yada bu yerlərin 

şöhrəti eldən-elə , dildən-dilə dolaşan məşhur xalçaları düşür.  
Yeddinci yüzilliyin salnaməçisi, alban tarixçisi Musa 
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Kalankatuklu “Ağvan tarixi” əsərində yazır ki, Azərbaycanın 
şimal hissəsində ipək parçalar və müxtəlif rəngli parlaq 
xalçalar hazırlanır.  

Gözəl sənət əsərləri kimi yüksək qiymətləndirilən 
Pirəbədil xalçaları görkəmli Avropa rəssamlarının bir sıra 
məşhur tablolarında zinət vəsaiti kimi geniş istifadə edilib.  

XV intibah dövrünün görkəmli Niderland rəssamı Hans 
Memlinqin (1433-1494-cü illər) “Məryəm öz körpəsi ilə “ adlı 
tablposunda Məryəm ananın ayağı altında təsvir edilən xalça 
məhz Pirəbədil xalçasıdır.  

Elə həmin əsrdə Niderland boyakarlıq sənətinin banilə-
rindən hesab edilən Yan Van Eykin taxta üzərində işlənmiş üç 
hissəli “Mehrab” tablosu xüsusi ilə maraqlıdır. Triptixin 
“Məryəm öz körpəsi ilə kilsədə” adlanan hissəsində qucağında 
ciyərparəsini tutmuş Məryəm gözəl bir xalı-Azərbaycan 
xalçası üzərində qurulmuş taxtda əyləşib.  

Həmin rəssamın “Ruhani və Məryəm” adlı digər tablo-
sunda da Pirəbədil xalçasının təsviri var.  

Min il bundan qabaq ərəb səyyahı Əl-Müqəddəsi xalça-
larımıza öz heyranlığını gizlədə bilməyərək belə yazır: ” 
Burada toxunan xalçaların mislı-bərabəri yoxdur”.  

 “Pirəbədil” xalçası da beləcə ərsəyə gəldiyi yerin-yurdun 
adını da min illərdir ki, dünyada tanıdır.  

 “Pirəbədil” çeşnisi öz koloriti, yüksək zərifliyi, ornament 
detallarının dəqiqliyilə işlənməsi, şəkillərin incəliyi ilə şöhrət 
qazanıb. Burada ən populyar motivlər üslublaşdırılmış qoç 
buynuzları və nəbatı naxışlardır. Xalçanın orta hissəsində 
“buynuz” motivindən geniş istifadə edilir. İlk baxışda adama 
elə gəlir ki, xalçadakı ornamentlər müxtəlif səciyyə daşıyır. 
Lakin xalça ilə yaxından tanışlıq zamanı isə belə bir qənaətə 
gəlirsən ki, kompozisiyadakı bütün bəzək ünsürləri vahid bir 
ideyaya xidmət edir. Burada el sənətkarları təbiət və əşyalar 
haqqında öz təsəvvürlərini ilmələrin dili ilə ümumiləş-
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dirmişdir. “Pirəbədil” xalçasında bu yerlərin çöllərinin, çəmən-
lərinin, dağlarının rəngləri, zəngin bitki və heyvanat aləmi, 
mavi səması naxişların dili ilə öz əksini tapır. El sənətkar-
larının toxuduğu bu çeşnidə heç vaxt bir xalça digərlərini 
təkrar etməyib, hər bir xalçaçı ümumi mənzərədən savayı ona 
öz təxəyyülünün məhsulu olan yeni bir naxış vurub.  

 “Pirəbədil” xalçasının rəng və naxış xəzinəsi kimi kompo-
zisiya dünyası da zəngin və mənalıdır. Xalçanın ümumi mən-
zərəsi öz simmetrik dəqiqliyi, naxışların düzülüşü cəhətdən 
fərqlənir. Ölçüsü adətən 2.5x1.5 metr olan xalçalar beş bar-
mağı olan güldən ibarətdir. Hər barmağın arasında ilk dəfə bir 
cüt gülü və üzbəüz iki qırxdırnaq salınır. Ümumiyyətrlə, beş 
qırxdırnaq salınır.  

Xalça mədaxil, iki cadı və bir böyük zəncirlə haşiyələnir.  
Xalça özünəməxsus orijinal kompozisiyası, rəmzi mənası, 
bəzək ünsürləri və rənglərinin koloritliyi ilə də göz oxşayır.  

Pirəbədil kəndində həm də “Herat-Pirəbədil”çeşnili xalça 
da toxunub. El arasında bəzən buna “Urusiyyət” də deyirlər. 
Bunun da maraqlı bir tarixçəsi var.  

1913-cü ildə rus imperiyasının paytaxtı Peterburqda 
müxtəlif sənətkarlıq nümunələrindən ibarət sərgi təşkil edilir. 
Sərgidən əvvəl Peterburqdan parca üzərində çəkilib göndəril-
miş ezkizi o zaman Pirəbədilin məşhur xalça ustası Minəvvər 
Əfəndiyevaya verirlər. Onun toxuduğu xalça Rusiyada keçiri-
lən müxtəlif sərgi və yarmarkalarda  nümayiş etdirilərək böyük 
şöhrət qazandığından sonralar bu çeşninin adı “Urusiyyət” 
qalır.  

“Herat-Pirıbədil” xalçasının kompozisiyası Əfqanıstanın 
Herat şəhərində toxunan çeşninin yerli interpretasiyasından 
ibarətdir. Bu çeşnili xalça bitki motivlərinin zənginliyi ilə  
seçilir.  

Tarixin müxtəlif dövrlərində Azərbaycanda olmuş  Qərb 
və Şərq salnaməçilərindən, səyyahlarından Əbu Cəfər 
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Məmməd Təbəri (IX-X əsrlər), Müqəddəs və Məsudi (X əsr) 
və başqaları xalçalarımızı çox yüksək qiymətləndirmışlər.  

Xalçalarımıza heyran qalan məşhur rus alımı, xalça bilicisi 
A.A.Miller vəclə yazırdı: “Bu xalçalardan əməlli-başlı 
kolleksiya toplamaq üçün Rotşildin karitalı, onları nümayiş 
etdirmək üçün isə Aşurbanipalın sarayı boyda bina lazımdır. ” 

              
Aydın Tağıyev 

      
 

XALÇAÇILIQ SƏNƏTİNİ YAŞADAN AİLƏ 
 

Xalçaçılıq qədim sənət növüdür. Bu sənəti yaşadan, 
nəsildən-nəsilə ötürən insanlardır. Kitabi Dədə Qorqud   
dastanında torpaq haqqında çox gözəl deyilib: 

“Torpağı əkib becərdin, gərək qoruyasan, qorumadın, onu 
heç əkib becərməyə dəyməz.” Sənət də belədir. Sənəti işlətdin, 
gərək onu incəliklərinə qədər elə öyrənəsən ki, əldən çıxan hər 
hansı hazır məhsul onu icra edənə başucalığı gətirsin.  

Xalçaçılığı da belə incə və zərif sənət nümunəsi adlan-
dırmaq olar. Çeşni əsasında xalçaya toxunan hər ilmənin, hər 
gülün, hər fiqurun və ya rəmzin öz yeri, öz mənası var. 
Xalçaya toxunan hər kiçik element belə dəqiq riyazi ölçülərə, 
simmetriya və estetika qaydalarına cavab verməlidir.  

Xalçaçılıq Sumaqova kəndində kənd təsərrüfat işlərindən 
sonra həmişə ikinci yerdə olub. Bu sənət növü ilə əsasən 
kənddə kolxoz və ya sovxozda əkin-biçin vaxtı (iş günü) başa 
çatdıqdan sonra məşgul olurdular. Bu sahədə işlərin sürətlə 
getməsi yalnız iş olmayan aylara, yəni qış mövsümünə təsadüf 
edirdi.  

Dünyaya gözümü açandan belə bir sənət növünün 
Pirəbədillə yanaşı kəndimiz Sumaqovada böyük inkişafını 
görmüşəm. Tərifləmək olmasın bizim bu kənd mənim uşaqlıq 
yaddaşıma bir xalçaçılıq məktəbi kimi həkk olub. Yaxşı 
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xatırlayıram, o dövrdə kənddə nadir insan olardı ki, evində 
xalça toxunmasın. Sanki xalça toxumaq Sumaqovanın 5-7 ya-
şından 80 yaşına kimi bütün qadın və qızlarının, gəlinlərinin 
bir əmək bəhsləşməsinə, yarışmasına çevirilmişdi. Kəndimiz 
bu sənət sahəsinin inkişaf etdirilməsində sanki vahid ailəni 
xatırladırdı. Burada mənim-sənin yox idi. Hamı bir-birinə 
köməklik göstərirdi. Bu işdə cəld və çevik hərəkət edib 
xalçasını tez toxuyub başa vuran sakinlər geridə qalanlara, 
xüsusilə yaşlılara və naşı toxuculara, xəstə və südəmər uşağı 
olan qadınlara təmənnasız yardım edirdilər. Xalçaların uzadıl-
masına, toxunub qurtaran xalçaların “kəsilməsinə”, çatışmayan 
ir-sapının düzəldilməsinə, rənglənmə və boyaq işlərinə, bir 
sözlə bütün işlərdə hamı kəndin camaatı bir-birinə köməklik 
edirdi. Uşaq olsam da həmin vaxtda mən kənd sakinləri 
arasında bu sahədə bir-birinə qarşı paxıllıq, qısqanclıq və digər 
mənfi əlamətlər hiss eləməmişəm. Demək olar ki, həmin 
illərdə Sumaqova kəndində toxunan yüksək keyfiyyətli 
xalçalar Pirəbədil sovetliyində heç bir yerdə toxunmurdu. 
Bunu xalça fabrikinin direktoru, xalçaların qəbulu zamanı 
onların keyfiyyətini müəyyən edən komissiyanın sədri 
Bibixanım Məmmədova,  komissiyanın üzvü və baş mühasibi 
Mahmud Süleymanov dəfələrlə kəndin camaatına demişdilər. 
Orucova Zərbaf, Bayramova Həlimə, Məmmədova Zalxa, 
Bayramova Ceyran, Heydərova Gülşərəf, Səmədova Pəlvər, 
Mabudova Minayə, Bayramova Minəzər və kəndimizin 
onlarca başqa qadınları mənim uşaqlıq xatirələrimdə 
“Pirəbədil” xalçaçılıq məktəbinin inkişafında dəyərli əməkləri 
olan, bu xalçanın dünya şöhrəti qazanmasında misilsiz xidmət-
ləri olan insanlar kimi həkk olunublar.  

Bu yazımda mən yuxarıda adını qeyd elədiyim ailələrdən 
yalnız birindən gözümün önündə bu sənətə ömrünü-gününü 
bağlamış bir ailədən söhbət açacağam. Bizim evdə xalçaçılıq 
sənətinin özümüzlə birlikdə yaşadığını gözlərimlə görmüşəm. 
Anam Həlimə Bayramova Sumaqovanın məşhur xalçaçısı idi. 
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Xalçanı toxumaq üçün dəzgaha uzadandan “kəsən” ana kimi 
onun gecə-gündüzü olmazdı. Hər zəncili, gülü xalçaya toxu-
yarkən sayda, ölçülərdə, rənglərdə özündən verilən çeşniyə 
çoxlu əlavə etməyi xoşlayardı. Mahir rəssam kimi hansı 
fiqurun, gülün, rəmzin və s. hansı rənglərdən ibarət olacagını 
əzbərdən deyirdi. Bu işi kənddə hər xalça toxuyan qadının 
eləməyə hünəri və ya səbri çatmazdı. Toxuduğu xalçaları xalça 
fabrikinə təhvil verəndə başqa xalçaçılar kimi onu çox yubat-
mazdılar. Elə gətirdiyi xalçanı yoxlanmaq üçün yerə sərər-
sərməz ona: “çox sağ ol Həlimə baçı, halal olsun”. deyərdilər. 
Onun toxuduğu xalçalar rayon xalça fabrikinə təhvil veriləndə 
həmişə, özünün dediyi kimi, “nümunəvi”, “yəni I növlə” qəbul 
edilirdi. Buna görə də ona verilən əmək haqqı da həmişə 
yüksək olurdu. Toxuduğu xalçalar daxili bazarda deyil, xaricdə 
satılırdı. Bundan əlavə təzə toxunacaq xalcaların əriş saplarını 
dəzgaha uzatmağı da bacarırdı. Bu işi Sumaqovada xalça 
ustası Orucova Zərbafdan sonra o icra edirdi. Zərbaf xanım 
təkcə xalça ustası kimi deyil, sanki bir rəssam kimi, sənətşünas 
alim kimi Pirəbədil sovetliyində bütün toxunan xalçaların 
keyfiyyətinə nəzarət edirdi. Zərbaf xanım dünyasını dəyişən-
dən sonra bütün məsuliyyət kənddə anamın üzərinə düşmüşdü. 
O, kənddə bütün il boyu toxunan xalçaların keyfiyyətli 
toxunmasına çalışırdı. Xalça incəlik sevir. Bunu toxucular da 
yaxşı bilir. Adi təsadüfdən qırılan əriş sapı elə düyünləmək, 
onu uzadılmış ərişlərin arasında elə yerləşdirmək lazımdır ki, o 
gələcəkdə xalçanı kobud göstərməsin. Bu işdə bacım Sona və 
Gülteyfə ona həmişə kömək edib. Ailə qurduqlarına görə 
yaşayış yerlərini dəyişməsinə baxmayaraq, bacilarım xalça-
çılıq sənətini davam etdirmişlər. Bacım Sona neçə kəndin 
xalça ustası idi. O, rayon mərkəzində yerləşən “Pirəbədil” 
xalça fabrikinin yerlərdə məsul işçisi kimi kəndlərdə toxunan 
xalçaların vaxtında toxunub təhvil verilməsinə və toxunan 
məhsulun keyfiyyətinə cavabdehlik daşıyırdı. Bacım qızları da 
bu sənəti analarından öyrənərək həmin sənəti yaşadır. Anamın 
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gəlinləri, nəvələri də xalçaçılıq sənətini davam etdirirlər. Hətta 
bir nəvəsi uzun müddət peşə məktəbində xalçaçılıqdan dərs 
deyib. Neçə-neçə şagirdə əyani şəkildə xalça toxumağın 
sirrlərini öyrədib. Bu sənətin rayonumuzda yayılmasına, daha 
da inkişaf etməsinə çalışıb. Bir sözlə bizim ailənin yazılmamış 
qanunlarına görə evimizdə yaşayan qadın və qızlarımız, gəlin-
lərimiz oxuduğu məktəbdən, işlətdiyi peşədən aslı olmayaraq 
xalça toxumağı bacarmağı özlərinə borc bilir. İncəsənətin bu 
növünü nəsildən-nəsilə ötürməyə qərar veriblər.  

HAŞİYƏ. Hətta 60 ildən artıq vaxt ötsə də, bir epizod 
indiki günə kimi yadımdan çıxmayıb: Mənim 4-5 yaşım olard.ı 
Məhəlləmizdə iki-üç təzə xalça eyni vaxtda uzadılırdı. Xalça 
ustası, toxucular və onların yançıları məni qucaqlarına götü-
rüb, yeni uzadılan xalça dəzgahının qabağından keçirərək 
“Ayagın uğurlu olsun, xalçamız tez toxunub başa çatsın”, 
deyərdilər.  Sonra mən anamdan soruşdum ki, bunlar mənimlə 
niyə belə rəftar edirlər. Anam cavabında dedi ki, “bala, sənin 
ayağın çox uğurludur, Molla Camaləddin əfəndinin nəvəsisən. 
Səni sınaqdan keçiriblər.  Adam var ayağı ağırdır, elə bil 
daşdır, işin üstünə gəlib çıxanda heç bir ilə də xalçanı toxuyub 
başa çatdırmaq olmur. Nə olsun ki, uşaqsan, iş qurtaranda, 
xalça kəsiləndə sənin də hədiyyən olacaq. Sənə inanıb ona 
görə belə edirlər. ” Bu sözü eşidcək uşaq dünyam sevincə qərq 
oldu.  Bircə bunu başa düşdüm ki, mənim də bu işdə az-çox 
“əməyim “ var.  
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VI BÖLMƏ 
 
 
 
 
 
 

 
 

SÖZ QƏLƏM 
DOSTLARIMINDIR... 
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YÜZ İLİN ZİRVƏSİNDƏ 
 
Şabran rayonunda öz qədimliyi ilə seçilən yaşayış yerlə-

rindən biri də Pirəbədil kəndıdir. Bu kənd rayonun təhsil 
sahəsində də önəmli rol oynayır. Belə ki, 1914-cü ildə böyük 
çətinliklər bahasına, hətta çarın xüsusi fərmanına əsasən 
burada beşillik rus-tatar məktəbi açılmışdır.  

Pirəbədil kənd məktəbi açıldıqdan sonra onun ilk müəllim-
lərindən biri olan, əslən Çiçili, bir neçə il öncəyə - 100 ilə kimi 
yaşayan dayım Məmməd Süleymanov o illəri xatırlayanda 
kövrələrdi.  

- Kənd də gözəl kənddir, insanları da mehriban və 
səmimidir, - deyərdi dayım.  

Pirəbədil kəndi təkcə təhsil nailiyyətləri ilə deyil, həm də 
gözəl təbiəti: buzlu bulaqları, təmiz havası, yaşıl meşələri, 
barlı bağ-bagatı ilə bu gün də seçilir.  

Pirəbədilin bir gözəlliyi də onun əlvan xalçalarıdır. Bu 
xalçaların səsi-sorağı dünya muzeylərindən gəlir.  

Mən bu kiçik yazımda Pirəbədilin təhsili haqqında ətraflı, 
ensiklopedik məlumat toplayan Zakir Bayramlıya uğurlar 
arzulayıram.  

Zakir Bayramlı Pirəbədilə yaxın olan Sumaqova kəndində 
anadan olub. 5-ci sinifə kimi Pirəbədil məktəbində oxuyub. Bu 
5 il sonralar Z. Bayramlını 50 ildən çox fasiləsiz olaraq təhsillə 
bağlayıb.  

Z. Bayramlı təhsildə çalışdığı illərdə bədii yaradıcılıqla da 
məşğul olmuşdur. İlk qələm təcrübəsi “Abşeron“ rayon 
qəzetində dərc olunan Zakirin sonralar şeirləri vaxtaşırı 
“Qurucu” (indiki “Şabran”) və respublika mətbuatında dərc 
olunmuşdur.  

Zakir Bayramlı rayonumuzda fəaliyyət göstərən “Şabran” 
ədəbi məslisinin ən qocaman üzvü olsa da,  bu gün də qələmi 
əlindən yerə qoymur, məhsuldar şəkildə yazıb-yaradır.  Dövrü 
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mətbuatda çıxış edən müəllifin şeirləri “Şabran nəğmələri”,  
“Çıraqqala ocağında”, “Ədəbi Şirvan” toplularında da işıq 

üzü görmüşdür.  
Z.Bayramlının iki kitabı –“40 il təhsilə bağlı ömür” (bədii-

publisistik, 2008-ci il) və şeirlərdən ibarət “Bir ömür 
yaşadım... (2012-ci il) kitabları nəşr olunaraq geniş oxucu 
kütləsinə çatdırılmışdır.  

Z.Bayramlının Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin 100 
illik yubileyinə həsr olunan “Min ilə bərabər yüz il” bədii-
publisistik kitabı qarşımızdadır. İnaniram ki, müəllifin sayca 3-
cü olan bu kitabı da oxucular tərəfindən maraqla 
qarşılanacaqdır.  

 
                                Qafar Süleyman,  
 Azərbaycan Yazıçılar və Azərbaycan  

                   Jurnalistlər Birliklərinin üzvü  
 
 

VƏTƏNDAŞLIQ MÖVQEYİNDƏN ÇIXIŞ EDƏN ŞAİR 
 
Mən Zakir Bayramlını məktəb illərindən tanıyıram. O, 

məndən bir neçə yaş böyükdür. Onunla tanışlığım çox-çox 
qabaq illərə təsadüf edir. Yaxşı yadımdadır, “Səkkizillik” adı 
ilə məşhur olan (indiki M. Nəzirov adına şəhər 4 saylı tam 
orta) məktəbdə rayon şairləri ilə görüş keçirilirdi. O zamanlar 
mən yazmağa həvəsi olan bir şagird kimi qonaqlara qibtə ilə 
baxır, onların yanında olmağın əlçatmaz olduğunu düşünür-
düm. Görüşə gəlmiş yerli şairlərdən biri də, indi haqqında ürək 
sözlərimi dediyim Zakir Bayramlı idi. Sonralar biz Çıraqqala” 
ədəbi məclislərinin tədbirlərində bir yerdə olduq. Bu, ötən 
əsrin 70-ci illərinin ortalarına təsadüf edirdi.  

Zakir ixtisasca iqtisadçıdır. Uzun zaman rayon təhsil 
şöbəsinin mühasibatlığına başçılıq etmişdir. Həmişə də özünü 
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bacarıqlı işçi kimi göstərmişdir. Zakir həm də ədəbiyyata bağlı 
adamdır. Bir neçə publisistik və şeir kitabının müəllifidir. 
Zakirin kitablarının redaktəsində mən də iştirak etmişəm. Buna 
görə də onun yaradıcılığına yaxından bələdəm. Zakir nədən 
yazırsa yazsın, həmişə vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış etməyə 
çalışıb. Çox işgüzardır. Gördüyü işdən zövq alır. Yaşının 60-ı 
haqlamasına baxmayaraq, bu yaşda yaradıcılıqla məşğul olan 
həmtaylarının bir çoxlarına nümunə ola bilər. Mən ona uğular 
arzulayır və yeni tərtib etdiyi bu kitabda bir şeirlə təmsil 
olunmağımdan qürur hissi duyuram.       

                        
BELƏ KOLLEKTİVDƏ 

ADAM QOCALMAZ 
 

Parlayır gözümdə sevinc yaşları,  
İşdə olmayanda görünür yerim.  
Mən sizə borcluyam, iş yoldaşlarım,  
Sizə minnətdaram, a şagirdlərim.  
 
Bu ocaq başında deyiləm qonaq,  
Mən onu özümə mənzil seçmişəm.  
İsimdən, sifətdən, feldən qabaq 
İnsana məhəbbət dərsi keçmişəm.  
 
Dönüb bir nağıla hər günüm, ayım,  
Sizinlə yüz sevinc, yüz acım olub.  
Sizdən qayğıkeşlik bir ömür payım,  
Sizdən mehribanlıq qazancım olub.  
 
Qanım qaralsa da həyatda bəzən,  
Mən sizi görəndə eynim açılır.  
Könlümü, qəlbimi doğrayıb əzən 
Yersiz suallardan beynim açılır.  
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Sevincim gözümdə hey aşıb-daşar 
Şair, bu günləri öz ömrünə yaz.  
Belə kollektivdə qəlb cavanlaşar,  
Belə kollektivdə adam qocalmaz.  

 
Bayram Novruz,  

Şair, Şabran şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbin ədəbiyyat müəllimi,  
“Çıraqqala” ədəbi məclisinin poeziya şöbəsinin rəhbəri 

                
       

ZAKİR YARADICILIĞINDA HUMANİZM 
 
Qəddini dik tutan, hər bir əzab-əziyyətə qatlaşan, 70 

yaşına yaxınlaşan Zakir Bayramlı, maşallah,  bu gün də yazıb 
yaradır.  

“Bir ömür yaşadım...” kitabının ön söz müəllifi şair 
Bayram Novruz, demişkən, “Çox az şairlər var ki, qələmini 
müxtəlif ədəbi janrlarda uğurla işlədə bilir və istədiyinə nail 
olur”.  

Doğrudan da Zakirin şeirlərində poetizm, pafos, mövzu 
rəngarəngliyi dolğundur.  

Oxucunu yormayan şeirlərdir: 
 

Ləpələri bir-birinin əlin tutur,  
Hərdən çıxır su üzünə, hərdən batır.  
Sahillərə çatan kimi öpür yeri,  
Sonra məmnun bir yerişlə dönür geri.  

                               (Mavi Xəzər) 
 

Şair sanki ləpələri də canlı kimi şəxsləndirir. Arsu və 
amalları uğrunda vuruşan insanları məqsədinə çatmağa 
ruhlandırır.  

Qiyamət qoxusu gələn dünyadan bəşəriyyəti sülhə, əmın-
amanlığa səsləyir.  
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Son illər xalqımızın başına gətirilən faciələri şair görür və 
uğurla aparılan daxili və xarici siyasətimizi alqışlayır, oxucunu 
ümidsizlikdən ümidə doğru, passivlikdən mübarizəyə səsləyir: 

      
“Doğ, ey günəş, hər səhər çıx,  
İşıqlansın bu dağ, dərə.  
Xalqımızın həyat eşqi,  
Qoy ucalsın yüksəklərə.” 

                 (Doğ, ey günəş) 
 
Şeirlərində müxtəlif mövzulara toxunan şair sözə, sənətə, 

ədəbiyyata yüksək qiymət verir və onu əbədiyaşar adlandırır: 
 

Zakir, söz de, saçsın ətir,  
Şeirlərin sətir-sətir.  
Bu dünyada hər şey itir,  
Qiyamətə qalandı söz.  

                (Söz ) 
         
Bütün bunlarla yanaşı Zakir Bayramlının yaradıcılığında 

daha çox diqqətimi cəlb edən onun mənzum hekayələridir. 
Hekayələrində emosional cizgilər, dərin psixoloji qatlar, fəlsəfi 
sonluq oxucunu insanlığa, xeyirxahlığa, düzlüyə, humanizmə 
çağırır, səsləyir.  

Sayı az olsa da, bu hekayələrin “İki cəllad”, “Bülbül”, 
“Min bir gecə”, “Ölümdən güclü” və s. sujetli, qısametrajlı 
hekayələr oxucunu düşündürən mövzulardır.  

“İki cəllad” hekayəsində klassik şairimiz Nizami ənənə-
lərinə sadiq qalan və davam etdirən şair ədalətli şah obrazı 
yaratmışdır.  

Məmləkətdə iki cəlladın fəaliyyəti, şaha sadiqliyi, şahın 
Əzrayılı sayılan bu iki şəxsin biri hörmətə layiq, o biri isə 
cəlladdan da betər fərqli xüsusiyyətlərə malikdirlər. Şah bu 
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xəbərdən təəccüb edir və məsələnin fərqinə varır. Necə olur ki, 
hər ikisi cəllad, biri təriflənir, biri pislənir.  

Şah tərəfindən cəlladların fəaliyyəti nəzarətə götürülür. 
Gizli şəkildə məhbuslarla münasibətləri öyrənilir. Məlum olur 
ki, cəlladın birinin: 

         
          Zəhrimar yağirdı sir-sifətindən,  
          Danışmaq olmazdı xoş ülfətindən.  
          Əlin əvəzinə ayaq kəsirdi,  
          Ayaqdan vaz keçib qulaq kəsirdi.  
 
İkinci cəllad isə: 
 

Dinləyib məhbusun hekayətini,  
Yoxlamaq istədi dəyanətini.  
Gördü ki, oxşamır cinayətkara,  
Bilmədi nə sayaq çəkdirsin dara.  
Cəlladı nədənsə boğurdu qəhər,  
Onu güdənlər də oldu bir təhər.  
Məhbusun artırdı ona hörməti,  
Danışdı cəllada son həqiqəti.  
Həyəcan bürüdü bir an cəlladı,  
Sandı öz əlində ölür övladı.  
Əfsus ki, yox idi özgə imkanı,  
Qurtara bilmədi dardan cavanı.  
Sonda güdükçülər məmnun qaldılar,  
Özləri cəllada heyran oldular.  
Etdilər bu işdən şahı xəbərdar,  
Dedilər nə qədər tərifli söz var.  

 
Şah hər iki cəlladın fəaliyyətini yoxladıqdan sonra məş-

vərət çağırıb fərman verdi: 
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Xoşrəftar cəllada verildi ənam,  
Bədrəftar olanı etdilər edam.  

  
“Bülbül” hekayəsində sonluq çox maraqlıdır. Doqquz 

beytdən ibarət bu kiçik hekayədə bülbülün ah-naləsinin səbə-
bini şair zalım güldə görür: 

 
Ah-nalə eləyib ağlayır bülbül,  
Bülbülün qədrini bilmir zalım gül.  

 
Bülbülun qurub rəngli payız uçuşu “zərif ölümü” sonuncu 

nəğməsi, sonuncu harayıdır.  
Ədalətli şah obrazı yaratmaq, şahları, xanları ədalətə 

çağırmaq Nizami yaradıcılıgından pöhrələnən, inkişaf edən 
ideyadır.  

 “Min bir gecə” hekayəsində şair hökmdarın min bir 
gecədən sonra da olsa ədalətlı qərar, hökm, fərman verməyə 
dəvət edir: 

 
Elan edirəm mən, bilin bu gündən,  
Şəhizad haqqında olan hökmümdən,  
Əl çəkməli oldum, eşitsin hamı,  
Belə imzaladım mən bu fərmanı.  

   
 Bir oxucu kimi inanıram ki, Zakir Bayramlının yazı üslu-

bu bundan sonra da çoxşaxəli, məzmunlu olaraq oxucularını 
sevindirəcək.  

 
          Xankərəm Orucov,  

Şabran şəhər 4 saylı tam orta məktəbin  
dil ədəbiyyat müəllimi  
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VII BÖLMƏ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

YURDA BƏZƏK 
    İNSANLAR...    
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QƏZƏNFƏR MUSABƏYOV 
 

 
Qəzənfər Mahmudağa (Mahmud) 

oğlu Musabəyov 1988-ci ilin iyul 
ayının 26-da Quba qəzasının Dəvəçı 
nahiyyəsinin (indiki Şabran, keçmiş 
Dəvəçi rayonu) Pirəbədil kəndində 
anadan olmuşdur.  

O hələ ilk yaşlarından mükəmməl 
ailə tərbiyəsi almış, Avropa dillərini 
öyrənmişdi. 1911-ci ildə Bakı gimna-
ziyasını, 1917-ci ildə isə Kiyev Uni-

versitetinin tibb fakultəsini bitirmişdir.  
Vətənə qayıdan Q.Musabəyov Quba qəzasında həkim kimi 

ilk əmək fəaliyyətinə başlamışdır.  
1918-1921-ci illərdə Quba Soveti İcraiyyə Komitəsinin 

sədri, Bakı Quberniyası ərzaq komitəsinin sədr müavini seçilir.  
1922-ci ildə isə irəli çəkilərək Asərbaycan SSR Xalq 

Komissarları Sovetinin Sədri seçilir. 1929-cu ilə kimi bu 
vəzifədə işləyir.  

1929-cu ildə Zaqfederasiyanın yaranması ilə əlaqədar ola-
raq Azərbaycan SSR MİK-in sədri, eyni zamanda ZSFSR MİK 
sədrlərindən (1929-1931) biri kimi bu vəzifədə çalışmışdır.  

Q.Musabəyov 1931-ci ildən 1937-ci ilə kimi ZSFSR XKS-
nin sədri vəzifəsində işləmişdir.  

O 1925-ci ildən SSRİ MİK sədrlərindən biri olmuşdur.  
Qəzənfər Musabəyov repressiyanın qurbanı olmuş, 1938-

ci ilin fevral ayının 16-da güllələnmişdir.  
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AYNA SULTANOVA 
 

 
Ayna Mahmudağa (Mahmud) qızı 

Sultanova 1895-ci ildə Quba qəzasının 
Dəvəçı nahiyyəsinin (indiki Şabran, 
keçmiş Dəvəçi rayonu) Pirəbədil kən-
dində anadan olmuşdur. Balaca Ayna 
hələ körpəlikdən başlayaraq mükəm-
məl ailə tərbiyəsi almış, Avropa dil-
lərini öyrənmişdi. O Qəzənfər Musabə-
yovun bacısı Həmid Sultanovun həyat 
yoldaşı idi.  

Ayna Sultanova 1912-ci ildə Bakı şəhərində “Müqəddəs 
Nina “ gimnaziyasını bitirərək həmin məktəbdə dərs deməyə 
başlayır.  

1918-ci ildə Həştərxan quberniya komitəsinin müsəlman 
bölməsi Rəyasət Heyətinin üzvü, Zaqafqaziya müsəlman işləri 
üzrə komissarlıqda maarif şöbəsinin müdiri vəzifəsində 
işləmişdir.  

1919-cu ildə Moskvaya Y.Sverdlov adına universitetə 
oxumağa göndərilmiş, eyni zamanda RSFSR Xalq Xarici İşlər 
Komissarlığında Yaxın Şərq şöbəsinin katibi işləmişdir.     

1920-ci ildən sonra Ayna Sultanova Azərbaycana qayıt-
mış, AK(b) MK aparatında qadınlar şöbəsinin təlimatçısı, fəhlə 
və kənli qadınlar şöbəsi müdirinin müavini, sonra müdiri 
vəzifələrində çalışmışdır.  

 “Şərq qadını” (indiki “Azərbaycan qadını”) jurnalının ilk 
redaktoru olmuşdur.  

1930-1937-ci illərdə Azərbaycan Xalq Maarif Komissa-
rının müavini, Zaqafqaziya Həmkarlar İttifaqları Şurası mədə-
niyyət bölməsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.  

Həmin illərdə o, eyni zamanda Moskvada Qırmızı Profes-
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sura İnstitutunda oxumuş, UİK(b)P Zaqafqaziya Komitəsində 
qadınlar bölməsinin müdiri və kütləvi təşviqat şöbəsi 
müdirinin müavini vəzifəsində çalışmışdır.  

Ayna Sultanovanın iş fəaliyyəti Azərbaycan SSR xalq 
maarif komissarı, sonra ədliyyə komissarı vəzifəsində 
işləməklə başa çatmışdır.  

Ayna Sultanova repressiyanın qurbanı olmuş, 1938-ci ildə 
güllələnmişdir.  
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RASİM MUSABƏYOV 
      

Azərbaycanın siyasi, dövlət 
və ictimai xadimi Rasim 
Nəsrəddin oğlu Musabəyov  
1 yanvar 1951-ci ildə Bakı 
şəhərində müəllim ailəsində 
anadan olmuşdur.  

1973-cü ildə Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunu 
bitirmişdir. 1972-ci ildən həmin 
institutun komsomol komitəsinin 
katibi işləmişdir.  

1974-cü idən Azərbaycan 
komsomolu MK-da tələbələr 

şöbəsinin müdiri olmuşdur.  
1976-1982-ci illərdə ÜİLKGİ-nın MK-nin (Moskva) 

əvvəlcə təlimatçı, məsul təşkilatçı vəzifələrində çalışmışdır.  
1985-ci ildə Rasim Musabəyov aspiranturanı bitirir və 

fəlsəfə üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fəlsəfə 
elmləri namizədi elmi dərəcəsini alır.  

1985-1989-cu illərdə Gənclər İnstitutunda (Moskva) 
beynəlxalq münasibətlər elmi laboratoriyasına rəhbərlik 
etmişdir.  

1989-cu ildən Bakı Ali partiya məktəbində sosioloji 
laboratoriyaya rəhbərlik etmişdir.  

1990-1991-ci illərdə Bakı şəhər Partiya Komitəsinin 
ideoloji şöbəsinin müdiri olmuşdur.  

1991-1992-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının 
Prezident aparatında beynəlxalq məsələlər üzrə müşavir 
olmuşdur. Bu dövrdə o Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
məqsədilə erməni tərəfi ilə çətin gedən danışıqlarda iştirak 
etmişdir.  
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1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Milli Məclisinin 
aparatında müşavir işləmişdir.  

1993-1999-cu illərdə Bakı Politologiya və Sosial 
İdarəetmə İnstitutunun dosenti olmuşdur.  

2000-ci ildən müstəqil politoloqdur. İqtisadi və siyasi 
tədqiqatlar mərkəzində işləmişdir. Adlı-sanlı ekspert kimi bir 
neçə beynəlxalq layihələrdə elmi rəhbərlik etmişdir.  

1990-1995-ci illərdə Bakı Sovetinin deputatı olmuşdur.  
2005-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Mətbuat     

Şurasının üzvü olmuşdur.  
2010-cu ildən Bakı şəhəri 18 saylı Nərimanov-Nizami seç-

ki dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin de-
putatıdır. Milli Məclisin Parlamentlərarası beynəlxalq münasi-
bətlər üzrə Komitənin üzvüdür. Rusiya, İsrail, Makedoniya, 
Gürcüstan və Əfqanıstanla beynəlxalq əlaqələr qruplarında fə-
aliyyət göstərib. MDB-də parlamentlərarası Assambleyanın 
Azərbaycan Respublikasından Parlament nümayəndəliyinin 
üzvüdür.  

Rasim Musabəyov geosiyasi, etnik siyasət, siyası partiya 
və institutların işinə aid 200-dən artıq elmi məqalənin 
müəllifidir. Aktual ictimai-siyasi mövzularda tez-tez yerli və 
xarici mətbuatda çıxış edir.  

Ailəlidir. Bir qızı var.  
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TOFİQ  QULİYEV 
 

 
Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev  

7 noyabr 1917-ci ildə keçmiş Bakı 
Quberniyasının Bilgəh kəndində ana-
dan olmuşdur. O, hələ orta məktəbdə 
təhsil alarkən - 12 yaşında Azərbaycan 
Dövlət Koservatoriyası yanında peşə 
məktəbinə qəbul olmuş və oranı 
bitirmişdir.  

1934-cü ildə T.Quliyev orta mək-
təbi bitirib Azərbaycan Dövlət Konser-

vatoriyasına qəbul olur. O, həm də İ.S.Aysberqin sinfində 
fortepiano, həm də S.Q.Ştrassenin sinfində dirijorluq dərsi alır. 
1936-cı ildə böyük uğurla konservatoriyanı başa vurur.  

Tofiq müəllim 1931-ci ildə Azəf Zeynallının məsləhətinə 
əsasən görkəmlı şair M.Ə.Sabirin sözlərinə “Məktəbli” mah-
nısını bəstələyir. 1935-ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrında dirijor kimi ışə başlayır. 1936-cı ildə 
bəstəkar Zakir Bagırovla birlikdə muğamlarımız üzərində 
çalışır və “Rast”, ” Segah”, ”Zabul”, Dügəh” muğamlarını 
fortepianoda işləyib hazırlayır.  

Müəllimi və yaxın dostu Üzeyir Hacıbəyovun məsləhəti və 
köməyi ilə musiqi təhsilini artırmat üçün Moskva Dövlət 
Konservatoriyasına göndərilir. Tofiq Quliyev orada təhsil 
almaqla yanaşı A.Tfasmanın rəhbərlik etdiyi orkestdə pianoçu 
işləyir.  

1939-cu ildə Tofiq müəllim Bakıya qayıdır. 1941-ci ildə 
Böyük Vətən müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq 
“Qızıl Ordu” ansablını təşkil edir. 402-ci diviziyanın tərki-
bində fəaliyyət göstərən ansambl üçün qələbə ruhlu mahnılar 
yazır. 1943-cü ildə “Qirmızı donanma” ansamblına rəhbərlik 
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edir.  
Böyük Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra Tofiq 

Quliyev Azərbaycan Dövlət Dram teatrı, Rus Dram teatrı, 
Gənc Tamaşaçılar teatrı ilə müxtəlif iş əlaqələri qurur. O, 
həmçinin kino sahəsində fəaliyyətini gücləndirir. 1948-ci ildə 
Moskva Konservatoriyasında yarımçıq qalan təhsilini davam 
etdirir. Tofiq müəllim aspiranturaya daxil olur. A. Qaukinin 
rəhbərliyi ilə dissertasiya müdafiə edir. Həmin dövrdə 
“Azərbaycan xalq rəqsləri” toplusunun hazırlanmasında fəal 
iştirak edir.  

1954-cü ildə Tofiq Quliyev müəllimlik zirvəsinə doğru 
irəliləyir. Onu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına dərs 
deməyə dəvət edirlər. 1956-1958-ci illərdə mahnı janrında 
çoxlu musiqi bəstələyir. Onun bir neçə mahnısı “Azərbaycan 
mahnıları” musiqi cildinə daxil edilmişdir.  

1958-ci ildə T.Quliyev Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sının bədii rəhbəri, sonralar direktoru işləmişdir. 1960-1970-ci 
illərdə bir çox beynəlxalq konfranslarda, festival və incəsənət 
günlərində iştirak etmişdir.  

T.Quliyev 1969-1979-cu illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqına rəhbərlik etmişdir. 1990-2000-ci illərdə isə Azər-
baycan Bəstəkarlar İttifaqının İdarə heyətinin sədri olmuşdur.  

T.Quliyevin kino sənətində də uğurları böyükdür: O, 
“Sevimli mahnı”, ”Görüş”, “Qızmar günəş altında”, “Ögey 
ana”, “Telefonçu qız”, “Belə ada da vardır”, “Nəsimi” və 
başqa kino filmlərə musiqi bəstələmişdir.  

T.Quliyevin əməyi dövlətimiz tərəfindən layiqincə 
qiymətləndirilmişdir. 2 Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və 
“Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmişdir.  

Tofiq müəllim görkəmli bəstəkar olmaqla yanaşı, həm 
pianoçu, həm drijor, həm də bir çox simfonik əsərlərin, 
kantataların, fortepiano əsərlərinin müəllifi idi. O, Azərbaycan 
SSR-in xalq artisti (1964), Azərbaycan caz və estrada musiqi-
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sinin banilərindən biri hesab olunurdu.  
T.Quliyev 2000-ci ildə Bakı şəhərində 83 yaşında 

dünyasını dəyişmişdir.  Allah rəhmət eləsin! 
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ELDAR QULİYEV 
 

 
Eldar Tofiq oğlu Quliyev  

18 yanvar 1941-ci ildə Bakı şəhə-
rində anadan olub.  

1960-1966-cı illərdə Moskvada 
ÜDKİ-nin rejissorluq fakültəsində 
Sergey Gerasimovun kursunda 
təhsil almışdır. 1967-ci ildən 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasın-
da çalışır. Bir çox qısametrajlı, 
bədii və sənədli filmlərin müəlli-
fidir. İlk böyük ekran əsəri 1969-cu 
ildə çəkilmiş “Bir cənub şəhərində” 

filmidir.  
1979-cu ildə E.Quliyev “Babək” filmini çəkir, həmin film 

dünyada böyük maraq doğurur. Film o dövrlərdə 52 ölkə 
tərəfindən satın alınır. Bir çox bədii filmlərə quruluş verib.  

Eldar Quliyevin çəkdiyi filmlərdən bir neçəsi kinofestival-
larda layiqli yer tutmuş priz və mükafatlara layiq görülmüşdür. 
O, “Debut” studiyasının bədii rəhbəri, Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində kino kafedrasının 
professorudur.  

Eldar Quliyev Azərbaycan kinorejissoru, ssenari müəllifi, 
aktyor, filmlərin bədii rəhbəri, Azərbaycan Dövlət mükafatı 
laureatı, Azərbaycanın xalq artistidir.  O, öz bilik və bacarığını 
gənclərə ötürməyi özünə borc bilir. Professional Kinorejis-
sorlar Gildiyasının prezidentidir. “Qırmızı Əmək Bayrağı”, 
“Şöhrət” və “Şərəf” ordenləri ilə təltif edilmişdir.  
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VIII BÖLMƏ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

İLK MƏZUNLAR 
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NİFTALI  AŞUROV 
 

 
Niftalı Aşurlu oğlu Aşurov 1910-cu 

ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Qələgah kəndində kəndli ailəsində ana-
dan olmuşdur.  

Balaca Niftalı çox kiçik yaşlarından 
atasını itirmiş, əmisinin himayəsində 
yaşamışdır. O, əmisi ilə kənd məscidinə 
gedər, böyüklərlə birlikdə namaz qılar, 
ərəb əlifbasını əmisindən öyrənərdi. 
Hələ molla məktəbinə gedənə qədər o 
ərəb əlifbasını mənimsəyib.  

Niftalı Aşurov ilk təhsilini mollaxanada alır. Sonra isə 
təhsilini Pirəbədil kəndində yeni açılmış rus-tatar məktəbində 
davam etdirib.  

N.Aşurov komsomola üzv yazılır. 1920-1930-cu illərdə ra-
yonda geniş vüssət alan komsomol hərəkatına qoşulur və tez-
liklə onun ən fəal aparıcılarından birinə çevirilib. Traktorçu 
kursunda təhsil alır. Kənddə təsərrüfat həyatınında fəallıq 
göstərir.  

Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Aşurovu rayon 
Komsomol Komitəsinin birinci katibi seçirlər. Bu vəzifədə 
işləyərkən onu partiyaya qəbul edirlər. Bu illərdə o, ailə qurub, 
övladları dünyaya gəlib.  

1932-ci ildə N.Aşurov 2-ci dərəcəli Quba Sovet Partiya 
məktəbinə qəbul olur. Oranı başa vurduqdan sonra o keçmiş 
Dəvəçi rayon Partiya Komitəsində təlimatçı vəzifəsində 
çalışıb.  

Coşqun həvəsə, yüksək savada və bacarığa malık olan bu 
insan get-gedə daha yüksək zirvələr fəth etmək arzusu ilə 
yaşayır. Öz biliyi, işi ilə öz istəyinə çatmaq istəyir. Bunu görən 
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rəhbər orqanlar onu Ali Kommunist Kənd Təsərrüfatı 
Məktəbinə təhsil almağa göndərirlər. Məktəbi fərqlənmə ilə 
bitirən N. Aşurovu həmin dövrdən bir-birinin ardınca yüksək, 
lakin məsuliyyətli vəzifələrdə işləməyə göndərirlər.  

O, ali kommunist kənd təsərrüfat məktəbində təhsilini başa 
buran kimi ilk dəfə Kürdəmir rayon Partiya Komitəsinə I katib 
göndərilir. 1934-1935-ci illərdə o bu rayona rəhbərlik edir. 
Həmin illərdə N. AşurovAzərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqoji 
İnstitutunun tarix fakultəsində də oxuyub oranı  bitirir.  

N.Aşurov 1936-1937-ci illərdə Qazax, 1938-1939-cu 
illərdə Salyan, 1940-1941-ci illərdə Xaçmaz, 1942-1950-ci 
illərdə Qonaqkənd və 1950-1951-ci illərdə isə Dəvəçi 
rayonlarında birinci və ikinci katib vəzifələrində çalışıb.  

Niftalı müəllimin ailəsində 5 ölad dünyaya gəlib. Onlardan 
ikisi-oğlu münəndis Məhərrəm və həkim qızı dünyasını 
dəyişib. Üç müəllim qızı hazırda həyatdadır. Üçü də təqaüdə 
çıxıb. Böyük qızı Sitara xanım atasını çox yaxşı xatırlayır. 
Böyük faktlar əsasında qələmə alınan bu yazını da elə onun 
köməyi ilə ərsəyə gətirdim.  

Sitarə müəllimə söhbətində qeyd edir ki, “atam hara 
ışləməyə gedirdisə bizi də özü ilə aparırdı. O, Qonaqkənd 
rayonunda 8-il I katib işləyərkən mən orta məktəbi orada 
bitirmişəm. 1950-ci ildə Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunu 
bitirib Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonuna təyinat aldım. 
Əvvəcə Rəhimli və Gəndov məktəblərində ingilis dilindən dərs 
dedim.  

Sonralar ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq yəni 1963/1964-
cü tədris ilindən iş yerimi rayon mərkəzinə dəyişdim. 1963-cü 
ildən 2007-ci ilədək, yəni təqaüdə çıxana kimi T. Abbasov 
adına 1 nömrəli orta məktəbdə ingilis dili müəllimi kimi 
çalışmışam. 2001-ci ildə 70-illiyimlə əlaqədar fəxri fərmanla 
təltif olunmuş, bir neçə pul mükafatı almışam.” 

Sitarə müəllimənin 3 övladı var. Üçü də ali təhsillidir. Qızı 
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İradə xanım ali təhsilli biologiya müəllimidir. Onun yolunu 
davam etdirir.  

Niftalı müəllim, təkcə ziyalı və bir partiya işçisı deyidi. O, 
çox sadə, təmkinli, xoş təbiətli bir insan kimi mənim xatirimdə 
dalıb. Son dövrlərdə T.Abbasov adına orta məktəbin nəzdin-
dəki internatda tərbiyəçi işləyirdi.  

Yaşlansa da işdə məsuliyyət hissi hələ onu tərk etməmişdi. 
Görünür bu hiss onun yaddaşında möhürlənmişdi.  

Niftalı Aşurovun hal-hazırda 3 övladı, 15 nəvəsi, 28 nəti-
cəsi, 3 kötükcəsi var.  

1973-cü ildə Niftalı Aşurov öz dünyasını dəyişdi. Lakin 
şairlər demişkən “o indi də ölməyib, yaşayır” Soruşa bilərsiniz 
ki, harada? Mən belə cavab verərdim ki, o bu gün də Şabran 
caamatının qəlbində və daş bağlamış şirin xatirələrində yaşa-
yır. Onun yaxşı və xeyirxah əməllərində, Şabran şəhərinin 
H.Əliyev prospektində və başqa park və xiyabanlarda 
əkdirdiyi ağacların timsalında yaşayır.  
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NURƏDDİN HÜSEYNOV VƏ OĞLU  
SAMƏDDİN MÜƏLLİM 

 

 
 
Nurəddin Sədrəddin oğlu Hüseynov 1902-ci ildə Şabran 

(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Zöhramı kəndində anadan 
olmuşdur. Pirəbədil məktəbiinin ilk məzunlarındandır.  

Pirəbədildə fəaliyyət göstərən 5-illik rus-tatar məktəbini 
bitirdikdən sonra 1920-ci illərdə böyük həvəslə milis orqan-
larında işə başlamışdır. Az keçmir ki, bu sahədə özünü bilikli, 
bacarıqlı bir işçi kimi tanıdır. Bu səbəbdən də o ardıcıl olaraq  
respublikamızın müxtəlif rayonlarına hüquq mühafizə orqan-
larında məsul işə göndərilir.  

Əvvəlcə N.Hüseynov keçmiş Qonaqkənd rayonunun  milis 
rəisi vəzifəsinə irəli çəkilir. Sonralar o bir-birinin ardınca 
Quba, Xaçmaz, Mərəzə, İmişli rayon hüquq mühafizə orqan-
larında bir sıra müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır.  

1945-ci ildə NKVD orqanlarında qüsursuz xidmətlərinə 
görə “Qırmızı Ulduz” ordeni ilə təltif edilmişdir.  

NKVD orqanlarından tərxis olunduqdan sonra Nurəddin 
Hüseynov uzun müddət müxtəlif yol-tikinti idarələrində rəis 
vəzifəsində çalışmışdır.  

Nurəddin kişini tikinti idarələrində işlədiyi dövrlərdə 
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dəfələrlə görmüşəm. Əynində M.İbrahimovun “Böyük dayaq” 
filminin qəhrəmanı Rüstəm kişinin geyim forması kimi 
kostyum geyər, həmin şapkadan qoyardı. Keçmiş orqan işçisi  

Nurəddin kişinin oğlu Saməddin müəllimlə isə uzun illər 
birgə işləmişik. Yəni, o məktəb direktoru olub, mən isə baş 
mühasib. Mən təhsil sistemində bir sıra fasilələrlə 1967-2011-
ci illərdə təhsilin aparatında işləmişəm. Bu dövrlərdə  həmin 
kənddə vaxtı ilə ruslar, ukraynalılar, malakanlar və s. xalqların 
nümayəndələri yaşamış ən mürəkkəb bir təhsil ocağını - 
Beynəlmiləl kənd orta məktəbini Saməddin müəllim kimi 
yaxşı idarə edən direktor görməmişəm. Saməddin müəllim 
arada kənd soveti sədri, sovxoz direkroru işlədiyi dövrlərdə 
nədənsə həmişə həmin məktəbdən rayon və respublika 
təşkilatlarına çoxlu haqlı-haqsız şikayətlət gedirdi. Lakin 
Saməddin müəllim olan dövrdə isə belə hallar baş vermirdi. 
Sanki o, boyük bir kəndin pedaqoji kollektivini ovsunlayırdı. 
Saməddin müəllimin gözəl xasiyyəti ilə bağlı təcrübədən 
keçirdiyim bir məsələni nəql etmək istəyirəm.  

HAŞİYƏ Saməddin müəllimin anama qohumluğu çatırdı. 
İşlə bağlı tez-tez Təhsil aparatına gəlməsi mənim üçün elə bil 
toy-bayram idi. Bütün məktəb direktorları onun başına 
toplanar, müxtəlif mövzularda söhbətlər qızışardı. Mən də 
xidməti işimə fasilə vermədən onların söhbətinə qulaq kə-
sirdim. Bu kişinin insanları birləşdirmək, onları öz söhbət-
lərinə cəlb etmək, səmimi yumor və gülüşlə yoğurulmuş, əsl 
mədəni yüksək səviyyəli qısa görüş təşkil etməsi məni çox 
heyran edirdi. Mənə gənclik marağım üstün gəldi. Evə gəlib 
anamdan Saməddin müəllimin ata-anasının haralı olduğunu 
soruşdum. O cavabında mənə “Zöhramı kəndindən, bala” - 
deyə cavab verdi. Məni zənnim heç vaxt aldatmayıb. Aldığım 
cavabdan razı qalmayıb etiraz etdim və dedim: Bu kəndin 
əksər cammatını və ziyalılarını tanıyiram, çox Zöhramlılı ilə 
bir kollektivdə işləyirəm. Zöhramılıların söhbətləri çox ciddi 
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keçir, bir sözlə onlar deyib-gülməyi, zarafatı çox xoşlamırlar.  
Bu söhbət bitdi. Bəlkə də bir müddətdən sonra tamam 

unuduldu. Lakin 3 ay keçəndən sonra yenə bir dəstə müəllim 
və direktorun Saməddin müəllimlə xoş söhbətini, deyib 
gülməklərini görüb köhnə yaddaşım təzələndi. Evə gəlib yenə 
anamdan soruşdum. “Ana yenə bir yaxşı fikirləş, Saməddin 
müəllimin ana-atasının hər ikisi Zöhramıdandır?” Dedi: - yox, 
ay bala. Anası Pirəbədilin yaxınlığındakı Əhmədbulağı kən-
dindəndir. Dedim: - Bu başqa məsələ. Bilirdim ki, Pirəbədilin 
keçmiş Əhmədbulağı kəndi xoş zarafatı, yumoru sevən çoxlu 
insanların məskəni olub.  
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ABDULKƏRİM  BAĞIROV 
 

   
Abdulkərim Qasım oğlu Bağırov 

25 avqust 1918-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Orta Əmirxanlı 
kəndində dünyaya gəlib. 1929-cu ildə 
Orta Əmirxanlı kənd ibtidai məktəbinə 
daxil olub, 1933-cü ildə həmin məktəbi 
bitirərək təhsilini Pirəbədil kənd 7-ıllik 
məktəbində davam etdirib. 1936-cı ildə 
VII sinifi başa vuraraq Quba Pedaqoji 
Texnikumuna qəbul olub. İki il texni-

kumda təhsil alıb. 1938-ci ildə A. Bağırov ordu sıralarına çağı-
rılıb. Tacikistanda atlı alayında xidmət edib. 1940-cı ildə ordu-
dan zabit rütbəsi ilə ehtiyyata buraxılan A.Bağırov Çaraq kənd 
ibtidai məktəbində müəllim, Bakı şəhər Partiya Komitəsinin 
hərbi iş şöbəsində təlimatçı vəzifələrində çalışıb. 1941-ci ıldə-
müharibənin ilk aylarında Dəvəçi rayon Komsomol Komitə-
sinə işə göndərilib. Bu dövrlərdə A.Bağırov Dəvəçi rayon 
OADKYC-də təlimatçı işləyib.  

Müharibə başlanandan tez-tez döyüş bölgələrində olan 
Abdulkərim müəllim 1942-1943-cü illərdə Dəvəçi rayon 
MTS-də siyasi şöbə rəisinin müavini vəzifəsində çalışıb.  

1943-cü ildən Abdulkərim Bağırov yenidən ordu sıralarına 
çağırılıb hərbi təhsil almaq üçün Gürcüstana göndərilib. Orada 
hərbi kursda leytenant hazırlayan məktəbdə oxuyub, taqım 
komandiri olur. Bununla o ardıcıl olaraq uzun illər Zaqaf-
qaziya Hərbi Dairəsinin müxtəlif növ hərbi hissələrində qulluq 
edib. 1943-cü ildə hərbi xidmətlə bağlı İrana ezam edilib. 
Sonralar, yəni 1946-1956-cı illərdə o ardıcıl olaraq uzun illər 
Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin müxtəlif növ hərbi hissələrində 
qulluq edib. Müxtəlif təyinatlı vzvod və  rotaların komandiri 
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olub.  
Həmişə təhsilini artırmaq istəyini reallaşdırmaq arzusunda 

olan Abdulkərim müəllim SSRİ DİN-in ali məktəbini bitirib və 
hüquqşünas ixtisasını alıb. 1956-1958-ci illərdə Azərbaycan 
Neft Sənayesi Nazirliyi mühafizə hissəsinin rəisi olub.  

1959-cu ildən 1969-cu ilə qədər isə Respublika Daxili İşlər 
Nazirliyinin daxili qoşunlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 
1969-cu ildə polkovnik rütbəsində ehtiyata buraxılıb. Hərbidə 
uzunmüddətli qüsursuz xidmətləinə görə Abdulkərim müəllim 
“Böyük Vətən Müharibəsi ordeni”, “İgidliyə görə medalı” və 
digər təltiflərə layiq görülüb.  

Ordudan tərxis olan Abdulkərim müəllim yoruldum 
deməyib. Əmək fəaliyyətini davam etdirmək qərarına gəlib. 
1969-1986-cı illərdə “Kənd Tikinti Nazirliyində bir sıra məsul 
vəzifələrdə işləyib. 1986-1991-ci illərdə isə o Aqrar Sənaye 
Tikinti Trestində kadrlar idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 
1991-ci ildən təqaüdə çıxib.  

Abdulkərim müəllimin 5 övladı olub. Zenfira, Sevda, Faiq, 
Namiq və Natiq. Oğlanlarından ən kiçiyi Natiq rəhmətə gedib. 
Hazırda 4 övladı və həyat yoldaşı Səkinə xanım, 8 nəvəsi, 5 
nəticəsi var.  

1938-ci ildən 1991-ci ilə qədər hərbi və mülki xidmət 
sahələrində canla-başla dövlətə xidmət edən Abdulkərim 
Bağırov  2006-cı iln 20 yanvarında öz dünyasını dəyişib. Allah 
rəhmət eləsin! 
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ABUMÜSLÜM BAXŞİYEV 
 
 

Abumüslüm Baxşıyev 16 iyun 
1920-ci il tarixdə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Dağbilici kən-
dində anadan olub. Pirəbədil kənd 
internat məktəbində oxuyub. VII 
sinifi Qələgah kəndində bitirib. Quba 
Pedaqoji Texnikuma daxil olb 1939-
cu ildə həmin məktəbi bitirdikdən 
sonra, onu Xızı rayonuna müəllim 
göndərirlər. A.Baxşıyev Altıağac 
kənd məktəbində müəllim kimi əmək 

fəaliyyətinə başlayıb.  
1940-cı iln axırlarında Abumüslüm hərbi xidmətə çağırılır. 

O, kiçik siyasi Rəhbərlər hazırlayan məktəbə təhsil almağa 
göndərilir. Məktəbdə təhsil başa çatmamış Böyük Vətən 
müharibəsi başlayır.  

1942-ci ildə Abumüslüm Baxşıyev alay komsomol 
təşkilatının katibi seçilir. Kerç yaxınlığında gedən döyüşlərdə 
yaxından iştirak edib və döyüşdə fərqlənib. O, sonralar 416-cı 
Azərbaycan diviziyasının siyasi rəhbərinin komsomol işləri 
üzrə koməkçisı seçilir.  

Abumüslüm Baxşıyev Böyük Vətən müharibəsi cəbhə-
sində böyük döyüş yolu keçıb. O, Qafqazdan başlamış 
Ukrayna, Krım, Odessa, Kişinyov, Rumıniya, Bolqarıstan, 
Avstriyayadək döyüşlərdə iştirak edib. Müharibə dövründə 
üst-ustə 6 dəfə yaralanıb.  

Müharibədə göstərdiyi igidliyə görə Qırmızı Bayraq, üç 
dəfə Qırmızı Ulduz, dörd dəfə I və II dərəcəli Vətən müha-
ribəsi ordenlərinə və bir çox medallara layiq görülmüşdür.  

Müharibədən sonra A.Baxşıyev orduda qalır. Uzaq Şərq, 
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Türküstan, Pribaltika Hərbi Dairələrində qulluq edir.  
Müharibədən sonra A. Baxşiyev yarımçıq qalmış təhsilini 

tamamlamaq qərarına qəlir. 1950-ci ildə Daşkənd Pedaqoji 
İnstitutunda, 1955-ci ildə V.İ.Lenin adına Hərbi-Siyasi Akade-
miyasında təhsil alıb.  

1957-1960-cı illərdə A.Baxşıyev Almaniya Demokratik 
Respublikasında Sovet qoşunlarının Marsizm-Leninizm Uni-
versitetnin rektoru olub.  

1964-cü ildə pokovnilk Abumüslüm Baxşıyev səhhətinə 
görə istefaya çıxıb.  

İlk əmək fəaliyyətinə 1939-cu ildə Xızı rayonunda müəl-
lim kimi  başlayan polkovnik A.Baxşıyev  müəllimlik peşəsin-
dən ayrılmamış, 1964-cü ildə ordudan istefaya çıxdıqdan sonra 
ADU-da, daha sonra isə Bakı Kooperativ Texnikumda müəl-
lim və digər rəhbər işlərdə çalışmışdır.  

 20 iyun 2008-ci ildə Abımüslüm Baxşıyev 88 yaşında 
dünyasını dəyişmiş, Dağbilici qəbiristanlığında dəfn edil-
mişdir. Allah rəhmət eləsin.  
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QARA MURADOV 
 

 
Qara Nağdalı oğlu Muradov 1901-ci 

ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Zöhramı kəndində kəndli ailəsində ana-
dan olmuşdur.  

O ilk təhsilini həmkəndliləri Məm-
mədov Ramazan, Dəmirov Zəki, Hüsey-
nov Nurəddinlə birlikdə 1914-cü ildə 
Pirəbədil kəndində yeni açılmış rus-tatar 
məktəbində almışdır.  

1930-cu ildə Quba qəzası ərazisində bir neçə müstəqil 
rayon yaradıldı ki, bunlardan bir də Dəvəçi oldu. Rayon təsis 
edildikdən sonra Q.Müradov bir neçə məsul vəzifədə çalışmış-
dır. Onlardan mənə məlum olanları: rayon milis (polis) şöbəsı-
nin pasport masa rəisi, rayon hərbi komissarlığında hərbi ko-
missarın müavini, sonuncu iş yeri isə tədarük kontorunun rəisi 
olmuşdur.  

Qara Muradovun 5 övladı olub. Hüseyn, Nağdı, Zakir 
(Məmmədrəsul), Fəxrəddin, Rəhilə. Böyük oğlu Hüseyn 
ADU-nin tarix fakultəsini bitirib, rayon məktəblərində müəl-
lim və direktor işləmişdi. Nağı ADU-nu bitirmiş ali təhsilli dil-
ədəbiyyat müəllimi idi. Zakir (Məmmədrəsul) də ADU-nu 
bitirmişdi. Qızı Rəhilə və kiçik oğlu Fəxrəddin isə imkan 
olmadığına görə ali təhsil ala bilməmişdilər.  

Həmyaşıdlarının və həyat yoldaşı Umsələmə Ağa qızının 
dediyinə görə Qara kişi həddindən artıq səxavətli, insanlara 
qarşı çox diqqətcil bir adam olmuşdur. O,  rayon mərkəzində 
işlədiyi üçün evə gedib gələrkən bir neçə kəndi keçməli olur-
du. Keçdiyi kəndlərdə sakinlər tez-tez ona müraciət edib 
oxumaq, diğər məişət məsələlərini həll etmək istəyirdilər. 
Onlar qoyduqları məsələləri vatında həll etdiynə görə Qara 
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kişidən razılıq edirdilər.  
  Qara Muradov 1953-cü ilin may ayında ürək xəstəli-

yindən vəfat etmiş və Zöhramı kəndində dəfn edilmişdir.  
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POLAD  ORUCOV 
 

Polad Gəncə oğlu Orucov 1904-cü 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu-
nun Sumaqova kəndində anadan ol-
muşdur. O, əvvəlcə mollaxana təhsili 
almışdır. 1914-cü ildə Pirəbədil kən-
dində yeni açılmış 5-illik rus-tatar 
məktəbinin isə ilk şagirdlərindən biri 
olmuşdur. O, Pirəbədildə beşillik mək-
təbi bitirdikdən sonra 1920-ci illərdə 
Məmmədov Şahbaba, İdrisov İdris və 

digər Pirəbədil məzunları ilə birlikdə Qubaya göndərilmiş, 
orada birillik kursu bitirdikdən sonra rayonun kəndlərində 
müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. Sonralar o, ikiillik Quba 
Dövlət Müəllimlər İnstitutunu da bitirmişdir.  

Polad müəllim Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Çinar-
lar, Nohurlar, Ləcədi, Leyti, Gəndov, Qorğan məktəblərində 
müəllim, kənd sovetində katib və digər vəzifələrdə işləmişdir.  

1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində yaxın-
dan iştirak etmiş, alman faşizminə qarşı vuruşmuşdur. Müha-
ribədə böyük şücaət göstərərək Berlinə qədər döyüş yolu 
keçmişdi. İki dəfə yaralansa da hospitalda müalicə alıb yeni-
dən cəbhəyə qayıtmışdır. Döyüşdə fərqləndiyinə görə bir sıra 
orden və medallarla təltif edilmişdir.  Ona üstündə xatirə söz-
ləri yazılmış qol saatı və digər hədiyyələr də verilmişdi.  

1961-ci ildən respublika əhəmiyyətli fərdi pensiyaya çıx-
mışdı.  

Polad müəllimlə mən çox yaxın olmuşam. Birincisi qohum 
idik, ikincisi qonşu.  

Polad müəllimin anası Zərbaf xanım Sumaqovada 
Məmməddilər nəslindən idi. Nəyat yoldaşı Tavat xanım da 
anamın yaxın qohumu idi. Oğlanları Tofiqlə bir, Vasiqlə 
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paralel sinifdə oxumuş, oğlanları Nazim və Həsənlə eyni 
sistemdə işləmişəm. Kiçik oğlu Zakirlə adaşam.  

Polad müəllim gözəl insan idi. İnsanlara fərdi və meh-
riman yanaşma tərzi vardı. Uşağı uşaq, böyüyü böyük dili ilə 
dindirərdi. O, əsl müəllim idi. Dərs dediyi dövrləri onunla 
işləməsəm də oturuşu-duruşu, özünü aparması, söz-söhbəti bu 
insanın hələ qatı açılmayan müsbət keyfiyyətlərindən xəbər 
verirdi. Onunla çoxlu sayda söhbətlərim zamanı bu insanda 
müəllimlik peşəsinə aid tələb olan bütün müsbət elementlərin 
onda cəmləşdiyini görərdim. Sakit, mənalı və məntiqi danışığı 
vardı Polad müəllimin. Polad müəllim dəyərcə çox qiymətli, 
iradəcə çox möhkəm adam idi. Deyirlər insan gərək ona 
valideynləri tərəfindən qoyulmuş adı doğurultsun. Bir sözlə öz 
adını yaşatsın. Polad müəllim də belələrindəndir. Əsl , təmiz 
poladdır. Polad adını daşımaq hər igidin işi deyil. Bu ad 
sınaqlardan çıxmış addır.  

Haşiyə. 38 il bundan öncə inistitutda oxuyarkən “Metal-
ların texnologiyası“ fənnindən imtahanda mənə marten soba-
sında saf poladın əridilməsi sualı düşmüşdü. Bu yeganə metal 
növüdür ki, bir neçə dəfə domna peçində əridilir(dəmir filizi-
çuqun-polad). Təkrar əridilmənin səbəbi hazır məhsulun da-
vamlılığını artırmaq, onu saflaşdırmaqdır. Polad –dəmirin 2 
faizədək ölçü gözlənilməklə karbonla və digər elementlərlə 
birləşməsindən əmələ gələn ərintisidir.  

Polad müəllimi də nə kolxoz quruculuğunun saysız 
çətinlikləri, nə 5 illik müharibənin odu-alovu nə işlə, ailə ilə 
bağlı çətinliklər sarsıda bildi. O, ömrün çətin keçən bu səhifə-
lərini səbrlə yaşadı, sarsılmadı, daha da mətinləşdi, daha da 
polad kimi bərkidi.  

Qəribədir, həyatın yazılmamış qanunları var. İnsan var heç 
50-60 yaşı olmamış başı-gözü əsir, tez-tez əsəbiləşir,  yaddaşı-
nı, sözünü-söhbətini nizamlaya bilmir. Polad müəllim isə belə 
deyildi. 102 yaş ömür sürən bu gözəl insan ölənəcən öz yeri-
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şini-duruşunu itirmədi. O, bəzi yaşlı insanlar kimi heç vaxt öz 
səhhəti haqqında həm söhbətinə məruzə eləməzdi. Özünü şox 
təmkinli və iradəli ararırdı. Qocalıq dövrünü ömrün ən fəal bir 
hissəsi hesab edirdi. Mənim “Qocalıq” şerimdə olduğu kimi: 

                      

Qocalıq müdriklik, kamillik çağı,  
Ömrün başı qarlı dağlıq dövrüdür.  
Bütün fəsillərin bar verən bağı,  
Nəsildən-nəsilə qalan körpüdür.  

 

Polad müəllimin 6 övladı olub, Onlardan Həsən və Nazim 
müəllim dünyasını dəyişib. Dörd övadı sağdır. Qızı Solmaz 
xanım xüsusi orta təhsilli tərbiyəçidir. Ailəlidir, hal-hazırda 
təqaüddədir. Oğlu Vasiq ali təhsillidir. Sankt-Peterburqda 
yaşayır. Uzun müddət Daxili İşlər sistemində işləmişdir. Hal-
hazırda təqaüddədir. Oğlu Tofiq xüsusi orta təhsilli mədə-
niyyət işçisidir. Kiçik oğlu Zakir ali təhsilli yol-inşaat mühən-
disidir.  “Vüsal-Petrol” yanacaqdoldurma stansiyasında işləyir.  

Polad müəllimin 17 nəvəsi, 41 nəticəsi var. Nəvələri: Raifə 
ali təhsilli ədəbiyyat müəllimidir. 1 saylı şəhər tam orta mək-
təmində müəllim işləyir. Vüsalə ali təhsilli tarix müəllimidir. 4 
saylı tam orta məktəbdə müəllim işləyir. Lalə ali təhsilli sinif 
müəllimidir. 3 saylı orta məktəbdə müəllim işləyir. Firdovsi ali 
təhsilli-mühəndis-texnoloq ixtisası alıb, iş adamıdır. Əfqan ali 
təhsilli hüquqşünasdır. Moskvada qiyabi aspranturada oxuyur. 
Hazırda vəkil işləyir. Azad ali təhsilli həkimdir. Şabran rayon 
xəstəxanası nəzdindəki poliklinikanın müdiridir. Faiq xaricdə, 
Rusiyada yaşayır. Ali təhsill hüquqşünas-əməliyyatçıdır. 
Ədliyyə sistemində işləyir. Zülfiyyə Azərbaycan Tibb 
Universitetini bitirib. Türkiyədə yaşayır və həkim işləyir.  

El ağsaqqalı,  səmimi və mehriban insan, ən uzun ömürlü 
müəllim Polad Orucov 2006-cı ildə 102 yaşında haqq dünya-
sına qovuşdu. Allah rəhmət eləsin! 
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ZƏKİ DƏMİROV 
 
 

Zəki Oruc oğlu Dəmirov 1903-cü 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi ) rayonunun 
Zöhramı kəndində ziyalı ailəsində ana-
dan olmuşdur. Pirəbədil kənq məktə-
bində təhsil almışdır.  

Z.Dəmirov ilk əmək fəaliyyətinə elə 
təhsil aldığı kənddə, Pirəbədildə başla-
mışdır. Burada kənd sovetinin katibi iş-
ləyən andan sovetliyin ərazisində  yer-
ləşən kəndlərin camaatı ilə dil tapıb, 

onların hər birinə mehribançılıqla yanaşıb, bir sözlə yüksək 
nüfuz sahibi olub.  

Sonralar Zəki Dəmirov iş yerini dəyişərək rayon 
yanğından mühafizə idarəsində çalışmışdır. Bu sahədə işləmək 
ondan gərgin əmək, böyük bacarıq, çeviklik və cəsurluq, 
fövqalədə hallarda konkret qərar qəbul emək tələb etsə də, bu 
iş Zəki əminin ürəyincə idi. O vaxtaşırı olaraq rayon mətbuatı 
və radiosu vasitəsilə çıxış edərək rayon əhalisini yanğından 
mühafizə tədbirləri görməyə çağırardı.  Bu səbəbdən bir çox 
idarə , müəssisə və təkilatlarda əmlakın, sovxozların əkin 
sahələrində onlarla yanğın hadisəsinin, neçə-neçə parlayışın, 
dövlət və şəxsi mülkiyyətin dağıdılmasının qapşısı alınmışdı.  

Zəlzələ, daşqın və qasırğa kimi yanğın hadisəsi də çox 
təhlükəli hadisələrdəndir. Yanğın zamanı istər-istəməz hadisə 
yerində temperaturun yüksəlməsi, partlayış, binaların taxta 
materiallarının yanaraq çökməsi nəticəsində yangını söndü-
rənlər üçün böyük təhlükə yaranır. Zəki əmi belə hallarda 
həmişə işçılərinin yanında olar və onlara bu cür fövqalədə 
hallarda hansı tədbirləri görmək haqqında müvafiq göstərişlər 
verərdi.  
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Cəsur və bacarıqlı insan Zəki Dəmirov yanğın təhlükəsi 
baş verən zaman neçə-neçə odun-alovun içinə atıb özünü. 
Yanğını ram eləməyincə odun-alovun içindən çıxmayıb. Bu da 
ona iş yolaşları arasında hörmət və baş ucalığı gətirib. Çəkilən 
əziyyətlər öz bəhrəsini verib. 1957-ci ildə baş vermiş yanğının 
vaxtında və bacariqla söndürülməsinə nümunəvi rəhbərliyinə 
görə Zəki Dəmirova Azərbaycan SSR Daxili  İşlər Nazirliyi 
Yanğından Mühafizə İdarəsinin Fəxri Fərmanı verilmişdi.  

1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində göstər-
diyi igidliyə görə 1945-ci ildə Zəki Dəmirov “Qafqazın müda-
fiəsi uğrunda” medalı ilə, 1947-ci ildə SSRİ Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə təsis edimiş medalla təltif 
edilmişdi.  

Qüsursuz əməyə və müharibədə göstərdiyi igidliyə ğörə 
verilən medallar və fəxri fərmanlar Zəki Dəmirovu əməyə 
daha da ruhlandırırdı.  

Sovet Yanğından Mühafizə Xidmətinin 30 illik yubleyi ilə 
əlaqədar olaraq o, SSRİ DİN yanında Baş Yanğından 
Mühafizə İdarəsinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdi.  

“Sovet Ordusu və Hərbi Dəniz Donanmasının 30 illiyi ilə 
əlaqədar “ yubiley medalı da Zəki əminin yaxasını bəzəyirdi.  

1970-ci ildə V.İ.Leninin anadan olmasının 100-illiyi ilə 
əlaqədar olaraq “Rəşadətli əməyə görə” yubiley medalı ilə, 
1975-ci ildə isə “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibə-
sində qələbənin 30 illiyi “ilə  əlaqədar olaraq yubiley medalı 
ilə təltif edilmişdir.  

1963-cü ildə Zəki Dəmirov təqaüdə çıxsa da, iş fəaliy-
yətini başqa sahədə davam etdirir. O, Azərbaycan Respublikası 
Ovçular Cəmiyyətinin Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon təşkila-
tının sədri seçilib. 15 il bu işdə çalışıb. Rayonumuzda ovçulu-
ğun inkişafına böyük töhvələr verib.  

Zəki kişi gözəl və etibarlı dost idi . Rayonda çoxlu dostları 
var idi. Siyəzəndə yaşayan Zöhramılı Əli İlyasovla, Dəvəçi 
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şəhərində yaşayan Pirəbədilli İsmayıl Mövludovla , Bakıdan 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Aslan Vəzirovla və başqaları ilə  
dostluq edirdi.  

Zəki dayı qonşumuz idi. Oğlu Arizlə də orta məktəbdə bir 
sinifdə oxumuşam. İkinci həyat yoldaşı Şəkər xala isə anamın 
yaxın qohumu və rəfiqəsi idi.  

Zəki Dəmirov 1979-cu ildə 76 yaşında dünyasını dəyişib. 
Allah rəhmət eləsin.  

Zəki kişinin 9 övladı olub. Onlardan 4-ü vəfat edib. 5 öladı 
isə hal-hazırda sağdır.  30 nəvəsi, 33 nəticəsi, 4 kötükcəsi var.  
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HƏZRƏTQULU SÜLEYMANOV 
 

Həzrətqulu Bayramqulu oğlu 
Süleymanov 1910-cu ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Zeyvə 
kəndində anadan olmuşdur.  

İbtidai təhsilini Zeyvə kəndində 
almışdır. Sonralar təhsilini Pirəbədil 
kənd orta məktəbində davam etdirmiş-
dir. Pirəbədil məktəbinin ilk məzunla-
rındandır. Orta məktəbi Pirəbədildə 
bitirdikdən sonra sənədlərini Quba 

Kənd Təsərrüfatı texnikumuna vermişdir. Texnikuma daxil 
olub oranın aqronomluq şöbəsini müvəfəqiyyətlə bitirmişdir.  

Həzrətqulu Süleymanovun şanlı əmək tarixçəsi var. Rayo-
numuzda dövlət və kolxoz quruluşunun möhkəmlənməsinin 
fəal qurucularından biri olmuşdur.  

H.Süleymanov müharibədən əvvəl rayonun Zöhramı kən-
dində kolxoz sədri işləmişdir.  

1941-1943-cü illərdə Dərbənd şəhərində yerləşən hərbi 
hissələrin birində hərbi hissə komandirinin siyasi işlər üzrə 
müavini vəzifəsində xidmət etmişdir.  

Müharibədən qayıtdıqdan sonra o Dəvəçi rayon Partiya 
Komitəsinin təblifat-təşviqat şöbəsində çalışmışdır.  

1946-1950-ci illərdə Dəvəçi rayon meyvə-tərəvəz hazırlığı 
idarəsində müdir vəzifəsində işləmişdir.  

1950-1957-ci illərdə Zeyvə kəndindəki Lenin adına kol-
xozda sədr, sonradan isə baş aqronom vəzifəsində çalışmışdır. 
1958-1966-cı illərdə rayon Süd Emalı zavodunun müdiri 
vəzifəsində işləmişdir.  

1969-1970-ci illərdə 4 saylı Qazma idarəsində çalışmışdır.  
1993-cü ildə 83 yaşında öz dünyasını dəyişmişdir.  
H. Süleymanovun 4 övladı, 15 nəvəsi, 17 nəticəsi vardır. 
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BİNYAMİ  RZAYEV 
 

Binyami Ağa oğlu Rzayev 1904-cü 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Sumaqova kəndində dünyaya göz açıb.  
Pirəbədil kəndində açılmış 5-illik rus-
tatar məktəbinin ilk məzunu kimi 1914-
cü ildə I sinfə qəbul olunmuş, 1919-cu 
ildə həmin məktəbi bitirmişdir.  

1930-cu illərdə Dəvəçi rayonu təş-
kil edildikdən sonra B.Rzayev kolxoz 
quruculuğunda fəal iştirak edir. O, 

kolxoz sədri, kənd sovetinin sədri, mühasib və bir sıra başqa 
vəzifələrdə çalışır.  

1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində  igidlik 
və döyüş məharəti göstərir. Pillə-pillə əsgər rütbəsindən 
batalyon komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlib. Lakin ağır 
döyüşlərin birində Binyami kişi bərk yaralanır. Uzun müddət 
hospitalda müalicə olunsa da həkimlər onun bir qıçının 
kəsilməsinə qərar verirlər.  

Binyami kişi bir ayağını itirsə də həyata çox nikbin 
baxırdı. Birinci qrup Böyük Vətən müharibəsi əlili idi. Müha-
ribədə göstərdiyi qəhrəmanlığı bir sıra orden və medallara 
layiq görülmüşdü. Müharibədən sonra ikinci dəfə ailə 
qurmuşdu. 14 övladı olmuşdu. İkisi həyatdan köçsə də on ikisi 
bu gün sağ və salamatdır. 23 nəvəsi, 13 nəticəsi var.  

4 oğlu Bakı şəhərində, 1 oğlu isə Rusiyada yaşayır. Böyük 
oğlu Cabir 55 il Respublika Ədliyyə Nazirliyi sistemindəki 
Texniki Peşə məktəblərində müəllim və usta vəzifəsində 
işləyib. Hazırda təqaüddədir. Oğlu Gülağa uzun müddət 
ekskovatorçu-maşinist işləyib, hazırda təqaüddədir. Xalq 
təbabəti ilə məşğuldur. Oğlu Feyruz çörək zavodunda 
ekspeditor vəzifəsində çalışır. Oğlu Novruz tikintidə usta 
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vəzifəsində işləyir. Xaricdəki oğlu Eldar Rusiyanın Tümen 
vilayətində podrat müqaviləsi ilə inşa edilən tikintilərdə iş 
icraçısı vəzifəsində çalışır.  

Binyami Rzayev 1997-ci ilin noyabr ayının 1-də haqq 
dünyasına qovuşub. Allah rəhmət eləsin! 
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ƏLİ  İLYASOV 
 

Dayım Əli Cəmaləddin oğlu 
İlyasov 1916-ciı ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Zöhramı kəndində 
ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Atası 
Molla Cəmaləddin əfəndi  dövrünün ən 
savadlı adamlarından biri idi. Cox 
ağıllı, səbirli, təmkinli bir adam olub. 
Allahdan və qanundan çox qorxduğuna 
görə həmişə iş və hərəkətlərində çox 
ehtiyyatlı olub. O, Türkiyədə  ali təhsil 

almış bir neçə kəndin qazısı işləmişdir. Qələgah və Pirəbədil 
əfəndiləri ilə  yaxın qohumluq və iş əlaqələri olub. Rəhmətlik 
anam söylərdi ki, “Qəzənfər Musabəyov atamla yaxın 
münasibətdə idi, kəndə gələndə o, çox mehribançılıq göstərər, 
atamı “dayı” deyə çağırardı. Dayımın anası, yəni mənim 
nənəm Fatma xanım Qubanın Alpout bəylərinin nəslindən 
olduğu üçün onların bir-birlərinə qohumluqları çatırdı.” 

Əli kişi məktəb yaşı çatana qədər atası Molla Cəmaləddin 
əfəndidən ərəbcə oxumağı, yazmağı mükəmməl öyrənib. İlk 
dünyəvi təhsilini isə Pirəbədil kənd orta məktəbində alıb.  
Biliyi, bacarığı və zirəkliyi sayəsində o, bir müddət məktəb-
lərdə müəllim işləyir. Sonra onu daxili işlər orqanlarına işə 
qəbul ediblər. O, bir neçə rayonda milis şöbələrində məsul 
vəzifələrdə çalışır, Şamaxı rayon Milis Şöbəsində rəis vəzifə-
sinədək yüksəlir.  

 Böyük Vətən müharibəsi dövründə könüllü cəbhəyə 
gedən Əli İlyasov bir sıra ağır döyüşlərdə iştirak edərək bir 
neçə dəfə düşmənlə üz-üzə gəlib.  Döyüşdə göstərdiyi hünərə 
görə çoxlu orden və medalla təltif edilib. Müharibədə düşmənə 
qarşı aparılan şiddətli döyüş əməlliyyatlarının birində ağır 
yaralandığına görə hospitalda uzun müddət müalicə olunduq-
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dan sonra evə buraxlıb.  Birinci qrup əlil idi. Hər il medal və 
hər hansı mükafat alanda çox sevinərdi. Deyirdi ki, belə bir 
dəhşətli müharibədən sağ çıxmaq özü də bir naxışdır. Hər dəfə 
o qanlı və yırtıcı müharibədən söhbət düşəndə Azərbaycan 
diviziyalarından fərəhlə danışardı. Deyirdi ki, “o vaxt bu 
diviziyalar təşkil olunmasaydı, bir azərbaycanlı belə müha-
ribədən sağ qayıtmazdı.” Söhbət edirdi ki, həmin diviziyalar 
Qafqazdan Berlinə qədər döyüş yolu keçib. 130-dan çox 
Azərbaycanlı Sovet İttifaqı Qıhrəmanı adına layiq görülüb. 30 
nəfər Şöhrət ordeni, 170 nəfər isə müxtəlif orden və medallarla 
təltif olunub. Neftdən söhbət düşəndə isə deyirdi ki, “faşizm 
üzərində qələbənin Azərbaycanla çox bağlılığı var. Müharibə-
nin 5 ilində Azərbaycan neftçiləri cəbhəyə 75 milyon ton neft, 
22 milyon ton benzin və s. verib.” 

Dayım Quran əhli idi. Dini məsələlərə çox ehtiyatla 
yanaşır, ona çox ciddi və dəqiq qiymət verərdi. Məclislərdə az 
və konkret danışardı. İstər dini, istər hüquqi, istərsə də fəlsəfi 
məsələlərdə onunla “mübahisəyə” girməyə hər adam ürək elə-
məzdi. Mən onun ən kiçik bacıoğlusu olsam da  mənim 
xətrimi çox istəyirdi. Onun həm də yaxşı saz çalmağı, oxumağı 
və şeir  yazmağı da vardı. Azərbaycan dastanlarından istənilən 
parçanı sazda çalıb oxuyurdu. Hətta məni də Şamaxıya 
pedaqoji texnikuma göndərib, texnikumla yanaşı, Şirvan aşıq 
məktəbindəki aşıq dostları vasitəsilə mənə aşıqlıq dərsi keçil-
məsini arzu edirdi. (Qardaşım Sabir razı olmadığına görə bu iş 
baş tutmadı.) 

Siyəzənin fəxri vətəndaşı idi. 40-cı illərdə Siyəzəndə yeni 
neft-kəşfiyyatı işləri başlayanda (bu şəhər təzə salınanda) 
dayın oranın fəhlə yataqxanasının komendantı olub. Komen-
dantlıqdan çıxandan sonra 1978-ci ilə kimi ticarət sistemində 
işləyib. Siyəzənin içərisində keçmiş bazar yolunun ağzında 
“Əlinin dükanı” deyilən tikili indi də qalıb.  

Əli dayım çox qonaqpərvər bir insan idi. Adamın nə qədər 
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dostu-tanışı olarmış.  
Onun evi bir saat da qonaq-qarasız olmazdı. Təsadüfən 

gələn qonağı elə qarşılardı ki, elə bil bu iş üçün əvvəlcədən 
hazırlıq görüb. Özünün adi bir ticarət işçisi olmasına bax-
mayaraq,  Azərbaycanın hər yerində, o cümlədən Bakıda və 
Sumqayıtda çoxlu dostu-tanışı vardı. Rayonun və başqa rayon-
ların kəndlərindən işi düşən bütün dost-tanış, qohum-əqraba 
kömək üçün onun yanına gedərdi. Respublikada o qədər 
hörməti var idi ki, Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və kənar 
rayonlara aid olan məsələləri elə evdən trlefonla həll edərdi. 
Qəribəsi bu idi ki, hər yerdə sözü keçirdi. Rütbəsindən və 
vəzifəsindən asılı olmayaraq Dəvəçidə, Siyəzəndə hamı onu 
“Əli dayı” deyib çağırırdı. Ona görə də o təkcə bizim yox, 
çoxunun dayısı idi. Böyük xeyriyyəçi idi. Qohum-əqrabanın 
hamısına əl tutardu. Müharibə dövrü və müharibədən sonrakı 
dövrdə çörəyin çətin tapıldığı vaxtlarda çoxlarının harayına 
gəlmişdi. Müharibə dövründə bir sıra kəndlərdə məktəblərin 
bağlanması ilə əlaqədar xalası və bacısı uşaqlarının Siyəzəndə 
orta təhsil almalarına hər cür təmənnasız köməklik etmişdi. 
Yaxşı uşaqcanlı idi. Təkcə öz övladlarını və nəvələrini deyil, 
bütün uşaqlara mehribanlıq göstərirdi. Yaşlı və xəstə olmasına 
baxmayaraq bir ağsaqqal kimi bütün bayramlarda, çətin 
anlarda qohum-əqrabaya baş çəkərdi, onlardan hal-əhval 
tutardı. Bütün qonşularla bir ailə kimi dolanırdı,  o cümlədən 
Teyfur və Heydər müəllimlə çox səmimi münasibətdə idi.  

Bu insanın çoxlu dostu vardı, onlarsız süfrə açmazdı. Boş 
vaxtlarında onlarla nərd oynayar, gəzintiyə, ova çıxar, xeyir və 
şər məclislərinə gedərdi. Yadımda qalan dostları bunlar idi: 
Pirəbədildən İsmayıl Mövludov, Abubəkr Əfəndiyev, 
Qələgahdan Niftalı Aşurov, Qafar və Ziyəddin Əfəndiyev 
qardaşları, Zöhramıdan Zəki Dəmirov, Əliheydər Hüseynov, 
İdris İdrisov, Ramazan Məmmədov, Nurəddin Hüseynov, 
Sumaqovadan Nəsrəddin Məmmədov, Ağbaşdan aşiq Zəbulla 
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və onlarca başqaları.  
Əli İlyasovun 6 övladı olub. Onlardan böyük oğlu Bəbir, 

kiçik oğlu Xalid və qızı Nəzakət dünyasını dəyişib.  Sağ 
olsaydı dayım bu gün övladları və nəvələri ilə fəxr edə bilərdi: 
Nəvəsi Fərhad ali təhsillidir, BP neft şirkətində işləyir. Fuad 
ali təhsil alıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyində müstəntiqdir. Əli 
ali təhsillidir, Siyəzən Qaz İstismar İdarəsində mühəndis 
vəzifəsində çalışır. Ucad xüsusi orta təhsilli olub Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin Sumqayıt şəhər yanğından Mühafizə 
İdarəsində işləyir. Nəzakət ali təhsilli müəllimdir. Ailəlidir, 
Bakı şəhərində yaşayır və s.  

Əli dayım 16 illik uzun sürən (yüksək qan təzyiqi) 
xəstəlikdən sonra 1978-ci ilin mart ayında haqq dünyasına 
qovuşdu. Elə bil ki, mən təkcə dayımı yox, ən yaxın dostumu, 
məsləhətçimi, müəllimimi itirdim. Allah ona rəhmət eləsin! 
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IX BÖLMƏ 
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NURULLA  XƏLİLOV 
         

Nurulla Əmrulla oğlu Xəlilov 
1929-cu ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun dilbər guşələrindən biri olan 
Zağlı kəndində dünyaya göz açıb. 
Atası Əmruulla kişi dövrünün əmək-
sevər, bacarıqlı reğionda sayılıb seçi-
lən, dövlət və kolxoz quruculuğunda 
fəal iştirakçılarından biri olub.  

Nurulla müəllim o vaxt ilk təhsilini 
Zağlı və Düzbilici məktəblərində alıb. 

Orta məktəbi bitirib kamal attestatı aldıqdan sonra 1945-ci ildə 
Azərbaycan Pedaqoji İnistitutunun Quba filialında filologiya 
fakultəsinə daxil olub. 1950-ci ildə həmin ali məktəbi fərq-
lənmə diplomu ilə bitirib. Azərbaycan Respublikası Maarif 
Nazirliyi tərəfindən N.Xəlilovun təyinatı oxuduğu Quba 
Dövlət Müəllimlər İnstitutuna verilib.    

Quba Dövlət Müəllimlər İnstitutu ləğv olunduqdan sonra 
Nurulla müəllim 1954-cü ilədək Quba şəhərində müəllim kimi 
fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda yerli “Qızıl Quba” qəzetində 
şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. 1954-cü ildən başlayaraq onun 
gələcək əmək fəaliyyəti doğulub boya-başa çatdığı rayonla 
baglı olur. Həmin ildə (düz 60 il bundan əvvəl) o rayonun ən 
qədim və səfalı yerlərindən birinə-Pirəbədil kənd orta mək-
təbinə direktor təyin edilir. İşə başlayan gündən bacarıqlı 
müəllim kollektivi yaradır. Özünün rəhbərliyi, müəllim, şagird 
və valideynlərin böyük səyi ilə təhsilin keyfiyyətini yaxşılaş-
dırır. Nurulla müəllim bura rəhbər təyin olunmaqla rayonun bu 
tanınmış təhsil ocağını daha da çiçəkləndirdi. Pirəbədil 
məktəbinin adını yüksəklərə - rayon səviyyəsindən respublika 
səviyyəsinə qaldırdı.  

Onun bu pedaqoji keyfiyyətlərini nəzərə alan Respublika 
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Maarif Nazirliyi və rayon Partiya Komirtəsi qərarı ilə Nurulla 
müəllimi Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 1 saylı orta məktəbə 
direktor vəzifəsinə irəli çəkir. Elə mənim ilk tanışlığım da 
onunla o vaxtdan başladı. O, direktorluqla yanaşı ara sıra 6-cı 
sinifdə dil-ədəbiyyatdan bizim müəllimi əvəz eləyirdi. Nurulla 
Xəlilov qısa fasilələrlə (1965-ci ildə RXMŞ-a müdir vəzifəsinə 
göndərilsə də , 1966-cı ildə ərizəsinə əsasən əvvəlki iş yerinə-
məktəbə direktor qayıtmışdı.) 16 ilə yaxın bu möhtəşəm təhsil 
ocağına rəhblik edib. Bu təhsil müəssisəsinin tanınması və 
şöhrətlənməsi, burada işləyən müəllimlərin əməyinin qiymət-
ləndirilməsi üçün çox can yandırıb. Təhsil Şöbəsinin apara-
tında 40 ildən artıq işləmiş bir məsul - təhsilə cavabdeh bir 
şəxs kimi deyə bilərəm ki, təhsi sahəsində Nurulla müəllim 
kimi hər tərtərəhli yetişmiş şəxsiyyətlərə nadir hallarda təsadüf 
edilir. Ondan sonra həmin məktəbdə 4-5 nəfər məktəb direk-
toru işləsə də bu günədək rayon camaatı bu təhsil məbədini 
hələ də “Nurulla müəllimin məktəbi” - deyə adlandırırlar. 
1978-ci ildə Azərbaycan Pespublikası Maarif Nazirliyi Kolle-
giyasının qərarı oilə onun işlədiyi T.Abbasov adına şəhər  
1 saylı orta məktəbin iş təcrübəsi respublika səviyyəsində 
yayıldı. Məktəbin bir çox müəllimləri mükafatlandırıldı və 
yüksək əmək dərəcələrinə layiq görüldü.  

Nurulla müəllim elmi sahədə də işlərini uğurla davam 
etdirirdi. O, artıq dissertasiya müdafiə edərək pedoqoji elmlər 
namizədi adını almışdı. Onun bir çox elmi məqalələri və 
metodik tövsiyyələri çar olunmuşdur.  

1978-ci ildə Nurulla müəllim ikinci dəfə rayon Xalq 
Maarif Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olundu. İşlə bağlı 
onunla şəxsi yaxınlığım daha da artdı. Zarafat deyildi,  dövlət 
qulluğu prinsiplərinə əsasən idarəyə ikimiz (o müdir, mən baş 
mühasib kimi) cavabdehlik daşıyacaqdıq. Lakin zaman hər 
şeyi aydınlaşdırdı. İşlədiyim dövrlərdə 15 müdirim olub. Bun-
ların içərisində Nurulla müəllim kimi qayda-qanuna, müha-
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sibin şəxsiyyətinə, onun tutduğu vəzifəyə, baş mühasibin çətin 
anlarında ona köməyini, ürəyini verən ikinci insan görmə-
mişəm. Bu rəhbərlə mən 2 il yarım işlədiyim dövrdə onun 
şəxsi nüfuzu, ad-sanı, yüksək ciddiliyi, tələbkarlığı, həm də  
qayğıkeşliyi sayəsində Maarif Şöbəsinin idarə aparatının 
nüfuzu daha da artdı. Raykomda, Maarif, Maliyyə Nazirlik-
lərində  və başqa yerlərdə təhsil şöbəsinin maliyyə - tikinti–
təsərrüfat həyatı ilə bağlı digər məsələlər həll olunarkən 
mütləq mən onun yanında olmalıydım. Onun tapşırığına 
əsasən hər iclas və müşavirəyə gecə-gündüz hazırlaşıb dəqiq 
rəqəmlərlə öz izahat və arayışlarımı yazıb hazırlayırdım. 
Nurulla müəllimin tələbkarlığının misli bərabəri yox idi. Ona 
görə də onunla işlədiyim birinci gündən özümdə və işimdə 
islahat apardım. İşimi yeni müdirin qanunu tələbləri çərçivə-
sində qurdum. Çünki o, mənim indi 6-cı müdirim idi. Bundan 
əvvəl rəhbərlə işləmək qaydaları haqqında bilgilərim vardı. 
Ona görə də mənə özümü dəyişmək üçün cəmi 12 saniyə vaxt 
lazım gəldi. Mən sənədləşmə-karğüzarlıq məsələlərində onun 
istəyini, özüdə nə istədiyini göydə oxuduğum üçün onunla 
işləmək mənə həm çox asan, həm də çox xoş idi. O dövrlərdə 
aparat işçilərinin məsuliyyət dərəcəsi cox ciddi idi. Müdirə 
imzalamaq üçün təqdim olunan  məktub və sənədlərdə nəinki 
rəqəm səhvi, hətta qrammatika səhvi belə buraxmaq çox 
qorxulu və bağışlanmaz bir iş idi.  

5 ilə qədər Təhsil Şöbəsində müdir işlədiyi dövrdə onun 
işə müntəzəm nəzarəti, yüksək təşkilatçılığı və dəmir intizamı 
sayəsində bütün çəkilən əzab-əziyyətlər öz bəhrəsini verdi. 
Rayon Xalq Maarif Şöbəsi Azərbaycan KR MK-nin və respub-
lika hökümətinin keçici Qırmızı Bayrağına layiq görüldü. Bu 
rayonun təhsil tarixində hələlik analoqu olmayan yeganə 
hadisə idi.  

1983-cü ilin aprel ayında o, səhhəti ilə əlaqədar iş yerini 
rayondan Bakı şəhərinə dəyişdi. Ömrünün son vaxtlarınadək 
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Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyində metodist 
vəzifəsində çalışdı.  

Uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra hörmətli maarıf işçısı, 
gözəl və bacarıqlı insan N.Xəlilov 1987-ci ilin aprel ayının  
12-də dünyasını dəyişdi.  
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TEYFUR  ABDULKƏRİMOV 
 

Teyfur Abdulkərim oğlu Abdul-
kərimov 1923-cü ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Zeyvə kəndində 
dünyaya göz açıb. 1930-сu ildə doğul-
duğu kənddəki məktəbin birinci sinfinə 
qəbul olub, 1937-ci ildə Zeyvə kənd  
7-illik məktəbində təhsilini başa vurur. 
Həmin ildə də orta təhsilini qonşu 
kənddə-Pirəbədil kənd orta məktəbində 
davam etdirir. Teyfurun sevincinin 

həddi-hüdudu yox idi. Bu il Azərbaycan tarixinə repressiya 
dövrü kimi düşsə də respublikada, xüsusilə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunda maarıfin çiçəklənməsi dövrünə təsadüf 
edir. Belə ki, Pirəbədil 7-illik məktəbi Kuybışev adına 2 nöm-
rəli orta məktəbə çevirilmişdi. Dəvəçibazar məktəbi isə yeni 
inşaa olunmuş binaya köçərək orta məktəb kimi fəaliyyət 
göstərirdi. Yüksək təhsil  almaq istəyən onlarla gənc kimi 
Teyfurun da bu ürəyincə idi. 1940-cı ildə Pirəbədil kənd orta 
məktəbinin ilk buraxılışı oldu. Teyfur Abdulkərimov da mək-
təbi bitirən ilk məzunların içərisində idi. Onun arzusu müəllim 
olmaq idi. Həmin ildə də o, sənədlərini Quba ikillik 
Müəllimlər İnstitutuna verir, imtanlardan uğurla keçərək ora 
qəbul olur. 1942-ci ildə Müəllimlər İnstitutunu bitirərək işlə-
mək üçün təyinatını anadan olduğu doğma kəndinə alır. 1948-
ci ilə kimi Zeyvə və Dağbilici məktəblərində müəllim işləyir. 
1949-cu ildə onun bilik və təcrübəsi, müəllimlik bacarığı və 
təşkilatçılığı nəzərə alınaraq rayon XMŞ-nə inspektor vəzifə-
sinə irəli çəkilir.  

1952-ci ildən başlayaraq Teyfur müəllim böyük sınaqlar-
dan keçir. Onu rayonun ən çoxsaylı müəllim və şagird kollek-
tivlərindən biri olan-Gəndov kənd orta məktəbə direktor təyin 
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edirlər. Öz peşəkarlığı və yüksək təşkilatçılığı sayəsində 1958-
ci ilə kimi bu məktəbi idarə edir. Ali təhsil almaq istəyi daim 
onu narahat edir. Nəhayət, arzusu reallaşır. O, 1956-1960-cı 
illərdə qiyabi yolla APİ-də təhsil alaraq, oranın kimya-
biologiya fakultəsini bitirir.  

1959-cu ildə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Teyfur müəllim 
Bakı şəhərinə köçür. Bakı mühiti onun taleyinin gələcək 
perspektivlərinə yol açır. Əvvəlcə o, Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda işləyir. 
Bir il sonra, yəni 1960-ci ildən iş yerini dəyişir. Azərbaycan 
Elmi Tədqiqat Pedoqoji Elmlər İnstitutunda işə keçir. Əvvəlcə 
kiçik elmi işçi, sonralar baş elmi işçi vəzifələrində çalışır. 
1967-ci ildə dissertasiya müdafiə edib pedaqoji elmlər nami-
zədi alimlik dərəcəsi qazanır. Onun elmi-pedaqoji mövzuya 
aid bir çox kitab və məqalələri çap üzü görüb. O, respublikanın 
qabaqcıl maarif xadimi idi. SSRİ maarif əlaçısı adına layiq 
görülmüşdü.  

Bir övladı var.  Dünyasını dəyişsə də, zəhmətsevər insan, 
gözəl pedaqoq Teyfur müəllimin söz-söhbəti, onun nurlu 
xatirəsi hələ çox-çox illər yaddaşlarda yaşayacaqdır.  
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XUDABAXIŞ  CƏFƏROV 
 

Xudabaxış Tapdıq oğlu Cəfərov 
1910-cu ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Çaraq kəndində təvvəlüd 
tapıb.  7-illik təhsilini başa vurduqdan 
sonra Quba Dövlət Müəllimlər İnstitu-
tuna qəbul olb iki il orada təhsil 
aldıqdan sonra oranı bitirir. Sonra o, 
Azərbaycan Pedoqoji İnstitutunda ali 
təhsil alır.  

Xudabaxış müəllimin maraqlı 
əmək salnaməsi var. Onun ilk təyinatını Lerik rayonunun ən 
ucqar kəndinə verirlər. Lakin gənc müəllim öz rayonunda 
işləmək arzusunda olduğunu bildirərək deyir: Ucqar kənd 
məktəbi elə bizim rayonda da var. Müəllimə ehtiyac isə bura-
dansa Dəvəçidə daha çox ehtiyac var. Onun təyinat vərəqəsi 
dəyişdirilərək Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonuna verilir. O, 
rayonun Alıxanlı (indiki Siyəzən rayonuna baxır), Ərisküş, 
Dağbilici və Çaraq məktəblərində direktor və müəllim vəzifə-
lərində işləmişdir. Rayonun o dövrdə tanınmış adamlarından 
bir neçəsinin, o cümlədən rayon “Qurucu” qəzetinin redaktoru 
Yusif İsmayılovun və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkə-
məsinin sədri Abdulla İbrahimovun ilk müəllimlərindən biri 
olur.  

Uzun illər kənd məktəblərində müəllim və direktor işləmiş 
X.Cəfərov Dəvəçi rayon XMŞ-nə inspektor vəzifəsinə irəli 
çəkilir. O, buradan Pirəbədil kənd orta məktəbinə direktor 
göndərilir. Pirəbədil kənd orta məktəbinin tədris işində bir sıra 
nailiyyətlər əldə edən X.Cəfərovu ciddi ehtiyaca görə yeni bir 
təhsi ocağına - Gəndov kənd orta məktəbinə direktor vəzi-
fəsinə göndərirlər. Bu məktəbdəki tədris işini qaydaya salan 
Xudabaxış müəllim rayon Partiya Komitəsinin təkidi ilə 
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yenidən Pirəbədil kənd orta məktəbinə rəhbərlik işinə 
qaytarırlar.  

Rayonun Pirəbədil kəndində böyük pedaqoji təcrübə 
qazanan X.Cəfərovu Dəvəçi rayon Maarif Şöbəsinə müdir 
təyin edirlər. O, Maarif Şöbəsinin müdiri işlədiyi dövrdə rayon 
məktəblərində təhsilin səviyyəsinin qaldırılması üçün gecə-
gündüz əmək sərf edir. Məktəblərə nəzarəti və əməyin tələb 
olunan səviyyədə təşkilini yüksək pilləyə qaldırır. Bütün bunar 
nəzərə alınaraq o “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilir. Maarif 
müdiri vəzifəsinə yüksəlib enəndən sonra Xudabaxış müəllim 
yenidən doğma sənətinə-müəllimlik işinə qayıdır. Əvvəlcə 
Gəndov kənd orta, sonra isə Dəvəçi şəhər 2 saylı 8-illik 
məktəblərində direktor vəzifəsində çalışır.  

Ömrünü şam kimi əridərək gənc nəslin savadlanmasına 
həsr edən hörmətli pedaqoq Xudabaxış müəllim təqaüdə 
çıxdıqdan sonra onun sonuncu iş yeri Gil-gil-çay kənd orta 
məktəbi oldu.  

X.Cəfərovun 5 övladı olub. Böyük oğlu Cəfər ali təhsilli 
həkim işləmişdir. Qızı Xuraman ali təhsilli olub, respublikanın 
tanınmış jurnalistlərindən biridir. Bakı şəhərində yaşayır. 
Hazirda təqaüddədir. Övladları Vaqıf və Arif ali təhsilli 
mühəndis işləyiblər. Kiçik qızı Şəfəq xüsusi orta təhsillidir.  
11 nəvəsi, 15 nəticəsi adını daşıyır Xudabaxış müəllimin. 
Nəvələri də hamı ali təhsillidir.  

1983-cü ilin iyun ayının 3-də Xudabaxış müəllim haqq 
dünyasına qovuşsa da bu təmiz qəlbli, təmiz əməlli insan hələ 
çox illər onu tanıyanların xatirəsində yaşayacaqdır.  
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ABDULLA RƏSULOV 
 

Abdulla Xalidşah oğlu Rəsulov 
1928-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Zağlı kəndində anadan 
olub.  

Orta məktəbi Pirəbədil kəndində 
bitirib.  

1945-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetin tarix fakultəsinə daxil 
olub, 1950-ci ildə həmin ali məktəbi 
bitirib, Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayo-
nuna təyinat alır. O, ilk əmək 

fəaliyyətinə Dəvəçi qəsəbə orta məktəbində direktor müavini 
kimi başlayır. İki il burada işlədikdən sonra ciddi ehtiyaca görə 
Pirəbədil kənd orta məktəbinə direktor müavini vəzifəsinə 
köçürülür. Bir il burada işlədikdən sonra irəli çəkilərək 1953-
1956-cı illərdə Dəvəçi rayon Partiya Komitəsinin təbliğat və 
təşviqat şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Yenidən məktəb 
işinə-pedaqoji işə qayıdan Abdulla müəllim Gəndov və 
Rəhimli məktəblərində direktor vəzifəsində işləmişdir.  

1962-cı ildə Bakı şəhərinə köçən Abdulla Rəsulov uzun 
müddət Azərbaycan Partiya Tarixi İnstitutunda çalışmışdır. 
1983-cü ildə disertasiya müdafiə edərək rarix elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi alıb. Bakı şəhərindəki bir sıra məktəblərdə 
tarix müəllimi işləyib.  

1997-ci ildə Abdulla Rəsulov vəfat edib. Allah rəhmət 
eləsin.  
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ŞAHBABA  MƏMMƏDOV 
 

Şahbaba Əhməd oğlu Məmmədov 
1911-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Pirəbədil sovetliyinin Zöh-
ramı kəndində kolxozçu ailəsində 
dünyaya göz açıb. 1918-ci ildə Pirə-
bədil kənd orta məktəbinin birinci si-
nifinə qəbul olub, 1927-ci ildə həmin 
məktəbin 7-ci sinfini bitirir. Quba şə-
hərində birillik kursu və Quba Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunu bitirdikdən sonra 
müəllimlik fəaliyyətinə başlayır. 

1935-ci ildə ilk əvvəl Çölquşçu kəndində dil-ədəbiyyat müəl-
limi, sonrakı illərdə rayonumuzun müxtəlif kəndlərində: 
Düzbilici, Qorğan, Pirəbədil, Zeyvə, Qələgah, Dəvəçi 3 saylı 
8-illik, Sincanboyad məktəblərində müəllim və direktor 
işləmişdir.  

1943-cü ildə Şahbaba Məmmədov ilk dəfə olaraq rayonu-
muzda Respublikanın Əməkdar müəllimi adına layiq görül-
müş, bu adı öz zəhməti ilə ömrünün sonunadək qoruyub 
saxlaya bilmişdir. O, gözəl müəllim olmaqla bərabər gözəl də 
ailə başçısı idi. Onun tərbiyə etdiyiiki oğlu Əhməd və Səməd 

Azərbaycan Neft sənaye İnistutunu bitirmişdilər. Şababa 
müəllimin nəvələri, böyük oğlu Əhmədin dörd qızının dördü 
də ali təhsilli həkimdir.  

Şababa müəllimin ikinci oğlu Səməd 1982-ci ildə vəfat 
etmişdir. Səmədin iki övladı da ali təhsillidir. Qızı Təranə ali 
təhsilli həkim, oğlu Emil isə ali təhsilli iqtisadçıdır. Nəticəsi 
Kifayət Azərbaycan İqtisad Universitetini bitirmişdir. Hal-
hazırda İngiltərədə təhsilini davam etdirir.  

Şahbaba Məmmədov 1990-ciı ilin yanvar ayının 10-da 
vəfat etmişdir. Dünyasını dəyişməsinə baxmayarar Şahbaba 
müəllimi 6 nəvəsi, 12 nəticəsi unudulmaz babalarından söz 
açır, onu tez-tez yad edirlər.  
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İSMAYIL  MÖVLUDOV 
 

İsmayıl Şıxmurad oğlu Mövludov 
1923-cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Pirəbədil kəndində anadan 
olub. 1932-ci ildə Pirəbədil kənd orta 
məktəbinin I sinfinə qəbul olub 1942-ci 
ildə həmin məktəbi bitirərək ordu 
sıralarına çağırılıb.  

Böyük Vətən müharibəsi cəbhəsində 
qızğın döyüşlər getdiyi bir zamanda 
İsmayıl Mövludov az keçmir ki, döyüş 

bölgəsinə göndərilir. Onun ilk döyüş yolu Şimali Qafqazdan 
başlayır. O, burada strateji nöqtə sayılan Beslan dəmir yolu 
stansiyasının və onun ətrafında yerləşən kəndlərin alman 
faşistlərindən azad olması uğrunda gedən fəal döyüşlərdə 
böyük hünər göstərir. Bu qəhrəmanlığı nəzərə alan hərbi 
komandanlıq İsmayıl Mövludovu Bakı Hərbi Zabitlər Məktə-
binə təhsil almağa göndərir. Bu məktəbdə kiçik leytenant 
rütbəsi ilə o təhsilini başa vurduqdan sonra birbaşa Vətəni 
müdafiə etməyə yola düşüb. Burada da bacarıqlı bir döyüşçü 
kimi özünü təsdiqləyib. Melitepol şəhərinin asad olunması 
uğrunda aparılan ağır hərbi əməlliyatlarda yaralanaraq hərbi 
hospitala göndərilib. 1944-cü ilə qədər burada müalicə alır. 
1944-cü ilin aprel-may aylarında təzədən cəbhənin ön hissə-
sinə göndərilir.  

İsmayıl Mövludov Odessanın faşist işğalçılarından azad 
edilməsi uğrunda gedən vuruşmada böyük igidlik göstərib. 
Döyüşə-döyüşə Dnestr çayının keçilməsi zamanı isə böyük 
uğura imza atıb. Bu döyüşlərdə təqribən bir batalyon düşmən 
əsgərinin əsir alınması uğrunda dedən əməliyyatlarında 
yaxından iştirak edib. Göstərdiyi bu şücaətə görə Birinci və 
ikinci dərəcəli Vətən müharibəsi ordeni ilə təltif olub.  
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İ.Mövludov Berlinə qədər rəşadətli döyüş yolu keçib. 
Onun müharibədə göstərdiyi bu qəhrəmanlıq  bir çox orden və 
medallarla qiymətləndirilib.  

1946-cı ildə İsmayıl müəllim ordudan qayıdır. Məktəbdə 
hərbi hazırlıq müəllimi işləməyə başlayır. 1947-ci ildə XDİK 
orqanlarına işə göndərilir. Altı il burada işlədikdən sonra isə 
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin orqanlarına işə keçirilir. 
Qiyabi yolla təhsilini artırmağı da unutmur. 1949-cu ildə 
Ticarət Nazirliyinin Xüsusi məktəbini, 1962-ci ildə Bakı Neft 
Texnikumunu, 1973-cü ildə isə Azərbaycan Pedaqoj  Dillər 
İnstitutunu bitirir.  

 İ.Mövludov milis orqanlarında 17 ilə kimi rəhbər 
vəzifələrdə çalışıb. Respublikamızın bir neçə rayonunda milis 
şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyib. Bu vəzifələrdə dövlət və 
nazirlik tərəfindən bir çox təltiflərə layiq görünüb. Milis 
sistemindən istefa verdikdən sonra o yenə də müəllimlik 
fəaliyyətini davam etdirərək orta məktəblərimizdə hərbi rəhbər 
vəzifəsində işləyirdi.  

Ğözümün önündə olan bir hadisəni danışmaq istəyirəm: 
Onunla aramızda 25 yaş fərq vardı.  Bir camaat, qonşu, dayım 
Zöhramıllı Əli kişinin ən yaxın dostu olduğu üçün mənə 
“bacoğlu” deyirdi. Rayonumuzun ən qabaqcıl hərbi rəhbəri idi. 
O vaxtlar Siyəzən rayonu da inzibatı ərazi bölgüsünə görə 
Dəvəçiyə baxırdı. Hərbi kabinetləri, bu kabinetlərin tərtibatını 
və əyani-texniki vəsaitlərlə təmin olunmasını yoxlamaq məq-
sədilə tez-tez Moskvadan və Bakıdan  planlı və qəfləti yox-
lama komissiyaları rayona gəlirdi. İşinin ustası olan İsmayıl 
müəllim istənilən bu cür sınaqdan həmişə üzü ağ çıxırdı. 
Yoxlamanın yekun rəyində daim o birinci olurdu.  

 İşinə fanatikcəsinə vurğun olan bu insan yoxlamadan 
sonra həmişə Təhsil Şöbəsinə gəlib olanları mənə nəql edər, 
sevincini mənimlə bölüşərdi. İşi çox təmiz, üzügülər,  söhbət-
cil və qonaqpərvər idi. Hətta bir çox dağ kəndlərinə yoxlama 



242 

üzvləri onun maşını ilə məktəblərə getməyi üstünlük verirdilər. 
Deyirdilər ki,  milis rəisi işlədiyi dövrlərdə onun üzündən tə-
bəssüm əskik olmamış, heç vaxt mehriban və mədəni davranışı 
onun işinə olan məhəbbəti və tələbkarlığı soyutmamışdır.  

İsmayıl Mövludovun 8 övladı olub. Onlardan biri vəfat 
edib. 7 övladı hal-hazırda sağ və salamatdır. 28 nəvəsi, 14 nəti-
cəsi, 1 kötükcəsi var.      

1986-cı ildə İsmayıl müəllim dünyasını dəyişib. Lakin o 
özünə bu dünyada elə bir əbədi heykəl qoyub ki, nəinki onun 
yaxınları və qohum əqrəbası, hətta bütün Şabran cammatı onu 
uzun illər yaxşı bir insan kimi xatırlayacaqdır.  
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CAMİ  YASİNOV 
 
Cami Axunbala oğlu Yasinov 

1922-ci ildə Şabran (keçmiş Də-
vəçi) rayonunun Pirəbədil sovet-
liyinin Sumaqova kəndində dindar 
ailədə anadan olmuşdur.  

1929-cu ildə Rirəbədil kənd 
məktəbinin birinci sinfinə daxil 
olmuş və 1936-cı ildə 7-illik təhsil 

alaraq məktəbi bitirmişdir. Elə həmin ildə də rayonun Gömür 
kəndində müəllimlik etməyə başlamışdır. O vaxtlar 7-illik təh-
silin nəticələrinə görə fərqlənən məzunları məktəbi bitirdikdən 
sonra ucqar kənd məktəblərinə dərs deməyə təyinat verirdilər.  

1939-cu ildə Cami Yasinov Quba Pedaqoji Müəllimlər 
İnstitutuna qəbul olub 1941-ci ildə həmin məktəbdə təhsilini 
başa vurur. 1941-1945-ci illər-Böyük Vətən müharibəsi 
dövründə o Çölquşçu kənd məktəbində müəllim işləyir. 
Burada dərs dediyi vaxtda şagirdlərin və valideynlərin böyük 
hörmətini qazanır.  

1946-cı ildə Cami müəllim ciddi ehtiyaca görə Əmirxanlı 
kənd məktəbinə müəllim işləməyə göndərilir. O, bu təhsil 
ocağınnda 2 il, yəni 1948-cu ilə kimi işləyir. Öz bilik , bacarığı 
ilə köllektivdə nüfuz sahibi olur.  

1949-cu ildə ailə həyatı quran Cami müəllim ciddi tələbata 
görə Pirəbədil kənd orta məktəbinə köçürülür. Həyat yoldaşı 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Xəlilova Asiya Xan-
baba qızı ilə burada əmək fəaliyyətinə başlayır.  

1951-ci ildə Cami Yasinov ciddi ehtiyaca görə rayonun 
Pirəmsən kənd məktəbinə müəllim göndərilir. O, bu tədris 
müəssisəsində iki il çalışır. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan 
Dövlət Universitetinə daxil olub orada qiyabi təhsil alır. 1956-
cı ildə həmın ali məktəbin tarix fakultəsini bitirir.  
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1953-cü ildə Cami müəllim ciddi ehtiyaca görə indiki 
Ağalıq kənd orta (keçmiş “Stalin” kolxozu qəsəbəsinə) tarix 
müəllimi göndərilir. O, bu məktəbdə gələn gündən bir ziyalı 
kimi bütün qəsəbə sakinlərinin rəğbətini qazanır. Ona görə də 
burada məskunlaşmaga qərar verir. 1982-ci ilə kimi düz 29 il 
bu kənddəki məktəbdə tarix müəllimi işləyir. Burada müəllim 
işlədiyi dövrdə uzun illər ictimai əsaslarla sovxoz ilk partiya 
təşkilatının katibi olub.  

1982-ci ildən Cami müəllim təqaüdə çıxır. O, səkkiz övlad 
böyütüb,  boya-başa çatdırıb.  

Cami Yasinov 2006-cı ildə 84 yaşında öz dünyasını 
dəyişib. Allah rəhmət eləsin! 
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RAHİB  FƏRZƏLİYEV 
 

Rahib Seyidşah oğlu Fərzəliyev  
22 fevral 1950-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil kəndində 
dünyaya gəlib.  Əmək və müharibə ve-
teranı atası Seyidşah kişi 1920-ci ildə 
həmin kənddə anadan olmuş, Dəvəçi 
rayon Əmanət Bankının Pirəbədil kən-
dindəki 3 nömrəli şöbəsində müdir 
işləmişdir. Anası Növrəstə xanım 
1924-cü ildə  rayonun Zeyvə kəndində 

kəndində anadan olmuş, Tibb məktəbini bitirmişdir. Uzun 
müddət tibb bacısı işləmiş, əhali arasında güclü nüfuz qazan-
dığına görə Pirəbədil kənd sovetinin sədri vəzifəsinədək 
yüksəlmişdir.  

1955-cı ildə Rahib Fərzəliyev Pirəbədil kənd orta məktə-
binin I sinifinə qəbul olmuş, 1966-cı ildə həmin məktəbin tam 
kursunu bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin jurnalistika fakultəsinə qaxil olmuşdur. 1971-ci ildə 
universiteti bitirib jurnalist ixtisasını almışdır. O, təhsilini 
davam etdirmək qərarına gəlir. Elə 1971-ci ildə də Azərbaycan 
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda təhsilini davam etdirir.  

ADU-nu bitirdikdən sonra Rahib Fərzəliyev Respublika 
reklam məlumat bürosunda redaktor vəzifəsinə işə göndərilir. 
1972-ci ildə Azərbaycan SSR Gənclər Təşkilatı Komitəsinə 
referent vəzifəsinə köçürülür. 1975-ci ilin sentyabrından 1978-
ci ilin iyulunadək Azərbaycan LKGİ MK-nın komsomol 
təşkilatları şöbəsində təlimatçı vəzifəsində işləyir. 1978-ci ilin 
iyulundan Azərbaycan LKGİ MK-nın peşə təhsili bölməsinin 
müdiri vəzifəsinə irəli çəkilir. Sentyabr 1981-ci ildən Azər-
baycan LKGİ MK-nın fəhlə və gənclər şöbəsinin şöbə müdi-
rinin müavini vəzifəsinə təsdiq edilir.  
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İstər təhsil, istərsə də iş dövründə Rahib Fərzəliyev ictimai 
işlərdə yaxından iştirak edir. Universitetdə təhsil aldığı dövrdə 
jurnalistika fakultəsinin komsomol təşkilatının katibi seçilir.  

R.Fərzəliyev SSRİ Jurnalistlər İttifaqının üzvü seçilir. 
Yaxşı işinə görə əməkdə fərqlənməyə görə medalı ilə təltif 
edilir. 1981-ci ildə SSRİ XTNS-nin bürünc medalına layiq 
görülür. 1988-ci ildə və sonrakı illərdə dəfələrlə fəxri fərman-
larla təltif edilir.  

04 aprel 1989-cu ildə R.Fərzəliyev Azərbaycan KP Dəvəçi 
rayon Komitəsinin katibi seçilir. Bu vəzifədə bir müddət 
işlədikdən sonra isə o 20 aprel 1990-ci ildə isə raykomun 
ikinci katibi vəzifəsinə irəli çəkilir.  

2 övladı, 4 nəvəsi var. Həyat yoldaşı Əfruz xanım da 
jurnalisdir. Uzun müddət “Azərbaycan müəllimi” redaksiya-
sında işləmişdir. Hal-hazirda “Çıraqqala” tarixi qoruğunda 
işləyir.  

Rahib Fərzəliyev 1991-ci il noyabr ayının 28-də 41 yaşın-
da dünyasını dəyişdi. Amansız ölüm onu ömrünün ən məhsul-
dar, arzularının çiçəkləndiyi bir vaxtda aramızdan apardı.  
Allah rəhmət eləsin!  
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HACIKƏRİM  ƏHMƏDZADƏ 
 
Hacıkərim Ağadadaş oğlu 

Əhmədzadə 1918-ci ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun ən qədim 
və səfalı yerlərindən biri olan 
Pirəbədil kəndində anadan olub. 
Yeddillik təhsilini anadan olduğu 
kənddə, Pirəbədil kənd məktəbində 
başa vuran Hacıkərim ailəni 
dolandırmaq məqsədilə kolxozda 
işləməyə məcbur olur. Lakin hərbi 

xidmətə çağırilması onun oxumaq və işləmək arzusunu 
yarımçıq qoyur. 1939-cu ildə onu hələ 9-cu sinifdə oxuduğu 
zaman ordu sıralarına çağırırlar. Əsgərliyi xidmətini 
Pribaltikada keçirən Hacıkərim az keçmir ki,  oradan başqa 
cəbhə bölgəsinə göndərilir. 1940-cı ildə Sovet-Yapon 
münaqişəsi vaxtında Çin sərhədində gedən mövqe dö-
yüşlərinin iştirakçısı olur. Münaqişə qurtardıqdan sonra əvvəl-
ki xidmət yerinə göndərilir və orada xidmətini davam etdirir.  

Hacıkərim əsgərlik dövrünü başa vurmamış Böyük Vətən 
müharibəsi başlayır. Onu Sovet-Alman cəbhəsinə göndərirlər. 
O, müxtəlif cəbhələrdə almanlara qarşı vuruşaraq böyük hünər 
və döyüş məharəti göstərir. Lakin yaxşı deyilib: “Sən saydıöını 
say, gör fələk nə sayır”. Düşmənlə gərgin keçən döyüşlərin 
birində böyük ciddi-cəhdə baxmayaraq Hacıkərim düşmənə 
əsir düşür. 1943-cü ildə əsir düşərgəsinədə ciddi ölüm 
təhlükəsi ilə üz-üzə gəldiyini görüb məhbus əsirlikdən qaçır. 
İtaliyanın dövlət sərhədlərini birtəhər keçərək partizan hərə-
katına qoşulur. 1944-cü ildə müharibə ərazisindən uzaqlaşaraq 
Misirə gedir. Burada o, bir türk milyonerinin qızı ilə evlənir. 
Maddi imkanları genişləndiyinə görə Amerikada təhsil alır, 
iqtisadçı ixtisasına yiyələnib. 1950-ci ildə ailəsi ilə birlikdə 
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Böyük Britaniyaya köçüb. Hacıkərim böyük bilik və ağıl 
nümayiş etdirərək burada nüfuzlu bir vəzifəyə-Kral dəftərxa-
nasında işə qəbul olur. Yenidən təhsil almaq üçün Amerika 
Birləşmiş Ştatlarına gedir. Orada hüquqşünas ixtisası üzrə ən 
nüfuzlu ali məktəbdə təhsilıni başa vurub Böyük Britaniya 
Krallığına qayıdır. Burada o, polis sistemində işə başlayır, 
Yüksək vəzifə və rütbəyədək yüksəlir.  

1982-ci ildə icazə yolu ilə Hacıkərim Vətənə-doğma 
Pirəbədilə gəlir. Onun gəlişini həmyerliləri-bütün pirəbədillilər 
toy bayram kimi qarşılayırlar. O, yaşadığı ölkəyə qayıdır. 14 
ildən sonra, yəni 1996-cı ildə Hacıkərim 78 yaşında dünyasını 
dəyişir. Pirəbədil qəbiristanlığında dəfn olunur. Onun iki övlad 
yadigarı var. Övladları istədiyi yerləri özlərinə vətən seçiblər: 
Qızı Sürəyya Fransada yaşayır. Oğlu Şakir isə ABŞ-ın 
vətəndaşıdır.  
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SÜLEYMAN  SÜLEYMANOV 
 

Süleyman Harun oğlu Süleymanov 
1914-cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Sumaqova-Qazma kəndində 
anadan olub. Erkən yaşlardan ata-ana-
sını itirdiyinə görə əmisinin himayə-
sində olub. Uşaqlıqda bir çox çətinlik-
lərlə üzləşsə də xoş gələcək barədə heç 
vaxt ümidini itirməyib. Pirəbədil mək-
təbini əla və yaxşı qiymətlərlə başa 
vurduqdan sonra Quba Pedaqoji Texni-

kumuna daxil olub. Həmin məktəbi bitirdikdən sonra pedaqoji 
fəaliyyətə başlayır. Zöhramı və Sumaqova kəndlərində, eləcə 
də doğma kəndi Sumaqova- Qazmada müəllimlik fəaliyyəti ilə 
məşğul olur. Eyni zamanda Sumaqova, Sumaqova-Qazma , 
Qorğan və Zöhramı kəndlərində əhali arasında savadsızlığın 
ləğv edilməsi və digər tədbirlərlə əlaqədar əhali arasında 
ardıcıl maarifləndirmə işi aparır. O, yorulmaq bilmədən kənd-
lərimizdə təhsilin canlanması üçün gecə-gündüz çalışır. Bir 
ziyalı kimi kəndin xeyrində-şərində yaxından iştirak edir. Get-
gedə hörməti, nüfuzu çoxalır.  

İllər keçir. Uzun vaxt ərzində pedaqoji sahədə çəkdiyi 
əzab-əziyyət öz bəhrəsini verir. İndi Süleyman müəllimin dərs 
dediyi şagirdlərin xoş sədası daha uzaqlardan gəlir. El arasında 
Süleyman müəllimin nüfuzu, şan-şöhrəti daha da artır. Camaat 
ona əsl ziyalı kimi hörmət bəsləyir.  

Süleyman müəllimin iş bacarığı, onun el arasında  güclü 
hörmət sahibi olması rayona da çatır. Kənd ağsaqqallarının və 
kolxoz fəallarının xahişi nəzərə alınaraq Dəvəçi rayon Partiya 
Komitəsinin qərarı ilə Süleyman müəllim o vaxtlar rayonun ən 
geridə qalmış bir təsərrüfatına- M.Ə.Sabir adına kolxoza sədr 
göndərilir. O dövrlərin canlı şahidi olmuş qardaşım Sabir bu 
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hadisəni belə nəql edirdi: 
- Süleyman müəllim kolxoza gələn kimi böyük bir iclas 

çağırdı. Kolxozun bütün mütəxəssislərinə çıxış üçün söz verdi. 
Bir-bir onları tələsmədən dinlədi. Kolxoz üzvlərinin , xüsusən 
ağsaqqaların rəyini öyrəndi. Təsərrüfatın maliyyə - bank 
vəziyyətini, təsərrüfat qabiliyyətini iclasda iştirak edən 
işçilərdən öyrənib təhlil etdi. Dəftərinə nəsə yazdı. Dediyindən 
belə başa düşdüm ki, ümid çırağı hələ sönməyib, kolxoz ayağa 
qalxacaq. O sözünə belə yekun vürdu: “Məni bura elə-belə 
göndərməyiblər ki, əlimi-əlimin üstünə qoyub mən də sizin 
yanınızda oturum. Məni ona görə göndəriblər ki, ən azı gələn 
il bu vaxtlara kolxozu qabaqcıllar sırasına çıxarım. Kolxozu  
mənim təşkilatçılıq bacarığımla yanaşı yalnız bütün camaatın 
birgə çalışmağı bu gerilikdən qurtara bilər”. İclasın gedişi 
protokollaşdırıldı.  

Səhər tezdən sədr başda olmaqla bütün kolxoz üzvləri 
canla-başla işə girişirlər.  

Az keçmir ki, bir neçə aya kəndlərdə koxoz təsərrü-
fatlarının inkişafının cücərtiləri görünməyə başlayır.  Yeni 
toxum növləri satın alan, şumlamanı keyfiyyətli aparan kolxoz 
payız-yaz səpinini vaxtında keçirir. Əvvəlcə ot bicini, sonra isə 
taxıl biçini vaxtında və norma daxilində keçir. Toplanan 
məhsullar tayalara və anbarlara vaxtında yığılaraq heç bir 
məhsul itkisinə yol verilmir. Mal-qaranın qaba və şirəli yem 
tədarükü yaxşı təşkil olunduğuna görə ildən–ilə baş sayı artır. 
Yaxşı iqtisadi göstəricilərə malik olan  kolxoz üzvlərinin əmək 
gəlirləri artırılır. Beləliklə özünün dediyi kimi Süleyman 
müəllim gəlişinin birinci ilinin tamamında kolxozu qabaqcıllar 
sırasına çıxarır.  

Süleyman müəllimlə mən də işləmişəm. Bu el ağsaqqa-
lının nurlu çöhrəsi indi də gözlərim önündə canlanmaqdadır. 
Öz işinə məsuliyyətlə yanaşan, insanlarla yaxşı ünsüyyət 
qurmağa çalışan bir ziyalı idi. Mən uşaq olanda anamın onun 
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haqqında dediyi bir soz yarım əsrdən artıq bir vaxt keçsə də, 
indi də qulağımda səslənir:” Ona valideynləri yaxşı ad seçıb 
qoyublar, o həqiqətən əsl Süleyman peyğəmbər kimi bir 
insandır. ” 

22 il bundan əvvəl Süleyman müəllim 78 yaşında öz 
dünyasını dəyişdi.  Ömrünün uşaqlıq illəri çətin keçsə də çox 
xoşbəxt ömür yaşadı Süleyman müəllim. Bu ömrün içində 
müəllim peşəsini, müəllim nüfuzunu, müəllim ucalığını yük-
səklərə qaldırdı, onu bayraq elədi.  

İndi bu vəzifəni onun oğlanları, o cümlədən Tahir 
Süleymanov davam etdirir. Tahir müəllimin hələ indi 66 yaşı 
olsa da,  o atasının ağsaqqallıq missiyasını elə atası dünyasını 
dəyişən gündən yerinə yetirir.  
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MƏMMƏD BABAYEV - LENİNQRADIN İGİD 
MÜDAFİƏÇİSİ 

 
Məmməd Səfərəli oğlu Babayev 

1920-ci ilin may ayının 10-da Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Zöhramı 
kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsi-
lini Rirəbədil kənd orta məktəbində 
almışdır. 1940-cı ıldə Məmmədin atası 
Səfərəli kişi orduya çağırılır və müha-
ribə cəbhəsinə göndərilir. Bunu görən 
20 yaşlı oğlu Məmməd də könüllü ola-
raq cəbhəyə getmək üçün hərbi komis-

sarlığa müraciət edir. Böyük bir çətinliklə razılıq əldə edilir və 
o cəbhəyə yollanır.  

İlk xidmətini Litvanın Tamorogen şəhərində keçən 
Məmməd Babayev öz xatirələrində 1941-ci il iyun ayının  
22-də başlanan dağıdıcı müharibəni belə təsvir edir: “Alman 
faşist qoşunları üç həftə ərzində Şimal-Qərb istiqamətində 
400-450 km, Qərb istiqamətində 450-600 km, Cənub-Qərb 
istiqamətində 300-350 km irəli gedərək bütün Latviya və Litva 
ərazilərini, Ukrayna, Belarusiya və Moldaviyanın xeyli hissə-
sini ələ keçirdilər. Komandanlığın əmrinə əsasən bizim döyü-
şən hissə Litva ərazisindən Leninqradadək geri çəkildi. 
Leninqradı almaq isə faşistlərin strateji planı idi.  Leninqrada 
gedən yollarda çoxlu müdafiə zolaqlarının yaradılmasına və 
döyüşən ordunun bütün cəhdlərə baxmayaraq aıman faşıst 
qoşunları 1941-ci ilin sentyabrın 8-də qurudan yolu tamamilə 
kəsdi. Şəhər həmin vaxtdan blokadada qaldı. 100 nəfərlik 
dəstələrə bölünərək düşmənə hücum etsək də heç bir müsbət 
nəticə alınmırdı. Əməliyyat başa çatandan sonra bəzən hərbi 
hissəyə 100 nəfər əvəzinə 8-10 nəfər qayıdırdı”.  

Həmin müharimənin canlı şahidi olan Məmməd 
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Babayevin qulluq etdiyi hərbi hissəsi düz 900 gün mühasirədə 
qalır. O, bu müddətdə böyük çeviklik, igidlik göstərsə də 
müharibənin bəlalarından uzaq dayana bilmir. Dörd dəfə ağır 
yaralanır, bir dəfə isə başından kontuziya alır. Bütün bunlara 
baxmayaraq, o, düşmənə qarşı aparılan döyüş əməliyyatlarında 
ardıcıl iştirak edir. Nəhayət, 1944-cü ilin 01 yanvarında 
Leninqradın mühasirəsi yarılır. Bir az keçməmiş Leninqrad 
cəbhəsinin iri miqyaslı hücumu nəticəsində bütün Leninqrad 
vilayəti faşıst ordusunun əsarətindən azad edilir.  

1944-cü ildə Məmməd Babayevin hərbi hissəsi  Finlandiya 
qoşunları ilə döyüşə göndərilir. Finlandiya tərəfi gücsüz 
olduğunu görüb təslim olur. 1944-cü ilin sentyabrında 
Məmmədin qulluq etdiyi hərbi hissə Polşa-Visla istiqamətinə 
göndərilir. 1945-ci ilin 19 yanvarında o burada ağır yaralanır. 
Onu müalicə üçün Ukraynanın Lvov şəhərinə hərbi hospitala 
göndərirlər. Müalicəsi başa çatdıqdan sonra o müharibənin 
sonuna kimi I Ukrayna çəbhəsinin tərkibində döyüş 
əməliyyatlarında iştirak edir.  

Müharibədən sonra onu zabitlik kursuna göndərmək 
istəsələr də,  o səhhətilə əlaqədar bu işə razı olmayıb. 1946-cı 
ilin 25 iyulunda orden və medallarla evə dönüb. Atası Babayev 
Səfərəli Cabbar oğlunun 1941-45-ci illərdə düşmənə qarşı 
gedən şiddətli döyüşlərin birində itkin düşdüyü xəbərini eşidib 
çox kədərlənir.  

Böyük Vətən müharibəsində böyük döyüş rəşadəti 
göstərmiş Məmməd Babayev 1947-1948-ci illərdə Rirəbədil 
kənd orta məktəbində hərbi müəllim və internat müdiri 
işləmişdir. 1949-cu ilin yanvar ayından o iş sahəsini dəyişir.  
4 nömrəli Qazma kontoruna işə qəbul olur və həyatının düz  
42 ilini bu müəssisədə çalışır. O, burada fəhlə, qazma ustası, 
qazma rəisi, texnoloq vəzifələrində işləyir.  

1991-ci ildən Məmməd kişi təqaüdə çıxmışdı.  
Məmməd Babayevin 9 övladı olub. Onlardan 3-ü dünya-
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sını dəyişib.  15 nəvəsi, 7 nəticəsi var.  
Məmməd kişi 2008-ci ildə dünyadan köçüb.  Lakin onun 

Leninqrad şəhərinin müdafiəsi uğrunda göstərdiyi igidliklər 
haqqında Şabran camaatı arasında söz-söhbətlər ara vermir. 
Hətta Məmməd kişinin nəvə-nəticəsi də hər gün babalarının 
müharibə və əmək cəbhələrində göstərdiyi hünərdən danışır.  
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NADİR  PİRZADAYEV 
 

Nadir Əmirhüseyn oğlu Pirzadayev 
1927-ci ilin noyabrın 3-də Şabran (keç-
miş Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil kən-
dində anadan olmuşdur. Tam orta təh-
silini Pirəbədil kənd orta məktəbində 
almışdır. Əvvəcə Quba pedaqoji texni-
kumunda təhsil almışdır. Sonra qiyabi 
yolla Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnsti-
tutunda oxuyaraq kimya-biologiya 

fakültəsini bitirib Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda müəllim 
işini davam etdirmişdir.  

Nadir Pirzadayev ilk əmək fəaliyyətinə rayonun 
Sumaqova-Qazma ibtidai məktəbındə müdir və müəllimlik 
fəaliyyəti ilə başlamışdır. Sonra o Qorğan və Qələgah kənd 
səkkizillik məktəblərində pedaqoji işdə çalışmışdır. Nadir 
müəllimin axırıncı iş yeri  Pirəbədil kəndi hesab olunsa da o 
doğma kəndində təhsilin inkişafı üçün yorulmaq bilmədən 
böyük əmək sərf etmiş və bu sahədə öz istəyinə nail olmuşdur. 
17 il Pirəbədil kənd orta məktəbinin pedaqoji kollektivinə 
rəhbərlik edən Nadir müəllim, nəhayət,  öz kəndində təhsilin 
səviyyəsinin tələb olunan səviyyəyə yüksəldilməsi arzusuna 
çatır. Onun direktor işlədiyi vaxtlarda payon və respulika 
olimpiadalarına məktəb şagirdlərinin hazırlanıb göndərilməsi 
işinə diqqət artmışdı. Bu səbəbdən də məktəbin Sumaqova 
kəndindən gələn şagirdi Nüsrət Səməd oğlu Səmədov 
pespublika riyaziyyat olimpiadasında birinci yeri tutmuşdu. 
İstər Nadir müəllimə qədər, istərsə də Nadir müəllimdən sonra 
məktəb belə bir nəticəni əldə etməyib.  

6 övladı, 15 nəvəsı, 8 nəticəsi var. Müəllimlik  bu ailənin 
ən sevimli peşəsidir. Qızları Kəbirə və Məleykə atalarının 
yolunu davam etdirərək müəllimə işləyir. Gəlini İradə xanım 
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və iki  qızı - Afaq və Jalə də T.Abbasov adına tam orta 
məktəbin müəllimidir. Nadir müəllimin nəvəsi Nərminə isə 
musiqi məktəbində musiqimizi təbliğ edir, onu dərindən 
şagirdlərə öyrədir. Nərminə deyir ki, babam Nadir müəllim 
musiqini çox sevirdi. O nəvələrindən birini musiqiçi görmək 
istəyirdi. Babamın arzusunun çin olması üçün mən də musiqiçi 
oldum.  

Nadir müəllim çox səmimi və üzügülər bir insan idi. Əsil 
şıx övladı olduğu üçün onda paxıllıq hiss etməzdin. Ürəyi ağ 
kağız kimi təmiz olduğuna görə sözü üzə deyirdi. Kiminsə 
dalınca danışmaz, kiminsə qeybətini eləməzdi.  

N.Pirzadayev elə anadan olduğu gündə də, yəni 3 noyabr 
1985-ci ildə 58 yaşı tamam olan gün ömrünün ən gözəl 
çağında vəfat etdi. Bu kədər Nadir müəllimi istəyənlərin 
ürəyini ağrıtsa da, bu gün onun oğlu Namik tikinti, nəvəsi 
Nadir iqtisadiyyat sahəsində onun həyata keçməyən arzu və 
amallarını reallaşdırır.  
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İSBAT  İSAQOV 
 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda 
güclü riyaziyyat məktəbinin banisi İsbat 
Polad oğlu İsaqov 1930-cu ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Nohurlar 
kəndində anadan olmuşdur.  Orta 
təhsilini doğulduğu kənddə almışdır.  
Hələ kənd orta məktəbində oxuyarkən 
riyaziyyat fənnindən məsələ və misal 
həllində yüksək nəticələr əldə etmişdir. 
İsbat müəllim sağlığında danışırdı ki, 

riyaziyyat elminin mənimsənilməsində əmisi Yunis müəllimin 
ona çox böyük köməyi dəyib.  

1947-ci ildə İsbat İsaqov Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
İnstitunun riyaziyyat fakultəsinə qəbul olur. 1952-ci ildə oranı 
müvəffəqiyyətlə qurtarır.  İnistitutda oxuduğu illərdə o təkcə 
tələbə, riyaziyyat müəllimi kimi deyil, əsil ziyalı bir insan kimi 
yetişir.  

Pirəbədil kənd orta məktəbində müəllim,  Şabran şəhər 2 
nömrəli və 4 nömrəli əsas və 2 saylı orta məktəblərdə müəllim 
və direktor işləmişdir. Rayonda yetişdirdiyi riyaziyyat və 
fizika müəllimlərinin sayı 40 nəfərdən çoxdur. Dərs dediyi 
məzunlardan 3 nəfəri elmlər doktoru, 15 nəfəri elmlər 
namizədidir.  

Bir övladı var. Oğlu hərbçi,  zabitdir.  
İsbat müəllim 1995-ci ilin dekabr ayında 65 yaşında 

dünyasını dəyişmişdir.  
O vəfat etsə də, hər gün yad edilir. O bu gün də övladının, 

iş yoldaşlarının, dostlarının, qohumlarının xatirəsində yaşayır. 
Dərs dediyi yüzlərlə məzun rayonda yaratdığı riyaziyyatçılar 
ordusunun sərkərdəsi kimi onu heç zaman unutmur.  
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ƏMRULLA BABAYEV 
 

Əmirulla Şirəli oğlu Babayev  
13 noyabr 1940-cı ildə Şabran (keçmış 
Dəvəçi) rayonunun Sumaqova-Qazma 
kəndində kolxozçu ailəsində anadan 
olmuşdur. Atası Şirəli kişi Sumaqova- 
Qazmanın sayılıb-seçilən adamların-
dan idi.  

M.Ə.Sabir adına kolxozun fəal 
üzvü, onu qurub möhkəmləndirənlər-
dən biri olmuşdu.  

Ə.Babayev 1948-ci ildə Qorğan kənd 7-illik məktəbin 
birinci sinfinə qəbul olub. Təhsilin ilk illərindən özünü 
çalışqan şagird kimi göstərməyə başlamışdır. 1955-ci ildə 
həmin məktəbi yaxşı və əla qiymətlərlə bitirmişdir. Həmin 
ildən də Pirəbədil kənd orta məktəbin 8-ci sinfində təhsilini 
davam etdirmişdir. Bu məktəbdə də o, özünü bilikli və 
bacarıqlı şagird kimi göstərmişdir. 1958-ci ildə Pirəbədil kənd 
orta məktəbində uğurla təhsilini başa vurmuşdur.  

1959-1963-cü illərdə Sovet Ordusu sıralarında (Rusiyada) 
həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 1963-1964-cü illərdə Siyəzən 
Qazma İşləri İdarəsində qazmaçı işləmiş, qısa müsddətdə öz 
işgüzarlığı sayəsində iş yoldaşlarının rəğbətini qazanmışdır. 
Lakin ali təhsil almaq, müəllim olmaq arzusu onu rahat 
buraxmırdı. Nəhayət Ə. Babayev gecəli-gündüzlü imtahanlara 
hazırlaşıb 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
coğrafiya- biologiya fakultəsinin gündüz şöbəsinə qəbul olur. 
Universitetdə təhsil almağa başlayan Ə. Babayev ilk günlərdən 
özünü bilikli, bacarıqlı, çalışqan və intizamlı tələbə kimi 
göstərir. Təhsil aldığı illərdə müəllim və tələbə kollektivinin 
dərin hörmətini qazanır. 1969-cu ildə o, Universiteti müvəf-
fəqiyyətlə bitirir .  
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1969-cu ildə Ə.Babayev T.Abbasov adına 1 saylı orta 
məktəbə çoğrafiya-biologiya müəllimi göndərilir.  O, 41 il bu 
məktəbdə pedaqoji fəaliyyət göstərir.  

İndi Şabran şəhərində çox az adam tapilar ki, Əmrulla 
müəllim ona dərs deməsin. Daim öz üzərində çalışan, şagird-
lərlə səmimi və mehriban davranan, lakin özünü çox ciddi və 
tələbkar bir pedaqoq kimi aparan Əmrulla müəllimin dərs 
dediyi siniflərin şagirdləri həmişə məktəbi yüksək qiymətlə 
bitirirdilər. İndi Əmrulla müəllimin dərs dediyi məzunlar 
arasında neçə-neçə həkim, biologiya müəllimi, iqtisadçı və iş 
adamı var. Ən əsası Əmrulla müəllim dərs dediyi şagirdlərə 
yaxçı insan olmağı öyrədib. Onlara biliklə yanaşı Vətənə, tor-
pağa, insanlara, ana təbiətə məhəbbət və hörmət ruhu aşılayıb. 
O, məktəbin ən layiqli və nüfuzlu müəllimlərindən idi. Var 
qüvvəsi ilə çalışan, zəngin təcrübəsini və gözünün nurunu 
şagirdlərə verən Əmrulla müəllim I dərəcəli müəllim adı 
almışdı. Həmin məktəbdə işləyən gənc biologiya və coğrafiya 
müəllimlərinə həmişə iş təcrübəsini öyrədərdi. Bütün bunlar 
onun gözəl bir pedaqoq kimi yetişməsindən xəbər verirdi.  

Əmrulla müəllimin qızı Gülbacı Babayeva ali təhsilli sinif 
müəllimidir. Ailəlıdir. Oğlu Nəriman rayonun ən fəal ış 
adamlarından biridir. Oğlu Hüseynəli Kooperativ İnstitutunu 
bitirib, iş adamıdır.  

Lakin “sən saydığını say, gör fələk nə sayır”,  deyiblər. 
Amanzıs xəstəlik və ölüm Əmrulla müəllimi 2010-cu ilin 
avqust ayının 2-də aramızdan apardı. Onun şirin xatirəsi bu 
gün də iş yoldaşları və dostları tərəfindən, xüsusilə həyat 
yoldaşı həkim Elmira xanım, övladları və nəvələri tərəfindən 
tez-tez yad edilir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin! 
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AĞABƏY ƏFƏNDİYEV 
 

Ağabəy Muxtar oğlu Əfəndiyev 
1928-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Pirəbədil kəndində anadan 
olmuşdur.  

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
Gəncə (keçmiş Kirovabad) Kənd Təsər-
rüfatı İnstitutuna qəbul olub həmin ali 
məktəbin aqronomluq fakultəsini bitir-
mişdir.  

A.Əfəndiyev təyinatla Dəvəçi rayon 
Maşın Traktor Stansiyasına aqronom vəzifəsinə işə qəbul 
olunmuşdur. Sonrakı dövrdə o, Nəriman Nərimanov adına 
tərəvəzçilik sovxozunda aqronom, rayon Partiya Komitəsində 
kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri, Lenin adına maldarlıq sov-
xozunda direktor vəzifələrində işləmişdir.  

1994-cü ildə 66 yaşında xəstəlikdən vəfat etmişdir. Allah 
rəhmət eləsin.  

A.Əfəndiyevin hazırda bir övladı, üç nəvəsi vardır.  
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NƏSRƏDDİN  MƏMMƏDOV 
 

Nəsrəddin Sədrəddin oğlu Məm-
mədov 1920-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Sumaqova kəndin-
də anadan olmuşdur.  

Pirəbədil kənd orta məktəbi bitir-
dikdən sonra Quba Kənd Təsərrüfatı 
Texnikumunun aqronomluq şöbəsinə 
daxil olub oranı müvəfəqiyyətlə başa 
vurmuşdu.  

1941-ci ildə Böyük Vətən müha-
ribəsinə çağırılmış, düşmənə qarşı 

vuruşaraq böyük igidlik göstərmişdi. 1943-cü ildə Nəsrəddin 
Məmmədov müharibədə ağır yaralanaraq ordudan tərxis 
olunur. Döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə II dərəcəli Böyük 
Vətən Müharibəsi ordeni ilə təltif edilmişdi.  

Müharibənin od-alovundan salamat qurtulan Nəsrəddin 
kişi müharibədən sonra əmək fəaliyyətinə doğma kəndı 
Sumaqovada başladı. 1954-cü ilə kimi M. Ə. Sabir adına 
kolxozda aqronom vəzifəsində çalışdı.  

1955-ci ildən 1961-ci ilə kimi Nəriman Nərimanov adına 
kolxozda aqronom oldu.  

1961-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda yeni sov-
xoz təsərrüfatlarının yaranması nəzərə alınaraq N.Məmmədov 
Pirəbədil südçülük-tərəvəzçilik sovxozuna şöbə müdiri vəzi-
fəsinə irəli çəkilmiş,  1965-ci ilə qədər bu işdə çalışmışdır.  

1965-ci ildən ömrünün sonuna kimi Nəsrəddin 
Məmmədov Azərbaycan Respublikası Təbiəti Mühafizə 
Komitəsinin zona müfəttişi vəzifəsində işləmişdir.  

Əmim idi, həm kəndimiz Sumaqovada, həm də Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhərində yaxın qonşu idik.  

Amansız müharibənin od-alovundan çıxmış Nəsrəddin əmi 
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hörmətçil, gülərüz, gözəl danışıq mədəniyyəti olan, həmsöhbə-
tini axıradək dinləməyi bacaran bir adam idi. Həyat yoldaşı 
Qəmər əmidostu ilə, övladları, qohumları, qonşuları ilə  çox 
mehriban və səmimi idi. Əslən Zöhramı kəndindən olan doğ-
ma dayım Əli İlyasov (O, ailəsi ilə birlikdə Siyəzən şəhərində 
yaşayırdı) da müfəttişlikdə işləyirdi. Nəsrəddin əmidən dörd 
yaş böyük idi. Tez-tez Nəsrəddin əmidən ağızdolusu danışıb 
onu tərifləyirdi. Deyirdi əsil dağlar oğuludur. Işin öhdəsindən 
əla gəlir. Onlar təkcə iş yoldaşı deyil, həm şirin həmsöhbət, 
həm də yaxın dost idilər.  

Yaxşı yadımdadır. 1975-ci il idi. Nəsrəddin əmigildə idim. 
Həyətdə əyləşmişdim. Dedilər, yuxarı mərtəbədə Bakidan 
Nəsrəddin əminin böyüyü, komitə sədri, general gəlib, yuxarı 
balkonda çay içirlər. Qulaq verdim. İşdən söhbət gedirdi. 
Komitə sədri bu gün ovçuluq mövsümünün açılışı ilə əlaqədar 
Ağzibircala gölünə (limana) baş çəkmiş, görülən hazırlıq tədbir-
lərindən çox razı qalmışdı.  

Nəsrəddin Məmmədov harada işləməsindən asılı olmaya-
raq, həmişə özünü işgüzar və bacaraqlı bir işçi kimi göstərmiş-
dir.  

Nəsrəddin əmi həm də etibarlı dost, gözəl yol yoldaşı idi. 
Şair Ənvər Rza ov həvəskarı idı tez-tez limana gəlirdi. Onun 
şairlə yaxınlığı var idi.  

Axırda möhkəm dostlaşmışdılar. Şair Nəsrəddin əmiyə 
“Nə yaxşı görüşdük”... şeirlər kitabını xatirə verəndə bu yazı 
Nəsrəddin əminin nəzərindən qaçmamışdı: 

“Sədaqətli dostum Nəsrəddin müəllimə müəllifdən kiçik 
bir xatirə yarpağı. 8/XI-86”.  

Nəsrəddin əmi kənd təsərrüfatı işçisi olsa da, Pirəbədil və 
onun ətrafındakı kəndlərin tarixi ilə yaxından maraqlanar, bu 
barədə tez-tez söhbətlər salardı. Mən ona kəndimiz Sumaqova-
dakı 5 məhəllə və bu məhəllələri yaranma kökləri, məhəllələr 
arasındakı keçmiş və indiki münasibətlərin məğzi barədə 
müraciət edərdim. Əmım cavabında deyirdi ki, Sumaqovadakı 
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tarqulular, məmməddilər, qədeşdilər, ağamlılar və aşağı 
məhəllədə yaşayan camaatın ən sakiti və əmin-amanlıq carçısı 
məmmədilər - yəni bizim məhəllə olub.  

Bu məhəllədə əhali sayı, eləcə də nüfuzlu və ağsaqqallar  
çox olduğuna görə o biri məhəllələr daim məmməddilərlə 
qohum olmaq arzusunda olublar. Nəticədə məmmədilərin 
bütün məhəllələrlə qohumluq əlaqələri möhkəmlənib, bir sözlə 
kənd bir-birinə daha sıx bağlanıb. O deyirdi ki,  məhəllənin adı 
məmmədilər adlansa da bu məhəllədə bizim nəslin məskunlaş-
masının kökləri qədim zamanlara (Məmməd babadan qabağa) 
gedib çıxır.  

Nəsrədin əmi məmməddilər nəslinin kökünü keçmişə 
doğru özü və mənim timsalımda belə bır sxemlə izah edirdi. 
Məsələn: Seyidqulu, Xələf qardaşları, onların oğlanları 
Nəsrəddin və Həmid (Zakir) dir. Seyidqulu və Xələfin atası 
Məmməd, Məmmədin atası Əhməd, Əhmədin atası Səməd, 
Səmədin atası Gülü, Gülünün atası Manaf, Manafın atası 
Xamed və s.  

1987-ci ilin oktyabr ayının 5-də 67 yaşında, ömrünün ən 
məhsuldar dövründə əcəl Nəsrəddin əmini bizdən vaxtsız 
ayırdı. O, dünyasını dəyişib əbədiyyətə qovuşdu. Mən təkcə 
əzizimi, əmimi deyil, ən gözəl bir həmsöhbətimi itirdim.  

Lakin o dünyasını dəyişsə də, yaxın qohum-qonşularının,  
sağ qalan dost-tanışının və iş yoldaşlarının, 7 övladının, 19 
nəvəsinin, 26 nəticəsinin xatirəsində daim yaşayır və tez-tez 
yad edilir.  
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NAZİM  ORUCOV 
 

Nazim Polad oğlu Orucov 14 iyun 
1940-cı ildə  Şabran (indiki Dəvəçi) 
rayonunun Sumaqova kəndində müəl-
lim ailəsində anadan olub. Atası Polad 
kişi 1904-cü ildə həmin kənddə 
anadan olmuş, rayonun kəndlərində 
müəllim, məktəb müdiri və digər 
məsul vəzifələrdə işləmişdir.  

1948-1957-ci illərdə Pirəbədil 
kənd orta məktəbində oxumuşdur. 
Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Dəvəçi 

şəhərinə köçdüyü üçün təhsilini burada davam etdirmiş, 10-cu 
sinifi Dəvəçi qəsəbə orta məktəbində oxuyub başa vurmuşdur. 
Özünü ən fəal və əlaçı şagird kimi göstərən Nazim Orucov 
məktəbdə yaxşı oxumaqla bərabər komsomol təşkilatının 
katibi kimi yüksək bir ictimai vəzifəni bacarıqla aparmışdır.  

1958-ci ildə Nazim Orucov təhsilini davam etdirmək üçün 
V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna qəbul olur. 
Buradakı təhsil dövründə də özünü bilikli və bacarıqlı bir 
tələbə kimi göstərir. İnstitutun bütün bilik və idman yarış-
larında müntəzəm iştirak edir. 1963-cü ildə o institutun fizika-
riyaziyyat fakültəsini bitirir. Onun təyinatı Azərbaycan Res-
publikası Maarif Nazirliyi tərəfindən Dəvəçi rayonuna verilib.  

1963-cü ildə N.Orucov indiki Dəvəçi şəhər 3 saylı orta 
(keçmiş Dəvəçi stansiya 44 nömrəli dəmiryol) məktəbində 
pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. 1963-1970-ci illərdə əsil müəllim 
kimi yetişməyə başlayan, bu məktəbin fizika-riyaziyyat müəl-
limi işləyən Nazim müəllim az keçmir ki, şagirdlərin və 
müəllimlərin sevimlisinə çevirilib. Məktəbin tədris prosesində 
və ictimai işlərdə yaxından iştirak etdiyinə görə tezliklə 
müəllim kollektivinin hörmətini qazanır. Təlim-tərbiyə sahə-
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sindəki nümunəvi işlərinə görə məktəb rəhbərliyi və rayon 
komsomol komitəsi tərəfindən çoxlu təşəkkürə və fəxri fər-
manlara layiq görülüb. Bu səbəbdən də onun bilik və bacarığı 
nəzərə alınaraq 1971-ci ilin mart ayında məktəb direktoru 
vəzifəsinə irəli çəkilir və düz 40 il bu vəzifədə çalışıb.  

Məktəb direktoru işlədiyi dövrdə Nazim müəllimin əməyi 
layiqincə qiymətini alıb. Məktəbdəki təlim-tərbiyə sahəsində 
yüksək nətisələr göstərdiyinə görə N.Orucov Azərbaycan Res-
publikası Maarif Nazirliyinin, Azərbaycan Dəmir yolu İdarə-
sinin, keçmiş SSRİ Dəmir yolu Nazirliyinin fəxri fərmanına və 
döş nişanına layiq görülüb. Nazim müəllim həm ali kateqo-
riyalı müəllim, həm də Qabaqcıl Maarif xadimi idi. Rayon 
ağsaqqallar Şurasının üzvü seçilmişdi. Uzun müddət şəhər  
3 saylı orta məktəbdə daimi fəaliyyət göstərən seçki komissi-
yasının sədri idi.  

Nazim müəllimin 4 övladı, 7 nəvəsi var. Qızları Lalə və 
Vüsalə atasının yolunu davam etdirir.  

2013-cü ilin sentyabr ayının 25-də dünyasını dəyişsə də,  
hələ onun haqqında söylənilən xoş xatirələrin ardı-arası kəsil-
mir. Allah ona rəhmət eləsin! 

    
                   

  



266 

XALİD  DADAŞOV 
 

Xalid Xantı oğlu Dadaşov 1924-cü 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu-
nun Pirəbədil kəndində anadan olmuş-
dur. Atası Xantı Dadaşov 1905-ci ildə 
Pirəbədil kəndində anadan olmuş, döv-
lətçiliyin qorunmasında, kənddə kolxoz 
quruluşunun təşkilində, yaşayış ərazilə-
rinin qaçaq-quldurdan təmizlənməsin-
də böyük xidməti olmuşdur. Qaçaq 
Nurunun dəstəsi tərəfindən faciəli 

halda öz evində öldürülmüşdür. Qızı Bədyal Dabaşovanın 
dediyinə görə atası öldürüləndə balaca Xalid atası Xantı 
kişinin qucağında yatıbmış.  

Xalid Dadaşov 1931-ci ildə Pirəbədil kənd məktəbinin  
I sinfinə daxil olub 1941-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə 
bitirmişdi.  

1941-ci ildə Bakı inşaat texnikumuna daxil olmuş,  lakin 
Böyük Vətən Müharibəsi başladığına görə bir qədər oxuduq-
dan sonra təhsilini yarımçıq qoyub cəbhəyə getmişdi.  

1941-1945-ci illərdə Mozdokdan Berlinədək uzun və 
çətin, lakin şərəfli bir göyüş yolu keçmişdi. Müharibə sona 
çatmağa az qalmış Berlin uğrunda gedən döyüşlərin birində 
ağır yaralanaraq ordudan tərxis olunub. Qospitalda müalicə 
alsa da aldığı qəlpə yaraları ona ömrünün axırına kimi əziyyət 
vermişdi. Ürəyinin üst hissəsindən azca aralı kecən güllə çiyin 
nahiyyəsini deşıb çıxıb. İkinci güllə ağızından girib baş 
nahiyəsindən çıxıb. Bir qəlpə isə ölənəcən onun bədənində 
qalmışdı.  

Xalid Dadaşov müharibədə göstərdiyi igidliyə görə I və II 
dərəcəli Böyük Vətən Müharibəsi ordeni ilə, “Döyüş igidliyinə 
görə” və “Qələbənin 30-illiyi” medalları ilə təltif edilmişdi.  
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X.Dadaşov müharibədən sonra təhsilini davam etdirməyi 
qarşıya məqsəd qoyur. O əvvəlcə Bakı inşaat texnikumunda 
təhsilini başa vurub.  

1955-ci ildə o Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq 
fakultəsinə qəbul olur.  

1960-ci ildə universiteti bitirib.  
Xalid Dadaşov Quba və Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon-

larında prokuror köməkçisi vəzifəsində işləmişdi. Şabran 
(keçmiş Dəvəçi)rayonunda bir sıra mülki vəzifələrdə: Dəvəçi 
rayon ticarət idarəsinin (“Torqun”) müdiri, Rayon Koopera-
tivlər ittifaqının müdiri, şəhər sovetinin sədri, kommunal 
müəssisələri kombinatının müdiri, məişət xidməti kombina-
tının direktoru, “Sovxoz-tikinti” idarəsinin rəisi, rayon hidro-
meliorasiya idarəsinin rəisi və digər rəhbər vəzifələrdə işləyib.  

Səmimi və qayğıkeş insan Xalid Dadaşov qardaşım 
Sabirlə yaxın dost idilər. Aralarında 5-6 yaş fərq vardı. Sabir 
qardaşım ondan kiçik olsa da həmişə Xalid kişi Sabirlə 
məsləhətləşərdi. Tez-tez zəngləşər və bir-birinə baş çəkərdilər. 
Rayonun tədbirlərində daim birdə iştirak edərdilər.  

1987-ci ilin oktyabr ayının 21-də X.Dadaşov 63 yaşında 
dünyasını dəyişdi.  

Bu gün həmin vaxtdan 27 il ötsə də, onun sağ olan dostları 
və qohumları, eləcə də övladları Elxan və Kamran, 6 nəvəsi 
hər gün yad edir, onu xatırlayır.  
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GÜLƏHMƏD  ƏMRAHOV 
 

Güləhməd Cəbi oğlu Əmrahov 28 
aprel 1921-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Düzbilici kəndində 
anadan olmuşdur.  

1931-ci ildə Düzbilici kənd 7-illik 
məktəbinin I sinifinə qəbul olub 1937-
ci ildə Düzbilici məktəbinin VII sinifini 
bitirmişdir. Sonra o Pirəbədil kənd orta 
məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. 
1941-ci ildə Pirəbədil kənd orta 

məktəbi yaxşı və əla qiymətlərlə başa vurmuşdur.  
1941-ci ildə Sovet Ordusu sıralarına çagırılır. Oradan da 

birbaşa cəbhəyə göndərilir. Əvvəlcə 6-cı qvardiya 
diviziyasının 474-cü atıcı polkunda Bryanski cəbhəsində 
vuruşub. 1942-ci ilin dekabrında cəbhə bölgəsində gedən ağır 
döyüş əməliyyatlarında ağır yaralandığı üçün ordudan tərxis 
olunur. 1943-cü ilin yanvar ayından başlayaraq G. Əmrahov 
Düzbilici kənd məktəbində hərbi müəllim işləyib. 1945-ci ilin 
sentyabr ayından 1946-cı ilin avqust ayına qədər isə Gəndov 
kənd 7-illik məktəbində müəllim və dərs hissə müdiri vəzi-
fəsində çalışmışdır.  

1947-ci ildə Güləhməd müəllim Dəvəçi rayon Partiya 
Komitəsi Bürosunun qərarı ilə təlimatçı vəzifəsinə irəli 
çəkilmiş, 1955-ci ilə kimi bu vəzifədə işləmişdir. 1955-1957-ci 
illərdə Bakı Ali Partiya məktəbində oxumuş, orada tam kursu 
bitirmişdir. 1959-1960-cı illərdə əvvəlki təlimatçı vəzifəsində 
işləməyi davam etdirmişdir. 1960-1962-cı illərdə Dəvəçi rayon 
İstehlak Cəmiyyətində sədr, 1962-1975-ci illərdə T.Abbasov 
adına məktəbdə müəllim, 1975-ci ilin dekabr ayından 1987-ci 
ilin sentyabrına kimi isə direktor müavini vəzifəsində 
çalışmışdır.  
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1957-1961-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin tarix fakültəsininin qiyabi şöbəsini bitirmişdir.  

Güləhməd Əmrahov 1987-ci ildən təqaüdə çıxana qədər 
rayonun Dəvəçikənd (keçmiş Kuybışevkənd) orta məktəbində 
tarix müəllimi işləmişdir.  

Harada işləməyindən və xidmət etməyindən asılı olma-
yaraq Güləhməd Əmrahov özünü bilikli, bacarıqlı və nizam-
intizamlı bir kadr kimi göstərmişdir.  

Pedaqoyi sahədə səmərəli fəaliyyətinə görə Güləhməd 
müəllim Azərbaycan SSR Ali Sovetinin və Dəvəçi rayon 
Partiya Komitəsinin Fəxri Fərmanları ilə təltif edilmişdir.  

1941-1942-ci illərdə Böyük Vətən Müharibəsində iştirak 
etdiyinə və əməkdə fərqləndiyinə görə Böyük Vətən Mühari-
bəsinin 20 və 30 illiyi, Sovet Ordusu Silahlı Qüvvələrinin 
yaradılmasının 50 illiyi, eləcə də “Əməkdə fərqlənməyə görə 
medalları ilə və 1985-ci ildə II dərəcəli Vətən Müharibəsi 
ordeni ilə təltif edilmişdir.  

1955-1957-ci illərdə ADU-da təhsil alarkən Ulu Öndər 
Heydər Əliyevlə bir vaxtda paralel oxumuşdur.  

2001-ci il yanvar ayının 17-də 80 yaşında vəfat etmişdir.  
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AXUNBALA MAHMUDOV 
 

Axunbala Şəmsəddin oğlu Mah-
mudov 1932-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Zöhramı kəndində 
kolxozçu ailəsində anadan olub. Atası 
Şəmsəddin kişi kolxozda işləməklə 
bərabər həm də dövrünün ruhanisi və 
ağsaqqalı idi.  Anası Minayə xanım isə 
evdar qadın olmuşdur.  

Axunbala Mahmudov 1939-cu ildə 
məktəbin I sinfinə qəbul olur. 1949-cu 

ildə Pirəbədil kənd orta məktəbin 10-cu sinfini yaxşı və əla 
qiymətlərlə bitirir. Həmin ildə də yazı savadını və qabiliyyətini 
nəzərə alaraq ciddi ehtiyaca görə onu Pirəbədil kənd sovetinə 
katib vəzifəsinə qəbul edirlər. O, kənd sovetində katib işlədiyi 
dövrdə öhdəsinə düşən işləri vaxtında və bacarıqla yerinə 
yetirir. Sovetlik ərazisındə yaşayan əhalinin şikayət və təklif-
lərini diqqətlə dinləyib icra üçün onları qeydiyata alır. Kənd 
sovetinin adından yazılan arayış, məktub, məlumat və digər 
sənədlərin qanunu olması üçün var qüvvəsini sərf edir. Ona 
görə də o, Pirəbədil Sovetliyi ərazisindəki bütün kənd camaatı-
nın dərin hörmətini qazanır.  

İşləməklə yanaşı qiyabi yolla təhsilini davam etdirməyi də 
unutmur. O, V.İ.Lenin adına APİ-nin dil-ədəbiyyat fakultəsinə 
daxil olub oranı müvəffəqiyyətlə bitirir.  

Ali pedoqoji təhsil aldiqdan sonra Axunbala müəllim  
əvvəlcə rayonun Düzbilici kənd 8-illik məktəbində, sonra isə 
Zeyvə və Pirəbədil kənd orta məktəblərində dil-ədəbiyyat 
müəllimi işləyir. 1970-ci ildə Pirəbədil kənd sovetinə sədr 
seçilir. Bu dövrdə Axunbala müəllim bir ziyalı kimi sovetliyin 
ərazisində yaşayan əhalinin iş problemləri, əmin-amanlığın 
qorunması qayğıları ilə ciddi məşğul olur. Camaatın ot, yana-
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caq, su və s. mübahisəli problemlərini həll etməyə müvəffəq 
olur.  

  1980-cı ildə Axunbala müəllimin hələ uşaqlıqdan  baş 
qaldıran bir arzusu çin olur. Zarafat deyildi. Onu rayonun ən 
nüfuzlu məktəblərindən birinə-vaxtıkən Fərhad Dadaşovun, 
Abdulla Rəsulovun, Şababa və Xanbaba Məmmədov qardaşla-
rının, Xudabaxış Cəfərovun, Nizaməddin və Mehrac Adıgö-
zəlov qardaşlarının, Nurulla Xəlilovun, Yusif Əliyevin, Nadir 
Pirzadayevin müəllim və direktor olduqları bir tədris ocağına 
rəhbər təyin eləmişdilər. Böyük ruh yüksəkliyi ilə işə başlayan 
Axunbala müəllim 1998-ci ilə qədər düz 17 il bu tədris 
müəssisəsinə başçılıq edir.  

Axunbala müəllim mənim xalamın kürəkəni idi. Məktəb 
direktoru işləyərkən işlə bağlı tez-tez təhsil şöbəsinə gələrdi. 
Çox təmkinli, sakit, sözünün-söhbətinin yerini bilən, eşitməyi 
və dinləməyi bacaran bir insan idi. Yetkin bir sima idi Axun-
bala müəllim. Görünür, ilk müəllimi Pirəbədil kəndindəki 5-
illik rus-tatar məktəbinin ilk şagirdi kimi tarixə düşmüş Rama-
zam Məmmədovla uzun müddət kənd sovetində bir yerdə 
işləməyi onu bir kadr kimi püxtələşdirmişdi. Artıq o, məktəb 
direktoru təyin olunanda idarəetməni dərindən mənimsəmiş bir 
kadr kimi yetişmişdi.  

Axunbala müəllimin 7 övladı, 11 nəvəsı, 2 nəticəsi var.  
Oğlu Bəhlul orta texniki təhsil alıb. Şabran rayon Qaz 

İstismarı İdarəsində mühəndis işləyir. Oğlu Şakir ali təhsillidir. 
Bakı şəhərində yaşayır, tikinti şirkətində işləyir. Oğlu Habil ali 
təhsillidir. Şabran rayon Meşə Təsərrüfatı idarəsində işləyir.  

2006-cı ilin noyabrında uzun sürən xəstəlik və amansız 
ölüm Axunbala müəllimi aramızdan apardı. Lakin onun unu-
dulmas xatirəsi yaddaşlardan silinmək bilmir.  
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YAQUB ŞƏRİFOV 

Yaqub Şərifov 1941-ci ilin yan-
var ayında anadan olub. Böyük Vətən 
müharibəsinin başlanması ilə əlaqə-
dar Yusif kişi sonbeşiyi Yaqubdan 
ayrılıb cəbhəyə yollandı. Müharibədə 
çoxlu igidlik və rəşadət göstərən 
Yaqubun atasıYusif Şərifovun 1942-
ci ildə cəbhədən qara xəbəri gəldi.  

1948-сi ildə məktəbimn birinci 
sinifində dərsə başlayan balaca 
Yaqub 1958-ci ildə Pirəbədil kənd 

orta məkrəbini bitirir. Həmin ili anası Nabat xanım da vəfat 
edir. Yaqub Şərifov özünü itirmir. Yavaş-yavaş öz əmək 
fəaliyyətini ardıcıllıqla və öz istəyilə davam etdirir, kənd 
poçtunda müdir, xəstəxanada təsərrüfat müdiri, içtimai iaşə və 
ticarət müəssisələrində bir sıra vəzifələrdə çalışır.  

İstehsalatdan ayrılmadan o Krasnodar Politexnik İnstitutu-
nun mühəndis-iqtisadçı fakultəsini bitirir.  

Yaqub Şərifov yorulmaq bılmədən iş fəaliyyətini uğurla 
davam etdirir.  

O əvvəlcə Dəvəçi Broyler fabrikində sex müdiri vəzifə-
sində işləyir. Sonra isə Xaçmaz rayonunun Çarxı sovxozunda 
direktor vəzifəsində çalışır. Sovxozda iş fəaliyyətini tamam-
layan Yaqub Şərifov Dəvəçi Broyler fabrikinə direktor vəzifə-
sinə irəli çəkilir. Onun bu müəssisədə rəhbər olduğu illərdə 
fabrikin iqtisadi göstəriciləri xeyli yaxşılaşıb.  

Yaqub Şərifov sadalanan bu vəzifələrin hər birində özünü 
bacarıqlı və işgüzar bir işçi kimi göstərib. İşlədiyi sahələr 
müxtəlif olsa da, öz vəzifələrini icra edən zaman hər işin və ya 
vəzifənin tələblərini elə ilk andan mənimsəyib, bu səbəbdən də 
onun hər yerdə əmək fəaliyyəti ahəgdar olub.  
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Yaqub Şərifov gözəl və etibarlı dost, mehriban və səmimi 
yol yoldaşı idi.  

Bunu mən 1986-cı ildə Naftalan sanatoriyasında müalicə 
alarkən hiss etdim.  

On iki gün idi ki, sanatoriyada naftalan vannası qəbul edir 
və digər müalıcələr alırdım. Dəvəçi rayonundan burada 
dincələn tək mən idim. Günün ikinci yarisinda müalicədən ya-
taq korpusuna qayıdanda otaq yoldaşlarım dedi ki, səni Dəvə-
çidən bir kişi axtarır. Dedim soyadı, adı necə idi. Dedilər ki, 
bilmirik. Ancaq bir bunu eşitdik: kişi dedi bu gün təzə gəlib. 
Yer-bəyer olsun, sabah mütləq gəlib sizi görəcək. Mən heç nə 
deməyib sabahı səbirsizliklə gözlədim.  

Səhərisi günü yeməkxanaya gedərkən onunla görüşdüm. 
Bu mənim həm qohumum, həm qonşum Yaqub Şərifov idi.  
Deyirlər qardaşın necə adamdır. Deyir yol yoldaşı olmamışam. 
Bəli, mənim Yaqub müəllimlə on iki günlük yoldaşlığımdan 
28 il ötsə də həmin unudulmaz günlər bu gün də xatirimdədir.  

Qısa vaxtda bu insanda o qədər müsbət keyfiyyətlər kəşf 
elədim ki, qədərsiz.  

Bu insanın səmimiyyətinin, mehribançılığının misli bəra-
bəri yox idi. Ona ad seçəndə səhv eləməmişdilər. Əsl Yaqub 
peyğəmbər idi. Lakin olum və ölümün dəqiq və vahid 
“retsept”i yoxdur. Yaqub peyğəbərə allah 147 il ömür qismət 
eləmişdisə, çöhrəsi nurlu, qəlbi işıqlı Yaqub Şərifova o 
təxminən onun yarisı qədər, cəmi 70 il ömür qismət elədi. 
Söhbət ömrün uzunluğundan getmir. Söhbət yaşanan ömrun 
mənasından, insanın özündən sonra qoyub getdiyi yaxşı addan 
və yaddaşlardakı silinməz xatirələrdən gedir: 

    

 Hər kəs özünə bir yuva qayırdı,  
 Ancaq saydığını fələk sayırdı.  
 Apardı dostları bizdən ayırdı,  
 Yoxdur aramızda bir çoxu cismən,  
 Nə deyim Fələyə, ax nə deyim mən.  
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Yaqub Şərifov bu gün aramızda yoxdur Lakin onun əziz 
və unudulmaz xatirəsi onu sevənlərin: iş yoldaşlarının, qohum-
qonşularının, dostlarının xüsusilə ömür-gün yoldaşının, oğlu 
Şahinin və üç nəvəsinin xatirəsində hələ çox-çox illər 
yaşayacaqdır.  
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AĞAKƏRİM AĞARZAYEV 
 

Ağakərim Qərib oğlu Ağarzayev 
1942-ci ilın oktyabr ayının 16-da 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Bilici - Qorğan kəndındə anadan ol-
muşdur.  

Atası Qərib kişi briqadirlikdən 
başlamış kolxoz sədrliyinə kimi bö-
yük əmək yolu keçmişdir.  

Ağakərim Ağarzayev 1959-cu 
ildə Pirəbədil kənd orta məktəbi bitir-
mişdir. Həmin ildə də V.İ.Lenin 

adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna qəbul imtahan-
larını müvəfəqiyyətlə verib fizika-riyaziyyat fakultəsinə qəbul 
olunmuşdur.  

1965-ildə həmin institutu bitirib təyinatını Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonuna almışdır. Həmin il də Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər 3 saylı orta məktəbə müəllim təyin edilmişdir. 
Qısa müddət ərzində o bu məktəbdə özünü bilikli və bacariqlı 
müəllim kimi göstərmiş, bütün kollektivin rəqbətini qazan-
mışdır.  

1974-cü ildə Ağakərim Ağarzayevin zəngin pedaqoji 
təcrübəsi və yüksək iş bacarığı nəzərə alınaraq Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər 2 saylı orta məktəbə fizika-riyaziyyat müəllimi 
təyin edilir. Burada o öz iş təcrübəsini daha da genişləndirir.  
Məktəbin və rayonun bütün ictimai tədbirlərində yaxından 
ürəklə iştirak edir.  

2 saylı orta məktəbdə müəllim işləməklə yanaşı rayonun 
idarə və müəssisələrində təbligatçı kimi çalışır.  

1978-ci ilin oktyabr ayının 10-da Ağakərim müəllim irəli 
çəkilərək rayon Təhsil Şöbəsinə inspektor təyin edilir. Az 
keçmir ki, partiya üzvləri böyük etimad ğöstərib onu rayon 
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Maarif Şöbəsinin partiya təşkiları katibi seçir. O inspektor 
işlədiyi 4-5 ay ərzində ona tapşırılan işin öhdəsindən bacarıqla 
gəlir. Müdiriyyətin, rayon rəhbərliyinin və respublika Maarif 
Nazirliyinin təşəkkürünü qazanır.  

Lakin sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Amansız ölüm 
qayğıkeş, mehriban, ailəcanlı, işgüzar və tələbkar insan 
Ağakərim müəllimi 1979-cu ilin fevral ayının 16-da aramızdan 
apardı.  O vaxtsız ölsə də,  yaşadığı 37 illik qısa ömrü çox sə-
mərəli, ləyaqətli və şərəfli yaşayıb. Vaxtsız həyatdan köçmüş 
A.Ağarzayev heç vaxt unudulmur. Həyat yoldaşı Səmər xanı-
mın, onu istəyən iş yoldaşlarının, qohumlarının, dostlarının, 
xüsusilə uşaqları Azər, Mehman, Ofelya və Kamranın, eləcə 
də 6 nəvəsinin daim xatirəsində yaşayır, yad olunur.  
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XANBABA MƏMMƏDOV 
 

Xanbaba Əhməd oğlu Məm-
mədov 1924-cü ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi)rayonunun Zöhramı kəndində 
anadan olmuşdur. 1929-cu ildə Pirə-
bədil kənd 7-illik məktəbin birinci 
sinfinə qəbul olub 1936-cı ildə oranı 
bitirmişdir. 1937-ci ildə Pirəbədil 
kənd 7-illik məktəbi orta məktəbiə 
çevrildiyinə ğörə təhsilini orada da-
vam etdirmişdir. Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunun tarix fakultəsini 

bitirmişdir. Düzbilici və Pirəbədil kənd məktəbində müəllim 
işləmiş, rayon Komsomol Komitəsində birinci katib, Rayon 
Xalq Maarif Şöbəsinin müdiri, uzun illər “Qurucu” rayon 
qəzetinin redaktoru olmuşdur.  

Xanbaba müəllimin dörd övladı var. Oğlu Hikmət Azər-
baycan Politexnik İnstitutunun avtonəqliyyat fakultəsini bitirib 
ixtisası üzrə işləyir. Qızı Nailə Azərbaycan Tibb Universitetini 
qurtarıb, uşaq həkimi işləyir. Oğlu Cavid Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin tətbiqi riyaziyyat fakultəsini bitirib.  

1994-cü ilin dekabr ayında Xanbaba müəllim dünyasını 
dəyişib.  
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HÜSEYN  MURADOV 
 

Hüseyn Qara oğlu Muradov  
01 mart 1929-cu ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Zöhramı kəndində 
dünyaya göz açıb. Atası Qara kişi 
rayonun seçilən ziyalısı olub. Dəvəçi 
rayonunun hərbi komissarı, ot tədarü-
kü məntəqəsinin müdiri və s. vəzifə-
lərdə çalışmışdır. Anası Əminə xa-
nımı isə hələ körpə yaşlardan itir-
mişdi.  

H.Muradov1936-cı ildə Pirəbədil 
kənd orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub. İlk müəllimi elə 
Zöhramı kəndindən Rizvan müəllim olub. 1946-cı ildə o,  
həmin məktəbi uğurla başa vurub, kamal attestatı almışdır. 
1947-ci ildə H.Muradov ali təhsil almaq üçün sənədlərini 
Azərbaycan Tibb İnstitutuna verir. Qəbul imtahanlarını müvəf-
fəqiyyətlə verdiyinə görə institutun müalicə fakutəsinə qəbul 
olur. Lakin institutda təhsiin yeddinci ayında heyvanlar 
(qurbağalar, itlər, pişiklər və s.) üzərində aparılan təcrübələr 
onun xoşuna gəlmir. Ona görə də oradan çıxır və növbəti ildə-
1948-ci ildə sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
qəbul komissiyasına verir. İmtahanlardan uğurla çıxdığına 
gorə Universitetin tarix fakultəsinin I kursuna qəbul olunur.  

Universitetdə oxuduğu illərdə H.Muradov işgüzarlıqla 
yanaşı böyük bilik və bacarıq nümayiş etdirir və ali məktəbi 
başa vurub, təhsil diplomunu alır.  

Hüseyn müəllimin ilk pedaqoji fəaliyyəti rayonun ucqar 
kənd məktəblərindən başlayır. Əvvəlcə Yanıqələz, sonra isə 
Çuxurazəmi kənd məktəblərində 5 ilə qədər müddətdə direktor 
və müəllim işləyir. Ciddi ehtiyaca görə Heseyn müəllim rayo-
nun Leyti kənd 8-illik məktəbinə məktəb direktoru vəzifəsinə 
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köçürülür. O, burada məktəbə rəhbərliklə yanaşı tarix-coğra-
fiya dərslərini də tədris edir.  

1991-ci ildə Hüseyn müəllim ciddi ehtiyaca görə Pirəbədil 
kənd orta məktəbinə tarix müəllimi köçürülür. Həmin ildə 
təqaüdə çıxsa da o, pedaqoji fəaliyyətini 1996-cı ilə kimi bu 
məktəbdə davam etdirir.  

Hüseyn müəllim yeddi övlad (3oğlan, 4 qız) atası olub. 
Onlardan iki nəfəri dünyadan köçüb.  Beş övladı sağ və 
salamatdır. Onlardan oğlu Araz Rusiyada yaşayır. Kommer-
siya fəaliyyəti ilə məşğuldur. Şahin Quba sovxoz texniku-
munun baytarlıq şöbəsini bitirib. Pirəbədil kənd baytarlıq 
məntəqəsinin müdiridir. On nəvəsi, beş nəticəsi var.  

Hörmətli pedaqoq, yorulmaq bilmədən öz bilik və baca-
rığını gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə sərf edən Hüseyn müəllim 
12 noyabr 1996-cı il tarixdə gözlərini əbədi yumdu. Lakin o 
vaxtdan 18 il ötsə də onun işıqlı xatirəsi bu gün də hamı 
tərəfindən tez-tez yad edilir.  
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NƏZƏR  MƏMMƏDOV 
 

 
 
Nəzər Xələf oğlu Məmmədov (mənim əmim) 1900-cü ildə 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Sumaqova kəndində 
dünyaya göz açıb. Atası Xələf kişi (mənim babam) kəndin çox 
əməksevər, cəsarətli, dost-tanışlı, halal əməyi ilə fərqlənən 
insanlarından biri idi.  

Nəzər əmi Pirəbədildə 5-illik rus-tatar məktəbi açılanda 
artıq 14 yaşında idi.  

Ona görə də böyük yaş fərqi olsa da həmin dövrdə 
məktəbdə oxuyan ilk şagirdlər arasında o da vardı. Xələf kişi-
nin 5 oğlu, 1qızı olmuşdu. Nəzər uşaqların ən böyüyü idi. 
Ailənin bütün məsuliyyəti onun üzərində olsa da o bu işin 
öhdəsindən layiqincə gəlirdi. Ondan kiçik 4 qardaş,  əmilərim-
Şirəli, Şirinəli (Şirin), Nəqdəli və atam Həmidəli (Həmid) idi. 
Bu qardaşların 5-də bir-birinə çox mehriban və səmimi idi. 
Deyirdilər ki, belə mehriban qardaşlar ancaq nağıllarda ola 
bilər. Qızı isə Ərəfə bibi çoxlu övlad, nəvə-nəticə sahibidir. 
Xaçmazda yaşayır.  

Nəzər əmi öz xatirələrində söyləyirdi ki, Babamız Xələf 
Məmməd oğlu çox uzaqgörən, alicənab və sözü kəsərli bir kişi 
idi. Əsl allah adamı idi. O, balalarının sözəbaxan, bir-biri ilə 
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mehriban olmasından çox razılıq edir,  bu işdən məmnun 
olardı.  

Nəzər əmi Sumaqova kəndinin sayılıb-seçilən, orta 
təhsilini ərəb dilində almış, Camı və Abdulvahab əfəndinin 
yanında tam kursu bitirmiş bir insan idi. Uzun müddət ticarət 
bazasında, Sumaqava və Sumaqova-Qazma kəndlərində 
yerləşən qarışıq mallar mağazasında müdir və satıcı işləmişdi.  

Şəxsən şahidi olmuşam, kişinin halallığına, düzgünlüyünə 
və təmizliyinə söz ola bilməzdi. Sumaqova və onun ətraındakı 
kəndlərdə bütün camaat onu din adamı, bir ağsaqqal kimi 
tanıyıb hörmət edirdilər.  

Nazar əmi əlil olduğuna (Xəstəlikdən çürümə getdiyinə 
görə bir qıçı həkimlər tərəfindən kəsilmişdi) görə, yoxsa 
aralarında olan mehribançılıqa görəsə həyat yoldaşı Aişə 
xanımdan çox razılıq edirdi. 1912-ci ildə anadan olmuş, kasıb-
çılığa təslim olmayan Həcər qeyrətli bu qadın 12 uşağını və  
1 əlil ərini saxlamaq üçün 100-dən artıq “Pirəbədil”, “Çiçi”, 
“Burma” və “Ağgül” kimi xalçalar toxumuşdur. 12 övlad 
doğub tərbiyə etdiyinə görə “Qəhrəman ana” adını almışdı.  
77 yaşında xəstəlikdən əbədiyyətə qovuşan bu qadın, dünyanın 
ən zəhmətkeş və canyanan anası idi.  

Əmoğlum Cəbrayiıl atası ilə bağlı belə bir hadisəni nəql 
elədi: 

 “Bir gün atam Nəzər kişi bizə söhbət zamanı dedi ki, 
keçmişdə Ərşəli deyilən ərazidə qoçu Qara Yusif adlı bir 
imkanlı şəxs yaşayırdı. O, çox düzgünlüyü sevən adam olub, 
haqqa və ədalətə çox inanırdı. Haqsıslığa çox amansız müna-
sibəti vardı. Bu adamın qısaca olaraq adına “Lələ” deyirdilər. 
Əkin biçilən vaxt o babama xəbər göndərir ki, uşaqlar mənə 
kömək üçün iki atnan gəlsin. Babam Xələf üç oğlunu üç at-
arabası ilə köməyə göndərir. Bir həftə uşaqlar taxılı biçib, 
anbara vurub, geri evə qayıdırlar. Bir neçə gündən sonra Lələ 
Xələf babamın üstünə xəbər göndərir ki, “uşaqları göndər,  



282 

gəlib zəhmət haqqlarını aparsınlar”.  
Nəzər əminin 12 övladı olmuşdu. Onlardan 8-i dünyasını 

dəyişıb. İndi iki oğlu (Cəbrayıl, Aprel) və iki qızı (Fərizə, 
Nəzihə) sağdır. 24 nəvəsi, 4 nəticəsi var.  
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HAQVERDİ   MƏMMƏDOV 
 

Haqverdi Nəzər oğlu Məmmədov 
1941-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Pirəbədil sovetliyinin 
Sumaqova kəndində anadan ol-
muşdur.  

Atası Nəzər kişi  mənim əmim 
idi. O, Sumaqova kəndinin sayılıb-
seçilən, orta təhsilini ərəb dilində 
almış, Camı və Abdulvahab əfəndinin 
yanında tam ərəb dili kursu keçmiş 
bir insan idi. Uzun müddət, 

Sumaqava və Sumaqova-Qazma kəndlərində yerləşən qarışıq 
mallar mağazasında, eləcə də ticarət bazasında müdir və satıcı 
işləmişdi. Sumaqova camaatı bir din adamı kimi ona böyük 
hörmət və etiram bəsləyirdi.  

Haqverdi Məmmədov 1948-ci ilə Pirəbədil kənd orta 
məktəbin I sinfinə daxil olur və 1958-ci ildə məmin məktəbi 
yaxşı və əla qiymətlərlə bitirir. 958-1960-cı İllərdə Quba kənd 
təsərrüfatı texnikumunda təhsi alaraq oranın aqronomluq şöbə-
sini qurtarıb. Texnikumu bitidikdən sonra o, sovxozda briqadir 
vəzifəsində çalışır. Sənədlərini qiyabi yolla təhsi almaq üçün 
indiki Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun meyvə-tərəvəzçilik 
üzrə aqronomluq fakültəsinə verir. Qəbul imtahanlarından 
müvəffəqiyyətlə keçərək həmin ali məktəbə qəbul olur. H. 
Məmmədov həmin ali məktəbi bitirdikdən sonra rayonun bir 
sıra sovxozlarında baş vəzifələrdə çalışır. Əvvəlcə onu rayo-
nun N.Nərimanov sovxozuna baş aqranom vəzifəsinə təyin 
edirlər.  Sonra bir-birinin ardınca o rayonun Həmyə və Ağbaş 
üzümçülük sovxozlarında baş aqronom, sora isə Pirəbədil və 
N.Nərimanov sovxozlarında baş aqronom vəzifəsində çalış-
mışdır.  
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H.Məmmədovun 4 övladı,  ( 3 oğlu, 1 qızı) 6 nəvəsi var.  
H.Məmmədov 1999-cu ildə beyninə qan sızması nəticə-

sində dünyasını dəyişmişdir.  
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HƏSƏN ORUCOV 
 

Həsən Polad oğlu Orucov 1943-cü 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Sumaqova kəndində anadan olmuşdur.  
Atası Polad kişi 1904-cü ildə həmin 
kənddə dünyaya gəlmiş, rayonun kənd-
lərində müəllim, məktəb müdiri və 
digər məsul vəzifələrdə çalışmış, rayo-
nun ağsaqqal ziyalılarından biri 
olmuşdur.  

H.Orucov 1950-ci ildə Pirəbədil 
kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul olmuş, 1960-cı ildə 
həmin məktəbi uğurla bitirmişdir. Oxuduğu illərdə əlaçı 
olmaqla yanaşı özünü məktəb fəallarından biri kimi göstərib. 
İctimai işlərdə yaxından iştirak edib, məktəb divar qəzetinin 
redaktoru olub.  

  Orta məktəbi bitirdikdən sonra H.Orucov Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayon arxivində müdir işləyir. Eyni zamanda qiyabi ali 
təhsil almağı da unutmur. Sənədlərini Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin qəbul komissiyasına təqdim edir. İmtahanlar-
dan müvəffəqiyyətlə keçərək universitetin filologiya fakultəsi-
nin qiyabi şöbəsinə qəbul olur. Universitetdə oxumaqla yanaşı 
onun bilik və bacarığını, yaradıcılıq təcrübəsini nəzərə alaraq 
rayon “Qurucu” qəzetinə kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri 
vəzifəsinə irəli çəkirlər.  

Universitetdə qiyabi təhsilini başa vurduqdan sonra isə 
H.Orucov müəllimlik fəaliyyətinə başlayır. O, bir-birinin ar-
dınca müxtəlif tədris müəssisələrində pedaqoji fəaliyyət gös-
tərir: Dağbilici kənd orta məktəbində və Dəvəçi 3 saylı 8-illik 
məktəblərdə direktor, Dəvəçi 2 saylı 8-illik məktəbdə direktor 
müavini, Dəvəçi RXMŞ-də Metodkabinet müdiri vəzifələrində 
çalışır. Sonra Həsən Orucov Jurnalistika fəaliyyətinə keçir. 
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“Kirpi” satitik jurnalında, bir neçə respublika qəzetində bölgə 
müxbiri olur.  

Həsən müəllim əlavə olaraq Jurnalist Sənətkarlığı İnsti-
tunu, İkillik Fəlsəfə İnstitutunu bitirmişdir. Bir neçə şeir kita-
bının, elmi-publisistik, eləcə də satirik və yumorstik məqa-
lələrin müəllifidir. O, məktəbin VI sinfində oxuyarkən onun 
ilk şeri xalq şairi Nigar Rəfibəylinin xeyir-duası ilə respub-
likamızın mərkəzi mətbuatı sayılan “Azərbaycan pioneri “ 
qəzetində çar olunmuşdur. Daha sonra onun şeir, məqalə və 
digər yazıları rayonun “Abşeron”, “Qurucu” və Şabran qəzet-
lərində dərc olunmuşdur. Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının 
üzvü, “Qızıl Qələm” və “Məmməd Araz” mükafatı laureatı 
olmuşdu. Aşağıda onun “Qayıtmağın vaxtıdır!” şerindən bir 
parçanı oxuculara təqdim edirik: 

 
Ey bu yerdən köç eləmiş insanlar,  
Doğma yurda qayıtmağın vaxtıdır.  
Yazda gəlir qəribsəmiş durnalar 
Doğma yurda qayıtmağın vaxtıdır.  
 
Qatı duman, çisən, yağış, var burda,  
Qışda tufan, səngiməyən qar burda,  
Yol gözləyən sədaqətli yar burda,  
Doğma yurda qayıtmağın vaxtıdır.  
 
Yayda çoxlu qonaq olur dağında,  
Hansı ağac söylə bitmir bağında? 
Bülbüllərin cəh-cəh vuran çağında  
Doğma yurda qayıtmağın vaxtıdır.  
 
Dəniz durur ondan xeyli aşağı,  
Gümrah olur həm qocası, uşağı 
Gülər üzlə qarşılayar qonağı,  
Doğma yurda qayıtmağın vaxtıdır.  
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Yamacları çiçəklidir, güllüdür,  
Tarlaları kəhraba sünbüllüdür.  
Çəmənləri bil xarı bülbüllüdür,  
Doğma yurda qayıtmsağın vaxtıdər.  

             
H.Orucov 

             U.Ağabalayev 
    “Dağlarda qalan izlər” Bakı, ”Araz” -2006 

 
 Həsən müəllim ömrünün son illərində rayonun Şahnazərli 

kənd orta məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. O, 
həm də “ Kirpi” satirik jurnalının zona müxbiri idi.  

11 mart 2007-ci ildə dünyasını dəyişsə də o, bu gün də 
yaddaşlarda, xatirələrdə yaşayır.  
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TAPDIQ  CƏBİYEV 
 

 
 
Tapdıq Bədəl oğlu Cəbiyev 1934-cü ildə Şabran (keçmiş 

Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil kənd sovetliyinin ən səfalı guşəsi 
olan Əhmədbulağı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olub. 
Atası Bədəl kişi kəndin ən uzaqgörən bir sakini kimi kolxoz 
quruculuğunun təşkilində öz fəallığı ilə seçilmişdir. Kənddə 
dövlət quruluşunun möhkəmlənməsinə yardımçı olmuşdur.  

T.Cəbiyevin ilk təhsil illəri Böyük Vətən müharibəsi döv-
rünə təsadüf edir. 1941-ci ildə Pirəbədil kənd orta məktəbinin 
birinci sinfinə qəbul olub. Böyük iqtisadi çətinliklər yaransa da 
bu illərdə o məktəbdən uzaqlaşmayaraq təhsilini davam 
etdirib, 1951-ci ildə məktəbi bitirib. O, 1952-1955-ci illərdə 
hərbi xidmətini başa vuraraq doğma kəndinə qayıdıb. 1957-ci 
ildə sənədlərini Quba Pedaqoji Texnikumuna verib. Qəbul 
imtahanlarını yüksək göstəricilərlə başa vurduğuna görə tex-
nikuma qəbul olub. 1959-cu ildə texnikumu bitirən Tapdıq 
müəllim doğma rayonu Dəvəçiyə qayıdaraq pedaqoji fəaliy-
yətə başlayır. Bu insan ömrünün axırına kimi şərəfli müəllim 
adını uca tutub. Bu adın həmişə təmiz qalmasına çalışıb. Leyti, 
Bilici, Qələgah, Qorğan kənd məktəblərində uzun müddət  
sinif müəllimi işləyib. Bu tədris ocaqlarında yüzlərlə şagirdə 
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qələm tiutmağı, yazı yazmağı öyrədib. Ömrünün son illərində 
o, Pirəbədil kənq orta məktəbində pedaqoji fəaliyyətini davam 
etdirib.  

Tapdıq müəllimi mən şəxsən tanıyırdım. Həyat yoldaşı ilə 
xala nəvəsi idik.  Ona görə də həmişə onunla görüşəndə xeyli 
söhbət edərdik. Çox usta adam idi. Gözəl nitq qabiliyyəti 
vardı. Danışığı, deyib-gülməyində artıq nəsə tapmaq olmazdı. 
Əksər müəllimlərə xas olan səbirsizlik, çılqınlıq və emo-
sionnalıq əlamətlərindən çox-çox uzaq idi. Danışığı olduqca 
səmimi və müsbət enerjili idi. Dünya görüşünə və ixtisasını 
bilməyinə görə onu yalnız alqışlamaq olardı. Bir sözlə,  o kişi 
mənim yaddaşımda bir müsbət insan obrazı kimi qalıb.  

Allah rəhmət eləsin.  
Tapdıq müəllimin ailəsi 11 nəfər olub. Ailənin yükünü 

Tapdıq müəllimlə bərabər həyat yoldaşı Saatxanım Ramazan 
qızı da çəkib.  

Şairlər demişkən ailədə məhəbbət, sədaqət, hörmət olarsa 
yaşamağa nə var ki... Tibb bacısı ixtisaslı bu 9 uşaqlı ana 
1968-ci ildən Pirəbədil kənd xəstəxanasında çalışıb. 7-8 kən-
din sakinlərinin sağlamlığı keşiyində durub. Onlara lazım olan 
səhiyyə xidmətini göstərib.  

Tapdıq müəllim şərəfli ata, gözəl valideyn olub. Bu 
övladlara tərbiyə verməkdə də Tapdıq müəllim uduzmayıb. 
Böyük oğlu Pərviz Bakı Neft texnikumunu və Polis məktəbini 
bitirib, Qarabağ müharibəsinin fəal iştirakçısı olub. İndi 
təqaüddədir.  Qızı Məfruzə Şabran şəhər 1 saylı orta məktəbdə 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləyir. Kiçik oğlu 
Mikayıl Qarabağ döyüşlərinin fəal iştirakçısı olub. Qarabağ 
veteranıdır.  

Tapdıq Cəbiyev 2005-ci ildə haqq dünyasına qovuşsa da , 
onun böyük ailəsi-övladları, nəvələri və nəticələri hər gün 
ondan söhbət açır, onu xatırlayır.  
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QALİB  FƏRZƏLİYEV 
 

Qalib Seyidşah oğlu Fərzəliyev 
1945-ci ilin may ayının 9-da Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil 
kəndində anadan olmuşdur. Qələbə 
günündə anadan olduğuna görə vali-
deynləri ona “Qalib” adını qoymuşlar.  

Bu ad sonrakı həyatında atdığı 
bütün addımlarında ona həmişə uğur 
gətirmiş, qaim qələbə sevincı bəxş 
eləmişdır.  

Balaca Qalib 1952-ci ildə Pirəbədil kənd orta məktəbin  
I sinfinə qəbul olmuş və on il bu məktəbdə təhsil almışdır. 
Orta məktəbdəki təhsil illərində əla qiymətlərlə oxuduğuna 
görə onun biliyi hər dəfə müəllimləri tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Orta məktəb illərində rayon mərkəzində 
keçirilən bilik yarışmasında dəfələrlə qalib olmuş, respublika 
turuna göndərilmişdir. Respublika turundan qələbə ilə qayıdan 
Qalibi qazandığı bu  nəticəyə görə Sankt-Peterburq (keçmiş 
Leninqrad ) şəhərinə 20 günlük turist gəzintisinə göndərirlər.  

Q.Fərzəliyev 1962-ci ildə Pirəbədil kənd orta məktəbi 
bitirmişdir.  

O, 1962-ci ildə sənədlərini Bakı Dövlət Universitetinə 
vermiş, imtahanlardan uğurla keçərək “Geologiya” fakultəsinə 
qəbul olmuşdur. Burada təhsil aldığı dövrdə universitetin ən 
bilikli və qabaqcil tələbəsi kimi müəllim və tələbələr arasında 
böyük hörmət qazanmışdır. Universitetdə keçirilən bilik yarış-
malarının və digər mədəni-kütləvi tədbirlərin fəal iştirakçısı 
olmuşdur.  

1967-ci ildə universiteti bitirən Qalib Fərzəliyevin işləmək 
üçün təyinatı Siyəzən Qazma İşləri İdarəsinə verilir.  Onu neft 
mühəndisi vəzifəsinə işə qəbul edirlər.  
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Qalib Fərzəliyev böyük ruh yüksəkliyi ilə işə başlayır. 
İşlədiyi qısa müddət ərzində idarənin tabeliyində olan mədən-
lərdə qazma-kəşfiyyat işlərinin yüksək peşəkarlıqla təşkilinə 
və aparılmasına görə onun əməyi idarənin və baş təşkilatın 
rəhbərliyi tərəfindən təriflənir və mükafatlandırılır.  

Neft sənayesinin inkişafında, qarşıya qoyulan plan öhdə-
liklərinin yerinə yetirilməsinə canını belə əsigəməyən Qalib 
Fərzəliyev düz 30 il (ömrünün sonuna kimi) bu sahədə işləyir.  

Lakin amansız ölüm onun həyatını və yerinə yetirəcəyi 
işləri yarımçıq qoydu. Dünyaya  qalib kimi göz açan, qalib 
kimi təhsildə, işdə, ailə həyatında və digər sahələrdə uğurlar 
qazanan Qalib Fərzəliyev amansız xəstəliyə və vaxtsız ölümə 
qalib gələ bilmədi. O, həyatının çiçək açdığı bir vaxtda, 52 
yaşında dünyadan köçdü.  Allah rəhmət eləsin.  

Bu gün Qalib işıqlı dünyada olmasa da o saysız iş 
yoldaşlarının, dostlarının və qohumlarının xatirəsində yaşayır. 
3 övladı, 6 nəvəsi tərəfindən bircə gün də unudulmur.  
Xüsusilə həyat yoldaşı keçmiş tibb işçisi Şövkət xanım, böyük 
oğlu 25 il müstəntiq işləmiş polis mayoru Şaiq Fərzəliyev, 
“Çücələrim” uşaq bağçasında tərbiyəçi işləyən qızı Yeganə 
xanım, neft sənayesində işləyən oğlu Vüqar onu daim yada 
salır. Tez-tez onun həyatından xatirələr danışırlar.                    
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GÜLƏLİ  ŞİRİNOV 
 
 

Güləli Xələf oğlu Şirinov 1917-ci 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu-
nun Pirəbədil kəndində anadan ol-
muşdur.  

1924-cü ildə Pirəbədil kənd 7-illik 
məktəbin 1-сi sinfinə getmiş, 1930-cu 
ildə həmin məktəbi bitirmişdir.  

1930-cu ildə Quba Müəllimlər 
İnstitutuna qəbul olub 1932-ci ildə ora-
nı başa vuraraq diplom almışdır.  

1932-ci ildən Güləli Şirinov Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun müxtəlif məktəblərində: Pirəbədil və Zeyvə kənd 
orta məktəbində, Yelkəsən, İsnov-Palasa (Günəşli), Acıqara-
qaşlı, Daşlıcalğan məktəblərində yarım əsrdən artıq (59 il) 
sinif müəllimi işləmişdir.  

Harada işləməsindən asılı olmasına baxmayaraq, Güləli 
müəllim həmişə öz pedaqoji ustalığını nümayiş etdirməyi ba-
carmışdır. Yetişdirdiyi yüzlərlə şagird elmin zirvələrinə ucal-
mış, ali və ya xüsusi orta təhsi alaraq həyatda öz yerlərini tut-
muşlar. Güləli müəllimin dərs dediyi məzunlardan bir çoxu 
rayonumuzun əmək qabaqcıllarıdır. Bir çoxlarının isə xaricdən 
səsi gəlir.  

G.Şirinovun 6 uşağı olub. İkisi rəhmətə gedib.  33 nəvəsi, 
50 nəticəsi, 6 kötükcəsi var.  

Oğlanları: Məzahir  ali təhsilli hüquqşünasdır. Maqsud isə 
ali təhsilli coğrafiya müəllimidir.  

Oğul nəvələri Qəribcan Şirinova Stavropol polis Şöbəsi 
rəisinin müavini, Sevil Şirinova ali təhsilli hüquqşünasdır. 
Sumqayit şəhərində vəkil işləyir. Zamin Şirinov Stavropol 
şəhər icra hakimiyyətində aparıcı mütəxxəsisdir.  
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Qız nəvəsi Sevinc Məmmədova Xaçmaz rayon Mərkəzi 
xəstəxanasında uroloji şöbədə tibb bacısı işləyir.  

Güləli Şirinov 1993-cü ildə dünyasını dəyişib.  
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BALABƏY  BALABƏYOV 
 

Balabəy Pircan oğlu Balabəyov 
1927-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Qorğan (keçmişdə Su-
maqova-Qorğan) kəndində anadan 
olmuşdur.  

B.Balabəyov orta təhsilini Pirə-
bədil kənd orta məktəbində almışdır.  

1941-1945-ci illərdə 4 il həbi 
xidmətdə olub. Hacı Zeynalabdin 
(keçmiş Nasosnı) qəsəbəsindəki N 
saylı hərbi hissənin inşaat batal-

yonunda xidmət etmiş, hərbi xidməti keçərkən ciddi xəstəlik 
keçirib ordudan tərxis olunmuşdur.  

1945-ci ildən 1992-ci ilə kimi 47 il Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayon Rabitə Qovşağının Pirəbədil kənd poçtunda 
işləmişdir. Rayonun ən qabaqcıl rabitə işçilərindən biri ol-
muşdur. O, Zeyvə, Qorğan, Zöhramı, Bilici Qorğan, Sumaqo-
va, Sumaqova-Qazma kəndlərinin əhalisinə poçt-rabitə xid-
məti göstərmişdir. Pirəbədil sovetliyini əhatə edən bütün 
kəndlərdə əhaliyə göstərdiyi əla  keyfiyyətli poçt-rabitə xidmə-
tinə görə həmin kəndlərin əhalisinin böyük hörmətini qazan-
mışdı. Dəfələrlə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon Rabitə Qovşa-
ğının rəhbərliyinin və respublika Rabitə Nazirliyinin fəxri fər-
manını və pul mükafatını almışdır.  

Balabəy kişi 12 övlad atası olub. (4 qız, 8 oğlan)Böyük 
oğlu Eyyub müəllim 

1986-cı ildə 38 yaşında dünyasını dəyişib. Oğlanları 
Teyyub, Səfalı, Müseyib, Yaşar, Əlisafa, Etibar və başqaları 
bu gün öz zəhmətləri ilə həyatda öz mövqelərini tutublar.  

Amansız ölüm Balabəy Balabəyovu 1992-ci ildə, ömrünün 
65-ci ilində aramızdan apardı. Allah rəhmət eləsin.  
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Balabəy kişinin əziz xatirəsi onun sağ qalan iş yoldaşları, 
dostları, tanışları və qohumları tərəfindən yad edilir. Lakin 
haqqında gedən xatirə söhbətləri onun 11 övladının, 37 nəvə-
sınin, 50 nəticəsinin dilindən düşmək bilmir ki, bilmir.  
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MƏMMƏDƏLİ  BABAYEV 
 

Məmmədəli Mehbalı oğlu Babayev 
1930-cu ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Sumaqova kəndində kol-
xozçu ailəsində dünyaya göz açıb. 
Atası Mehbalı kişi Sumaqova-Qazma 
kəndinin seçilən ağsaqqallarından biri 
olub. M.Ə.Sabir adına kolxozun qurul-
masında və fəaliyyət göstərməsində 
onun böyük əməyi olub.  

1937-ci ildə Məmmədəli Babayev 
hələ uşaqlıqdan ilk təhsilə böyük həvəslə başlayır və 1947-ci 
ildə Pirəbədil kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirir. 
Müəllim olmaq arzusu ilə 1949-cu ildə sənədlərini Quba 
Dövlət Müəllimlər İnstitutuna verir. İmtahanlardan müvəffə-
qiyyətlə keçərək məktəbə qəbul olup. Təhsil aldığı iki ildə 
məktəbi əla qiymətlərlə oxuduğuna görə 1951-ci ildə institutun 
fizika-riyaziyyat şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirir.  

Məmmədəli müəllimin təyinatı Dəvəçi rayonuna verilir. O, 
ilk müəllimlik fəaliyyətinə rayonun Zeyvə kənd 7-illik məktə-
bində başlayır.  Sonralar ciddi ehtiyaca görə rayonun Kilvar, 
Pirəbədil kənd məktəblərinə pedaqoji işə göndərilir. Bu mək-
təblərdə Məmmədəli müəllim  bacarıqlı müəllim kimi yetişir, 
öz işinin əsl ustası olur. Rayonun rəhbərliyi və rayon Xalq 
Maarif Şöbəsi Məmmədəli müəllimin bilik və bacarıqını, zən-
gin iş təcrübəsini, pedaqoji sahədə əldə etdiyi qiymətli nəticə-
ləri nəzərə alaraq onu 1965-ci ildə rayonun ən ucqar yerinə-
yeni açılan Qorğan kənq 8-illik məktəbinə direktor vəzifəsinə 
göndərir. O, bu vəzifədə düz 38 ilədək işləyir. Bu dövrdə 
Məmmədəli müəllim öz yaşıdlarına və ondan kiçik gənclərə 
sübut elədi ki, məktəbi necə idarə edərlər. Mən Təhsil Şöbə-
sinin bir aparat işçisi kimi deyə bilərəm ki, Məmmədəli 
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müəllim həmin məktəbdə direktor işləyən vaxtlarda məktəbdə 
hec bir ciddi hadisə olmadı. Bəzi məktəblərdən royon Təhsil 
Şöbəsinə çoxlu şikayət gəldiyi halda mən o məktəbdən bir 
şikayətçi müəllimə və ya valideynə rast gəlmədim.  

 Məmmədəli müəllim 1953-cü ildə təhsilini davam etdir-
mək məqsədilə Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqoji İnstitu-
tunun riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1958-ci ildə həmin 
ali məktəbdə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur.  

Öz zəngin bilik və bacarığı ilə həmkarları arasında xüsusi 
seçilən Məmmədəli Babayev Azərbaycan SSR Bilik Cəmiyyə-
tinin üzvü idi. Dəfələrlə Pirəbədil kənd Sovetinə deputat 
seçilmişdi.  

Bu kitabın müəllifinə Məmmədəli müəllimlə uzun müddət 
bir idarədə işləmək nəsib olmuşdur. Mən rayon Təhsil Şöbə-
sinin aparatına təzə işə başlayanda hələ 18 yaşım olmamışdı. 
Ancaq Məmmədəli müəllim onda 37 yaşına qədəm qoymuşdu. 
Bu insan öz müsbət keyfiyyətləri ilə indi də yaddaşımdan 
silnməyib. Elə bir özundən ətrafa müsbət enerji səpələyirdi. 
Mən yapon və çin psixoloq və alimlərinin “Gülümsəməyi necə 
bacarmalı?” mövzusunda çap olunmuş məqalələrini oxumu-
şam. Bu yazılarda işçilərə süni şəkildə  işdə necə gülümsəmək 
yoları aşılanır. Ancaq Məmmədəli müəllimin gülümsəməyi 
çox təbii idi və ürəkdən gəlirdi. Orta məktəb və qiyabi təhsil 
nəzərə alınmaqla  oxuduğum 22 il, işlədiyim 40 il dən artıq 
əmək təcrübəsində 100 nəfər şəxsən tanıdığım riyaziyyat 
müəllimi arasında apardığım təhlil göstərib ki, riyaziyyat 
müəllimlərinin əksər hissəsi danışmağı az xoşlayan, dəqiqliyi 
sevən, qaraqabaq, daxildən özünə qapanan, verilən süallara 
konkret cavab verən, emosional və tez əsəbləşən olurlar. Bu 
mən deyərdim ki,  bəlkə də onların bürcündən və bəyənib 
seçdikləri ixtsasın xüsusiyyətindən aslı olaraq belə alınır.  
Məsələn: 

HAŞİYƏ: Mən 1963-1966-ci illərdə Bakı Plan-Uçot Tex-
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nikumunda oxuduğum dövrdə  F.Mahmudbəyov adlı bir şəxs 
riyaziyatdan bizə dərs deyirdi. Təxminən 50-dən yuxarı yaşı 
vardı. Çox ciddi görkəmli idi. Lal-dinməz, qapalı, tələbələrlə 
ünsiyyətə girməyi xoşlamayan bir insan idi. Onun dərsində 
bütün tələbələr, o cümlədən dərsə hazır gələnlər belə böyük 
qorxu hissi keçirirdi. Üzünün kədəri, gözlərinin qəmi tələbə-
lərdə bədbinlik, ruh düşgünlüyü yaradır, həvəsi öldürür, gələ-
cəyə inamı azaldırdı. Bilən tələbələr belə onun vahiməli obra-
zını görüb özlərini itirirdilər. Onda mən  uşaq qəlbi ilə bu hala 
acıdım. Müəllimlərdən öyrəndim ki, bu nə məsələdir. Onlar 
cavab verdilər ki, bu müəllim gənc yaşlarında bir qızı istəyib, 
qızı isə valideynləri ona deyil, başqasına veriblər. Həmin 
söhbətdən sonra bu insan nə evlənir, nə də üzü gülür.  

Ancaq mənim bu günkü yazımın qəhrəmanı o riyaziyyat 
müəllimlərindən deyildi. Onun ürəyinin dərinliyindən gələn 
təbəssümünə, səmimiyyətinə, xoş danışığına söz yox idi.  
Təmiz qəlbli Məmmədəli müəllimi mən yaxından tanıyirdım. 
O,  iş yoldaşı olmaqla bərabər həm də mənə qohum və yaxın 
idi. Öz ailə və iş sirrini mənə açar , mövcud problemləri birgə 
həll edərdik.  

Məmmədəli müəllim harada işləyirsə -işləsin, həmişə 
ordan onun xoş sorağı gəlib. Əməyi həmişə qiymətlənib. Mə-
nim gözümün önündə neçə-neçə maarifyanı şura iclaslarında 
onun yaxşı işi qeyd olunub, təşəkkür alıb. 1970-ci ildə yaxşı 
əməyinə görə V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illik yubiley 
medalı ilə təltif edilib. 1977-ci ildə isə “1977-ci ilin sosializm 
yarışının qalibi” döş nişanına layiq görülüb.  

Məmmədəli Babayevin 6 övladı (3 qız, 3 oğlan) var. Özlə-
rinə ailə qurublar,ev-eşik sahibidirlər.19 nəvəsi,18 nəticəsi var.  

Amansız ölüm Məmmədəli müəllimi 2004-cü ilin mart 
ayının 5-də onu istəyən dostların, tanışların və qohumlarının 
arasından qoparıb apardı. Lakin bu unudulmaz insanın əzəz 
xatirəsi hələ uzun illər yaddaşlarda yaşayacaqdır.  
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EYYUB  BALABƏYOV 
 

Eyyub Balabəy oğlu Balabəyov 
1948-ci ilin yanvar ayının 10-da 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Qorğan kəndində anadan olmuşdur. 
1966-cı ildə Pirəbədil kənd orta mək-
təbi bitirərək sənədlərini V.İ.Lenin 
adına APİ-yə verir. Qəbul 
imtahanlarından uğurla keçərək 
instituta qəbul olur. Ali məktəbi başa 
vurduqdan sonra rayonun Qorğan 

kənd 8-illik məktəbdə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Sonra 
həmin məktəbdə direktor müavini vəzifəsinə irəli çəkilib.  

Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərinə köçdüyünə görə pedaqoji 
fəaliyyətini 44 saylı dəmir yol məktəbində davam etdirmişdir. 
Bütün var qüvvəsini gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə sərf edən 
Eyyub müəllim çox keçmir ki, yeni iş yerində fərqlənməyə 
başlayır. O, peşəkarlıq səviyyəsini gündən-günə artırmaqla 
dərsə yeni metodlar və texnologiyalar tətbiq edməklə misilsiz 
uğurlar qazandı. Tədrisdə bir sıra səmərələşdirici təkliflər 
verdiyinə görə SSRİ Yollar Nazirliyinin  pul mükafatına və 
fəxri fərmana layiq görüldü. Rayon Partiya Komitəsi Eyyub 
müəllimin bilik və bacarığını , onun təşkilatçılıq məharətini və 
digər müsbət keyfiyyətlərini nəzərə alıb onu işə dəvət etdi. 
Ona raykomun ümumi şöbəsinə rəhbərlik tapşırıldı.  

Eyyub müəllim 1982-ci ildən ömrünün axırına kimi bu 
şöbəyə rəhbərlik etdi.  

Bu dövrdə o, raykomun plenum üzvü, rayon sovetinin 
deputatı kimi bir sıra ictimai siyasi işlər aparmışdır. Həmişə 
onun yanına müəyyən bir məsələ ilə əlaqədar gedəndə adamı 
gülər üzlə qarşılayar, şirin dillə dindirərdi. Raykomda işlədiyi 
dövrdə rayon camaatının böyük hörmətini qazanmışdı. Onun 



300 

səmimiyyətinin, mehribançılığının həddi-hüdudu yox idi.  Bö-
yük arzularla yaşayırdı. Bu arzuların çin olması üçün gecə-
gündüz çalışırdı. Lakin onun istəyi kimi olmadı, Amansız 
ölüm Eyub müəllimi 12 dekabr 1986-cı ildə 38 yaşında ara-
mızdan apardı. Onun ölümü təkcə yaxın qohumlarını, iş yol-
daşlarını və dostlarını deyil, bütün rayon əhalisini sarsıtdı. 
Lakin nə etmək olardı. Görünür tale yazısı belə imiş.  

Sağ olsaydı Eyyub müəllimin 67 yaşı olacaqdı. Lakin 
ağrılı-acılı günlər, bütün çətinliklər arxada qalıb. Artıq Eyyub 
müəllimin övladları boya-başa çatıb, çörək sahibi olublar.  
Dörd övladının dördü də ali təhsil alıb. Bütün bunlar hamısı 
Eyyub müəllimin ömür-gün yoldaşı Solmaz xanımın sayəsində 
əldə olub.  

Ailənin böyük oğlu Mehdi müəllim Azərbaycan İnşaat 
Mühəndisləri Universitetini və Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitir-
mişdir. Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının birinci 
müavinidir. YAP-ın rayon təşkilatının sədridir. Ailəlidir. 
Ailənin ikinci övladı Cavid Azərbaycan İqtisad Universitetini 
bitirib. Vergi sistemində çalışır. Ailəlidir. Böyük qızı Məlahət 
ATU-nu bitirib, uşaq həkimidir. Ailəlidir.  Ailənin son beşiyi 
Nəzakət xanım Azərbaycan Pedaqoji Universitetini bitirib, 
fizika müəllimidir. Ailəlidir.  
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NAZİR MƏMMƏDOV 

O vəfat edəndə mən Azərbaycanda 
deyildim, uzaq Krasnoyarsk şəhərində 
iş dalınca, bir parça çörək qazanmağa 
getmişdim. 1997-ci ilin noyabr ayının 
11-də rayona gələn kimi mənə xəbər 
verdilər ki, uşaqlıq dostun və əmoğlun 
Nazir iki aydır rəhmətə gedib. Çox 
kədərləndim, çox ağladım. Elə bil 
məni göyə qaldırıb sonra da təpəsi üstə 
yerə çırpdılar. İnanın ki, mən valideyn-
lərimi, dayım Əli kişini və diğər 

yaxınlarımı itirəndə ağlamasam da, Nazirin belə tezkən, yəni 
49 yaşında dünyasını dəyişməsinə doyunca ağladım. Nazir 
mənə əmoğlu, dost deməklə yanaşı “qardaş” deyə çağırardı. 
Deyirdi ki, anan Həlimə əmidostu anam Ahişə xanım xəstə 
olanda mənə neçə dəfə süd verib. Anama da Həlimə ana 
deyirdi. Uşaqlıq dünyamın belə bir yadigarını qəflətən 
itirməyim mənə böyük bir dərd idi. Bu cür dəyərlərə malik bir 
yaxınımı itirməyə təəssüflənirdim. Elə bil bir neçə saniyədə 
onunla keçən uşağlığımı itirdim. Bu dəmdə heç kim mənim 
içimdəki haraya baxmadı. Sanki bu xəbəri eşidəcək bir iti 
cərrah bıçağı ilə ilə Nazirlə keçən saysız günlərimi ömrümdən 
kəsib atdı. Uşaqlıq dostunu itirməyin nə olduğunu onda bilib  
anladım. “Olum və ölüm” adlı bir-birinə əks qütblərdə 
dayanan bu iki sözün təhlilinin mənasız olduğunu tez başa 
düşüb, əvvəlcə susdum. Nazirlə mənim doğum günumdə cəmi 
11 gün fərq vardı. İkimiz də xərçəng bürcündə doğulmuş, eyni 
gündə məktəbə getmiş, beş il bir sinifdə oxumuşduq. Sonradan 
mənim Dəvəçi şəhərinə köçməyimə baxmayaraq daim bir-
birimizlə əlaqə saxlayırdıq. Lakin ölümü dayandırmağa biz 
insanların qadir olmadığını yadıma saldım. Sonra isə bu tale 
işinin bizlik olmadığı barədə yazdığım “Xatirən yaşayır” 
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şerimdən bir kiçik parcanı göz yaşları içində acı- acı oxudum: 
 

Hər gün dona girir bu zalım fələk,  
Yazıq insanlara gəlir min kələk.  
Hərəni bir yolla aparır tək-tək,  
Paltarı soyunub geyirlər kəfən,  
Nə deyim Fələyə , ax, nə deyim mən!  

 
Nazir Nazar oğlu Məmmədov 1948-ci ilin iyul ayının 9-da 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Sumaqova kəndində ana-
dan olub. Sumaqovanın Məmmədilər nəslindəndir. Atası Nə-
zər əmi əvvəlcə mollaxanada, sonra Pirəbədil kənd orta məktə-
bində təhsil almışdır. . Uzun illər ticarət sistemində işləsə də, 
dini dəyərlərimizə həmişə hörmət və etiram bəsləmişdir.  

Nazir Məmmədov 1956-cı ildə Pirəbədil kənd orta 
məktəbin I sinfinə daxil olub 1966-cı ildə həmin məktəbi 
bitirmişdir. 1967-ci ildə ümumi icbarı hərbi xidmətə çağırılan 
Nazir 1967-1969-cu illərdə ordu sıralarında qulluq emişdir. 
1969-1970-ci illərdə Bakı dəmiryol texnikumunda təhsil almış, 
oranı bitirərək mexannik ixtisası almışdır.  

1970–ci ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Dəmir 
yolunda soyuducu vaqonlarda bələdçi-mexannik vəzifəsində 
çalışmışdır. İşlədiyi dövrdə onlarca uzaq səfərlərdə olmuşdur. 
Bəzən Sibirə, Kamçatkaya, Murmansk və digər uzaq ərazilərə 
böyük təsərrüfat əhəmiyyətli yükləri müşayət edirdi. Bütün bu 
işlər ondan böyük bacarıq və məsuliyyət tələb edirdi. Bu 
dövrdə o özünü işbilən, bacarıqlı və intizamlı bir işçi kimi 
göstərmişdir. Dəfələrlə Azərbaycan Dəmir yol İdarəsi tərəfin-
dən təşəkkür və mükafata layiq görülmüşdür.  

Nazir Məmmədov 1973-cü ildə ailə qurmuşdu. Dörd 
oğulu, 8 nəvəsi var. Övladlarını Vətənə, xalqa məhəbbət ru-
hunda tərbiyə edib. Qarabağ cəbhəsinin ən qaynar nöqtələrində 
xidmət ediblər. Tərtərdə, Murovdağda, düşmənlə üz-üzə 
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Marquşovan və Tülkidərəsi kəndlərində...    
Nazir üzügülər, xoş xasiyyət, zarafatcıl bir dost idi.  
Bu gün Nazir aramızda olmasa da, onun əziz xatirəsi 

mənim və digər  onu sevənlərin yaddaşında  daim yaşayır və 
bundan sonra da yaşayacaqdır. 
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SAHİB  FƏRZƏLİYEV 
 

Sahib Seyidşah oğlu Fərzəliyev 
1947-ci il oktyabr ayının 14-də 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Pirəbədil kəndində ziyalı bir ailədə 
dünyaya gəlib. Atası Seyidşah kişi 
mühasib, əmanət bankının şöbə mü-
diri və s vəzifəfələrdə işləmişdir. 
Anası Növrəstə xanım isə bacarıqlı 
tibb işçisi idi. Kənd camaatı ara-
sında o qədər dərin hörmət və nüfuz 
qazanmışdı ki, onu Pirəbədil kənd 

sovetinə deputat və sədr seçmişdilər.  
S.Fərzəliyev 1954-cü ildə Pirəbədil kənd orta məktəbinin 

birinci sinifində ilk dərsə başlayır. Oxuduğu ilk dövrdən özünü 
zirək, tez qavrayan və nizam-intizamlı bir şagird kimi göstərir. 
Dərslərinə gündəlik hazırlaşmaqla yanaşı məktəbin fənn 
olimpiadalarında və digər ictimai tədbirlərində fəal iştirak edir. 
Həmişə dərs əlaçısı olur. Təhsilin bütün sirrlərini hərtərəfli 
öyrənir və yaddaşına həkk edir. 1965-ci ildə orta təhsilini əla 
qiymətlərlə başa burub kamal attestatı alır. Sahib ondan kiçik 
qardaşı Rahiblə birgə sənədlərini Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin qəbul komissiyasına təqdim edir. Bir neçə gündən 
sonra hər iki qardaş qəbul imtahanlarından  qalib çıxır. Sahib 
ADU-nun hüquq fakultəsinə, Rahib isə jurnalistika fakultəsinə 
qəbul oldu. Yaxşı yadımdadır o günlərdə Dəvəçidə və 
Rirəbədildə sinif yoldaşlarımın – iki qardaşın eyni vaxtda 
ADU-nun ən nüfuzlu fakultələrinə qəbul olmasından danışırdı. 
Ataları Seyidşah kişinin, anaları Növrəstə xanımın isə 
sevincinin qədəri yox idi. Pirəbədil məktəbi tarixində iki 
qardaşın atdığı bu uğurlu addımının analoqu yox idi.  

Sahib Fərzəliyevin universitet həyatı çox mənalı, uğurlu 
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keçib. Həmişə o mövzuda söhbət düşəndə deyərdi ki, kimin ki, 
təhsil yolu bu təhsil müəssisəsindən keçib, bilik və xoşbəxtlik 
açarı, həyata vəsiqə onun əlindədir. Bu sözlər onun ürəyindən 
gəlirdi. Mən belə anladım ki, öz gücünə ali məktəbə daxil 
olub, oxuyub təhsili başa vurmaq həqiqətən böyük şərəfli işdir 
və yüksək qiymətə malikdir.  

Ali təhsili başa vurduqdan sonra Sahib Fərzəliyevin 
təyinatı respublikanın ən ucqar və dağlıq rayonlarından birinə-
Yardımlı rayonuna verilir. O, orada rayon prokurorunun kö-
məkçisi vəzifəsində çalışır. Ona tapşırılan vəzifəni bacariqla 
və şərəflə icra etdiyinə görə SSRİ Baş Prokurorluğundan və 
Azərbaycan Respublika Prokurorluğundan ona Fəxri Fərman-
lar və digər təltiflər verilir. 1975-ci ildə o irəli çəkilərək Nax-
çıvan MSSR-nin Naxçıvan şəhər prokuroru vəzifəsinə təyin 
edirlər. O, bu vəzifədə 3 il işlədi. Həmin illərdə cinayətkarlığa 
qarşı mübarizəni daha da gücləndirdi. Lakin səhhətində yara-
nan problemlər onu öz rayonu Dəvəçiyə qayıtmağa məcbur 
etdi. Sahib müalicə olunmaqla yanaşı əmək fəaliyyətini dayan-
dırmadı. O, yeddi il Dəvəçi rayon Kooperativlər İttifaqında hü-
uqşünas, 1994-cü ildən 2008-ci ilədək-14 il Dəvəçi rayon İcra 
Hakimiyyətində Hüquq Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışdı. 
O, peşəsini dərindən bilirdi , bir sözlə əsl hüquqşünas idi.  

HAŞİYƏ. Səksəninci illərin 2-ci yarısında “yenidənqurma 
“adı altında keçmiş SSRİ respublikaları arasında olan iqtisadi 
əlaqələr zəifləməyə doğru meyl etdiyinə görə bank- maliyyə 
əməliyyatlarında gözüaçıqlıq və çeviklik tələb olunurdu. İdarə, 
müəssisə və təşkilatlara xəbər verilmədən onların hesabındakı 
vəsait silinirdi. O dövrlərdə Gürcüstandan rayon Xalq Maarif 
Şöbəsinin ünvanına bir vaqon daş kömür əvəzinə qanunsuz 
olaraq doğranmış daş (“şebel”) göndərilmişdi. Rusiya 
Federasiyasının Rostov vilayətinin “Rostov kömür təchizatı” 
bir boş vaqonu dolu adı ilə bisım şöbənin ünvanına yola 
salmış, həmin gələn vaqon da Şimali Qafqazda yerləşən 
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stansiyaların birində “ yox” olmuşdu.  
Hər iki işin açılması məsələsinin bizim xeyrimizə sübuta 

yetirilməsini Sahib müəllimin məsləhətilə mən özüm 
aparırdım. Həhayət 6 aydan artıq yazışmadan, qan-tər tökdük-
dən sonra hər iki məhkəmə prosesini udduq. Gürcüstam və 
Postov vilayət Arbitraj Məhkəmələri  rayon Təhsil Şöbəsinin 
hesabından qanunsuz silinən vəsaiti bank hesabımıza qaytardı.  

Çox sadə insan idi. Özünü heç vaxt öyməzdi.  Həmişə 
görüşdə əvvəlcə üzünə təbəssüm qonar, ilk sözə zarafatla baş-
lardı. Heç kimin xətrini sındırmazdı. Dost-yoldaş kimi fikir-
lərimiz, sözlərimiz elə üst-üstə düşürdü ki, bəzən nazirliklər 
səviyyəli məsələni hələ Sahib müəllimlə məsləhətləşib yoluna 
qoyurduq. Sahib belə Sahib idi.  

Həyat yoldaşı Səbirə Cabir qizı ana tərəfdən qohumu-
muzdur. Orta ixtisas təhsilli tibb işçisidir. Hal-hazırda təqaüd-
dədir. İki övladı var. Qızı Azərbaycan Memarlıq İnstitunu biti-
rib. Oğlu isə ruhani təhsili alıb.  

Amansız olüm şagird yoldaşımız Sahib Fərzəliyevi 2008-
ci ilin avqust ayının 17-də aramızdan apardı. Sözə və qanuna 
yüksək dəyər verən, onların izahının mahir ustası olan bu 
insanın adı hələ uzun illər tez-tez yada salınıb xatırlanacaqdır.  

   
 
 
                    

  



307 

CABİR  MƏMMƏDOV 
 

Cabir Balabəy oğlu Məmmədov – 
1927-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Pirəbədil kəndində anadan 
olmuşdur. Atası Balabəy kişi Q, Müsa-
bəyovun atası Mahmudağa Əfəndi-
yevin qardaşı olub.  

C.Məmmədov orta təhsilini Pirəbə-
dil kənd orta məktəbində alıb.  

Quba müəllimlər İnstitutunun tarix 
şöbəsini bitirərək cəbhəyə yollanıb.Bö-

yük Vətən müharibəsində iştirak etdiyi döyüşlərdə böyük 
hünər göstərib. Orden və medallarla təltif olunub. Lakın müha-
ribənin son aylarında ağır döyüş əməliyyatlarının birində ciddi 
yara alıb. Uzun müddət hosbitalda müalicə olunaraq o, evə 
qayıdır.  

İlk pedaqoji fəaliyyətinə 1946-cı ildə Sumaqova-Qazma 
kəndində müəllimliklə başlayır. Bir müddət işlədikdən sonra 
ciddi ehtiyaca görə Cabir müəllim Pirəbədil kənd orta məktə-
binə tarix müəllimi köçürülür. 1954-cü ilə qədər öz doğma 
kəndində şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan bu çalış-
qan və bacarıqlı insan burada böyük hörmət və nüfuz qazanır.  

1954-cü ildə yeni vəzifəyə irəli çəkildiyinə görə Cabir 
müəllim yaşayış yerini dəyişirərək ailəsi ilə birlikdə Dəvəçi 
qəsənbəsinə köçür. Dəvəçi rayon Kooperativlər İttifaqının 
sədri vəzifəsində çalışır. Sonra isə o, rayon Neft bazasına 
müdir təyin olunur və ömrünün axırına kimi bu vəzifədə  
işləyir. İstər pedoqoji sahə olsun, istərsə də təsərrüfat sahəsi 
Cabir müəllim özünü həmin sahələrdə həmişə işgüzar, 
bacarıqlı və məsuliyyətli bir işçi kimi göstərmişdir.  

Cabir Məmmədovun 8 övladı olub. Onlardan dördü 
dünyadan köçüb. İndi 2 oğlan 2 qız sağ və salamat yaşayır. 15 
nəvəsi, 8 nəticəsi var.  

04 dekabr 1979-cu ildə 52 yaşında vəfat edib.  
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NÜSRƏT  HÜSEYNOV 
 

Nüsrət Mədət oğlu Hüseynov 1934-
cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayo-
nunun Pirəbədil kəndində dünyaya göz 
açıb. 1941-1951-ci illərdə Pirəbədil 
kənd orta məktəbində təhsil alıb. Erkən 
yaşlarında-14 yaşında anasını, 18 yaşın-
da isə atasını itirib. Özünü və hima-
yəsində qalan iki bacısını saxlamaq 
üçün kolxozda işləməli olub. 1952-
1954-cü illərdə hərbi xidmətdə olub. 

Hərbi xidmətdən tərxis olunduqdan sonra əvvəlcə 
Quba kənd Təsərrüfatı Texnikumuna gəbul olub orada 

təhsil alıb. Sonra qərarını dəyişərək tibb sahəsində işləmək 
arzusuna düşüb. 1956-1959-cu illərdə sənədlərini Bakı 1 
nömrəli tibb texnikumuna verib. İmtahanlardan uğurla çıxan 
N.Hüseynov texnikumun feldşer şöbəsinə daxil olub və oranı 
bitirərək diplom alıb.  

İlk əmək fəaliyyətinə öz kəndi Pirəbədildə başlayan Nüsrət 
kişi Pirəbədil kəndində yerləşən 25 çarpayılıq xəstəxanada 
işləyib. 1972-ci ildə ciddi ehtiyaca görə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayon Mərkəzi Xəstəxanasının nəzdindəki təcili 
yardım bölməsində feldşer vəzifəsində çalışıb. 1982-ci ildə 
yenidən Pirəbədil kənd həkim məntəqəsində həkim işləyib. 
Həmin dövrlərdəki əmək fəaliyyəti zamanı Pirəbədil və ətraf 
kəndlərin əhalisinə təxirəsalınmaz və nümunəvi tibb xidməti 
göstərib. Kənddə üç il işlədikdən sonra yenə N. Hüseynov 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon Mərkəzi Xəstəxanasının nəz-
dindəki təcili yardım bölməsində feldşer vəzifəsində çalışıb.  

Nüsrət kişinin həyat yoldaşı Səyyarə xanım da onun kimi 
tibb işçisi olub. Onunla çiyin-çiyinə çalışaraq əhalinin sağ-
lamlığı keşiyində durub. O, uzun müddət Pirəbədil kənd həkim 
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məntəqəsində həm müdir, həm tibb bacısı, həm də neçə-neçə 
kəndin mama həkimi olub. Bu xanım Pirəbədildə və onun ətraf 
kəndlərində öz nümunəvi işi və dəyərli məsləhətləri ilə neçə-
neçə ailəyə sevinc bəxş eləmişdir. Gülər üzü, şirin dili, xəstə-
lərlə xoş davranışı ona həmişə hörmət və başucalığı gətirib.  

N.Hüseynov həm də Pirəbədil kəndinin ən fəal sakin-
lərindən biri olub. Kəndin ictimai işlərində yaxından iştirak 
edib. Pirəbədil camaatı onu 2006-2011-ci illərdə kənd Bələdiy-
yəsinin sədri seçmişdilər.  

Nüstət kişi yeddi övlad sahibi olub. Hamsının ali və orta 
ixtisas təhsili almasına, ailə qurmasına, ev-eşik sahibi olmasına 
yardımçı olub. Böyük qızı Elmira mühasıb, mayor oğlu İlqar 
hərbiçi, qızları Şəhla yüngül sənaye işçisi, Kəmalə dil-ədəbiy-
yat müəllimi, Hacıxanım dərnək rəhbəri, Şəlalə tibb işçisidir.  

Nüsrət Hüseynov 2012-ci ildə 78 yaşında dünyasını 
dəyişib.  
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FİRİZƏ HÜSEYNOVA 
 

Firizə Teyfur qızı Hüseynova 1933-
cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayo-
nunun Zöhramı kəndində kolxozçu 
ailəsində anadan olmuşdur. Atası Teyfur 
Nəsirulla oğlu Hüseynov Zöhramı kən-
dində kolxoz qurucularından biri olmuş, 
1938-ci ildə vəfat etmişdir. Anası 
Zinyət Xanqulu qızı Hüseynova evdar 
qadın olub 1960-cı ildə dünyasını dəyiş-
mişdir.  

F.Hüseynova ilk təhsilini 1940-1944-cü ildə Zöhramı 
kəndində fəaliyyət göstərən ibtidai məktəbdə almışdır. 1944-cü 
ildə Pirəbədil kənd orta məktəbin 5-ci sinfinə daxil olub,  
1947-ci ildə həmin məktəbin 7-ci sinfini bitirmişdir. 1947- 
1950-ci illərdə təhsilini Dəvəçi qəsəbə orta məktəbində davam 
etdirərək orta məktəbi müvəffəqiyyətlə qurtarıb kamal attestatı 
almışdır. 1950-ci ildə Quba iki illik müəllimlər İnstitutuna 
daxil olub, 1952-ci ildə oranı bitirmişdir. Həmiin il 
F.Hüseynovanın təyinatı Pirəbədil kənd orta məktəbinə verilir. 
O, 1952-1957-ci illərdə Pirəbədil kənd orta məktəbində tarix 
müəllimi işləmişdir.  

Firuzə müəllimə təhsilini qiyabi yolla davam etdirmək 
arzusu ilə yaşayıb. O, bu məqsədlə 1954-cü ildə APİ-nin tarix 
fakultəsinə daxil olub , 1958-ci ildə oranı bitirərək ali təhsil 
haqqında diplom alıb. 1957-1959-cu illərdə Dəvəçi qəsəbə orta 
məktəbində müəllim işləyib. 1959-cu ildən Firizə müəllimə 
partiya işinə keçirilib.  

O, 1959-1960-cı illərdə partiya maarifi kabinəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışıb. 1960-1965-ci illərdə isə rayon Partiya 
Komitəsinin təbliğat-təşviqat şöbəsinin müdiri olub. 1965-
1975-ci illərdə Firuzə müəllimə raykom katibi vəzifəsinə 
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seçilib. 1976-1978-ci illərdə isə o, rayon Mədəniyyət Şöbə-
sində müdir vəzifəsində çalışmaqla əmək fəaliyyətini yekun-
laşdırıb.  

F.Hüseynova 1966-1978-ci illərdə rayon Xalq Deputatları 
Sovetinin deputatı olmuşdur. Əməyi yüksək qiymətləndirilərək 
“Şərəf nişanı” ordeni və “V.İ.Leninin 100 illiyi” yubiley 
medalı ilə təltif edilmişdi.  

Firuzə müəllimə dünyasını dəyişsə də onun işıqlı xatirəsi 
onu tanıyanların yaddaşında daim yaşayacaqdır.  
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HACI YUSİF ƏLİYEV 
 

Hacı Yusif Mirzəşərif oğlu Əliyev 
1912-ci ildə Quba qəzasının Dəvəçi 
nahiyəsinin Gömür kəndində anadan 
olmuşdur.  

Şəki, Şamaxş və Qusar rayonla-
rında fəaliyyət göstərən pedaqoji kurs-
larda oxumuş, Bakı Ali Partiya məktə-
bində təhsilini tamamlamışdır. Uzun 
müddət Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayo-
nunun kəndlərində dərs demişdir.  

1931- ci ildən 1932-ci ilə kimi müəllim, 1932-1939-cu 
illərdə məktəb müdiri, 1939-1944-cü illərdə orta məktəb direk-
toru, 1944-1953-cü illərdə Azərbaycan KP Qonaqkənd rayon 
komitəsində təlimatçı və üçüncü katib, 1953-1955-ci illərdə 
Gəndov MTS-nin partiya təşkilatı katibi işləmişdir.  

1955-ci ildən Yusif Əliyev yenidən pedaqoji işə qayıdır. 
1955-1957-ci illərdə Dəvəçi şəhər fəhlə-gənclər orta məktə-
binin direktoru, 1957-1959-cu illərdə isə Dəvəçi RXMŞ-də 
metodist vəzifəsində çalışır.  

Yusif müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin çiçəklənən dövrü 
Pirəbədil məktəbi ilə bağlıdır. O, 16 ilə yaxın rayonun Pirə-
bədil kənd orta məkjtəbində direktor vəzifəsində işləmişdir. 
İşlədiyi dövrdə bu qədim təhsil ocağinda tədrisin yüksəlməsi 
üçün əlindən gələni etmişdir. Bu səyin nəticəsində 1964-cü 
ildə məktəbin məzunu Vahid Çələbiuev məktəbi bitirərkən 
qızıl medala layiq görülmüşdür.  

1975-1977-ci illərdə Gil-gil-çay kənd orta məktəbinə 
köçürülərək Y. Əliyev burada direktor və müəllim işləmişdir.  

Yorulmaq bilməyən Yusif müəllim sonrakı əmək fəaliyyə-
tini ibtidai məktəbdə müdir və müəllim işləməklə tamamlayır.  

Y.Əliyev Kəbəni ziyarət edərək Hacı adını alıb. Din adamı 
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kimi tanınan bu şəxs Dəvəçi məscidinin imamı vəzifəsində də 
çalışıb.  

Yusif müəllimin 7 övladı (2 qız, 5 oğlan) olub. Onlardan  
1 qız, 1 oğlan vəfat edib. Hal-hazırda 5 övladı (1 qız, 4 oğlan) 
sağ-salamatdır. 21 nəvəsi, 32 nəticəsi, 3 kötükcəsi var.  

90 yaşında haqq dünyasına qovuşan Hacı Yusif Əliyev 
onu sevənlərin qəlbində daim yaşayacaqdır.  
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HACI NİZAMƏDDİN ORUCOV 
   

Nizaməddin Bəbir oğlu Orucov 
1900-cu ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Sumaqova kəndində ana-
dan olmuşdur. İlk təhsilini Pirəbədil 
kəndində almışdır.  

Sumaqova kəndində qaynı Sa-
məddin Məmmədovla birlikdə “Sabir” 
adına kolxozun ən fəal qurucularından 
biri olmuşdur. Yaxşı işinə görə o, 
Moskvada Kənd Təsərrüfatı Nailiy-
yətləri Sərgisində iştirak etmişdir.  

1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı 
olmuşdur. Müharibədə göstərdiyi igidliyə görə bir sıra orden və 
medallarla təltif edilmişdir.  

Müharibədən sonra 1950-ci ilə qədər Şabran (keçmiş Də-
vəçi) rayon Maliyyə Şöbəsində vergi inspektoru vəzifəsində 
calışmışdır.  

1950-ci ildən 1960-cı ilə kimi “Sabir” adına kolxozda 
təsərrüfat briqadiri vəzifəsində işləmişdir.  

1961-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda yeni 
sovxoz təsərrüfatlarının yaradılması ilə əlaqədar olaraq 1961-ci 
ildən 1970-ci ilə kimi 

Pirəbədil südçülük-tərəvəzçilik sovxozunda təsərrüfat bri-
qadiri vəzifəsində çalışmışdır.  

Nizaməddin kişi Sumaqova kəndinin və rayonun ictimai hə-
yatında daim fəal iştirak edib. Dəfələrlə Sumaqova-Pirəbədil 
yolunun və kəndəki bulaqların abadlaşdırılmasında əməyi olub.  

1991-ci ildə Azərbaycanın şımal zonasında ilk Həcc ziya-
rətinə gedənlərdən biri olmuşdur.  

Böyük ailə sahibi Hacı Nizaməddin Orucovun 10 övladı 
var. Hamısı ali və xüsusi orta təhsillidir. 70 nəvəsi, 25 nəticəsi, 
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6 kötükçəsi var.  
2005-ci ildə 105 yaşında dünyasını dəyişsə də yaxın qo-

humları, keçmiş dostları onu tez-tez yada salırlar. Allah rəhmət 
eləsin.  
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HACI MƏCİD BAĞIROV 
          

Məcid Osman oğlu Bağırov 1928-ci 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Düzbilici kəndində dünyaya göz açıb. 
Atası Osman kişi kasıb kəndli olsa da 
uzaqgörən bir adam idi. Kənddə kolxoz 
qurulmasında fəal iştirak edirdi. Onun 
ilk arzusu övladlarını böyüdüb, onlara 
mükəmməl təhsil vermək idi. 1935-ci 
ildə M.Bağırov I sinfə qəbul olur. 
Yeddinci sinfi 1942-ci ildə bitirir və 

təhsilini Dəvəçi qəsəbə orta məktəbində davam etdirir. 1945-ci 
ildə o, orta məktəbi böyük müvəffəqiyyətlə başa vurur. İki il 
pioner baş dəstə rəhbəri işləyib. Lakin gənc Məcidi gecə-
gündüz yalnız ali təhsil almaq düşündürür. O, atası Osman 
kişinin arzu və niyyətlərinin çin olmasına çalışır. Nəhayət çox 
saylı səylərdən sonra tale onun istəyini yerinə yetirir. M. 
Bağırov 1946-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun 
dil-ədəbiyyat fakultəsinə qəbul olur. 1950-ci ildə orada təh-
silini uğurla başa vurub ali təhsilli müəllim kimi təyinatını 
Pirəbədil kənd orta məktəbinə alır.  

Üç ilə qədər bu qocaman təhsil ocağında dil-ədəbiyyat 
dərslərini aparmaqla dərs hissə müdiri işləyir. Pirəbədil 
məktəbindəki pedaqoji əmək fəaliyyəti onun gələcək uğur-
larına möhkəm zəmin yaradır.  Ciddi ehtiyacı nəzərə alaraq 
1953-cü ildə o, anadan olduğu Düzbilici kənd məktəbinə 
direktor təyin edilir. Bu məktəbdə Məcid müəllim düz 12 il 
kəndinə və camaatına pedaqoji xidmət göstərir. Bu kənddə 
təhsilin daha da yaxşılaşmasına və çiçəklənməsinə rəhbərlik 
edir. 1965-ci ildə o, ailəsi ilə birlikdə Dəvəçi şəhərinə köçür. 
Burada yeni açılmış 4 nömrəli 8-illik məktəbə direktor təyin 
edilir. Bu məsul vəzifədə də Məcid müəllim yorulmaq 
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bilmədən var qüvvəsi ilə çalışır. Məktəbdə əmək və iş 
intizamını möhkəmləndirir, tədris prosesinə respublikanın 
qabaqcıl məktəblərində olan yeni metod və texnologiyaların 
gətirilməsinə nail olur. Müəllimlər arasında peşəkarlıq 
səviyyəsinin yaxşılaşması ilə əlaqədar məktəbdə təhsilin 
səviyyəsi yüksəlir, yaxşı və əla oxuyan şagirdlərin sayı artır. 
Bunları nəzərə alaraq 1970-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
Maarif Nazirliyi və Dəvəçi rayon Partiya Komitəsi 
M.Bağırovu rayon Marif Şöbəsinin mərkəzi aparatına işə 
göndərir. Onu RXMŞ-nin inspektoru təyin edirlər. O, 1973-cü 
ilə kimi bu vəzifədə çalışır. Onun bu vəzifədə işlədiyı 
vaxtlarda rayon Təhsil Şöbəsi ilə məktəblər arasında əlaqə 
daha da güclənir. Məktəblərə nəzarət yaxşılaşır, şəhər 
məktəblərində olduğu kimi ucqar kəndlərdə də təhsil özunun 
ən uğurlu illərini yaşayır. 1974-75-ci illərdə M. Bağırov rayon 
mədəniyyət şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib. Onun bu 
vəzifədə çalışdığı dövrdə rayonda mədəni-kütləvi tədbirlərin 
sayı daha da artmış, əhaliyyə göstərilən mədəni xidmətin sayı 
və növü xeyli çoxalmışdır. 1975-1998-ci illərdə Məcid 
müəllim ən çox sevdiyi peşə növü-müəllimlik fəaliyyəti ilə 
məşğul olmuşdur.  

31 il Məcid müəllimlə bir cəbhədə vuruşan bir işçi kimi 
onu yaxından tanıyırdım. Çoxlu müsbət keyfiyyətlərə malik 
idi. Bunlardan əsası bir işçi kimi əsl müəllim idi. Onun yüksək 
yazı-oxu savadı, davranışı, mehribançılığı, təşkilatçılığı, 
idarəetmə qabiliyyətinə söz ola bilməzdi. Məcid müəllim bu 
gün də mənim yaddaşımda müsbət bir ziyalı kimi canlanır.  

1998-ci ildən təqaüdə çıxan Məcid müəllim 1999-cu ildə 
müqqəddəs Kəbəni ziyarət edərək Hacı adı almışdı. Əbədiy-
yətə qovuşsa da onun işıqlı xatirəsi övladları, nəvə-nəticəsi, 
sağ qalan iş yoldaşları, dostları və qohumları tərəfindən tez-tez 
yad edilir.  
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                 HACI  RƏSUL  MİRZƏŞƏRİFOV 
 

Rəsul Yusif oğlu Mirzəşərifov 
1942-ci ildə keçmiş Öonaqkənd rayo-
nunun Gömür kəndində müəllim ailə-
sində anadan olmuşdur.  Atası Yusif 
Əliyev orta məktəbdə müəllim və di-
rektor, partiya komitəsində təlimatçı və 
III katib, PTŞ-də metodist və digər 
vəzifələrdə işləmişdir. O, Kəbəni 
ziyarət edərək Hacı adını almışdır. Din 
adamı kimi Şabran (keçmiş Dəvəçi) 

məscidinin imamı vəzifəsində çalışmışdır.  
Rəsul 1949-cu ildə Qonaqkənd qəsəbə orta məktəbin  

I sinfinə qəbul olmuşdur. Ailəsi Kəndov kəndinə köçdüyünə 
görə 5-ci sinfə qədər təhsilini həmin kənddə davam etdir-
mişdir. O, S.M.Kirov adına Dəvəçi qəsəbə orta məktəbini 
1959-cu ildə bitirmişdir.  

1960-cı ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedoqoji 
İnstitutunun fizika və ümumitexniki fənnlər fakultəsinə qəbul 
olunmuş, ali məktəbi bitirdikdən sonra 1964-1967-ci illərdə 
Belorusiya Respublikasında Sovet Ordusu sıralarında hərbi 
xidmətdə olmuşdur.  

R.Mirzəşərifov Azərbaycan Respublikası Maarif Nazir-
liyinin 1968-ci ilin 16 avqust tarixli əmrinə əsasən  Pirəbədil 
məktəbinə müəllim göndərilmiş, 1967-1968-ci illərdə orada 
müəllim işləmişdir.  

Sonra onu Dəvəçi şəhər 1 nömrəli orta məktəbə müəllim 
köçürürlər. O, bu məktəbdə 1968-ci ildən 1978-ci ilə qədər 
müəllim və direktor müavini vəzifələrində çalışır. Bu müd-
dətdə məktəbin iş təcrübəsi Azərbaycan Respublikası Maarif 
Nazirliyi tərəfindən bəyənilib və müvafiq qərarıla respublikada 
yayılması tövsiyyə edilib. 1978-ci ildə ona böyük etimad 
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göstərilir o, rayon Xalq Maarif Şöbəsinə inspektor vəzifəsinə 
irəli çəkilir. Bir müddət bu vəzifədə işləyən Rəsul müəllimi 
1979-cu ildə Məktəblərarası Tədris İstehsalat Kombinatına 
direktor vəzifəsinə göndərirlər. O. bu vəzifədə düz 15 il işləyə-
rək məsul və çətin vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlir.  

1994-1998-ci illərdə Rəsul müəllim Taxtakörpü kənd 
ibtidai məktəbində müdir və müəllim işləyir. 1998-ci ildə ciddi 
ehtiyacı nəzərə alaraq onu T.Abbasov adına 1 saylı şəhər orta 
məktəbinə təşkilatçı vəzifəsinə irəli çəkirlər. O, bu vəzifədə 
2003-cü ilə qədər çalışır. 2004-cü ildən 2011-ci ilə kimi həmin 
məktəbdə müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2011-ci ildən 
təqaüddədir.  

Ailəlidir, 6 qızı, 1 oğlu var.  
Rəsul müəllim 2007-ci ildə müqəddəs həcc ziyarətndə 

olmuşdur. Yaşı yetmişi ötsə də o, indi də rayonun ictimai işlə-
rində fəal iştirak edir. Rayonun dini icmasının və ağsaqqallar 
şurasının üzvüdür. Onunla bu yazı barədə söhbətimizi belə 
bitirdi: “Dövlətin qanunlarına həmişə hörmətlə yanaşmışam. 
Allah ömrümün qalan hissəsini ona ibadət etməyə izn versin” .  
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HACI MƏMMƏDMEHDİ SƏLİMOV 
 

Məmmədmehdi Ziyarəddin oğlu 
Səlimov 9 may 1943-cü ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil 
kəndində kolxozçu ailəsində təvəllüd 
tapıb. Atası Səlimov Ziyarəddin Nurul-
la oğlu kəndin sayılan seçilən sakin-
lərindən olub Pirəbədildə dövlət və kol-
xoz quruculuğunun möhkəmlənməsin-
də böyük əməyi olub. O, kolxozun 
sıravi üzvlüyündən kolxoz sədrinədək 

zəhmətli və şərəfli bir yol keçmişdi.  
M.Səlimov 1949-cu ildə Pirəbədil kənd orta məktəbin 

birinci sinfinə daxil olaraq on il orada təhsil alıb. 1959-cu ildə 
həmin məktəbi bitirərək kamak attestatı alıb. Əmək fəaliy-
yətinə həmin ilin payızında 18 saylı yol istismar sahəsində 
fəhləliklə başlayıb. 1961-1964-cü illərdə hərbi xidmətdə olub. 
1964-cü ildə Quba kənd təsərrüfatı texnikumuna daxil olub, 
1967-ci ildə həmin orta ixtisas məktəbinin kənd təsərüfatının 
mexanikləşdirilməsi və elektrikləşməsi şöbəsini bitirib. 1966-
1970-ci illərdə Çölquşçu kəndində yeni açılmış 110 saylı 
Texniki Peşə məktəbində müəllim işləyib. 1970-ci ildən 1984-
cü ilə kimi Dəvəçi rayon Avtobazasında yanacaq anbarının 
müdiri, ekspeditor və s. vəzifələrdə çalışıb. 1984-1998-ci illər-
də Şimal regionu üzrə Qazlaşdırma İdarəsində mexannik və 
anbar müdiri vəzifəsində işləyib. 1998-2005-ci illərdə isə 
Dəvəçi rayon Qaz İstismarı İdarəsində böyük xəzinədar, baş 
usta vəzifələrində çalışıb.  

2005-ci ildən M. Səlimov təqaüddədir. Lakin o, bu gün də 
yorulmaq bilmədən fiziki əməklə məşğul olur. Yaratdığı şəxsi 
təsərrüfatında ailə ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı kommersiya 
fəaliyyəti ilə də məşğuldur.  
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Məmmədmehdi Səlimov həm də xalça bilicisidir. “Pirə-
bədil”, “Herat-Pirəbədil” və başqa xalçaların çeşnisindən, ip-
sapından, boyaq işlərindən tutmuş toxunub başa çatmasına 
qədər bütün görülən işlərin keyfiyyətini dəqiq müayinə edib 
yekun qərarı çıxarmağı bacaran bir insandır. Çeşnilər üzrə 
toxunan xalçalarda hansı gülün, hansı şəkilin və ya rəmzin 
yerini, harada toxunmasını ilmələrin sayına kimi əzbərdən 
bilir. 70 yaşı olsa da yaddaşında Pirəbədil kəndinin keçmişin-
dən, onun tarixindən çoxlu məlumatı var. Pirəbədil və Əhməd-
bulağı kəndləri haqqında bu kitabda gedən yazılarda kitabın 
müəllifinə çox köməyi olub.  

Məmmədmehdi Səlimov 2012-ci ildə Müqəddəs Həcc 
ziyarətində olmuşdur. Hacının 3 övladı, 8 nəvəsi, 1 nəticəsi 
var. Böyük oğlu Qüdrət Bakı Politexnik Texnikumunu bitirib, 
21 ildir Dövlət Yol Poilisində işləyir. Kiçik oğlu Eldar 
Azərbaycan Beynəlxalq Universitetini, qızı Nəzakət isə Bakı 
şəhər Sabir adına Pedaqoji texnikumu bitirmişdir.  
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XI BÖLMƏ 
 
 
 
 
 
 
 
 

MƏKTƏBİN 100-İLLİK    
YUBİLEYİ 

MÜNASİBƏTİLƏ 
TƏBRİKLƏR 
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ƏMƏKDAR MÜƏLLİMLƏR 
 

Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin kollektivinə  
Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin 100 illik yubileyi 

münasibətilə məktəbin bütün kollektivini səmimi qəlbdən 
təbrik edirəm. Rayonumuzun inkişaf etməsi və daha da 
çiçəklənməsi naminə sizə can saglığı və təhsildə böyük uğurlar 
arzulayıram. Qoy bu məktəbin məzunları Azərbaycanımıza 
layiqli övlad olsunlar. Onu daha da inkişaf etdirib irəli 
aparsınlar.  

 
          Cavanşir Quliyev,   

 Respublikanın Əməkdar müəllimi,              
Gəndov kəndi  

 
 
Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin kollektivinə 
Pirəbədil kənd tam orta məktəbin 100 illik yubileyi 

münasıbətilə bütün müəllim və şagird kollektivini ürəkdən 
təbrik edirəm. Qoy bu qocaman məktəbin məzunlarının xoş 
sədası daha uzaqlardan gəlsin. Sizə həyatda ən şirin nemət 
olan can sağlığı, səadət, təhsildə yeni-yeni nailiyyətlər arzu 
edirəm.  

 
              Babək Xubyarov,  

 Respublikanın Əməkdar müəllimi, 
                         Bakı şəhəri  
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Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin kollektivinə 
Rayonumuzun ən nüfuzlu və qocaman təhsil müəssisəsinin 

– Pirəbədil kənd tam orta məktəbin kollektinini məktəbin 100 
illik yubileyi münasibəti ilə qəlbdən təbrik edirəm. Sizə can 
sağlığı və təhsil sahəsində yeni uğurlar arzulayıram. Qoy  bu 
məktəbi bitirəcək hər bir məzun Azərbaycanın inkişafına və 
xoşbəxt gələcəyinə xidmət eləsin.  

 
                Bahəddin Əliyev,  

Respublikanın Əməkdar müəllimi, 
                    Şabran şəhəri  

 
 
Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin kollektivinə 
Hörmətli həmkarlarım! 
Ömrünü şam kimi əridib şagirdlərinin maariflənməsinə 

həsr edən müəllimlərimizi məktəbin 100 illik yubileyi mü-
nasibətiə təbrik edirəm. Bu məktəbdə çalışmış, təhsiln uğurları 
üçün hər cür əzab və əziyyətə qatlaşmış, bir əsrlik çətin 
sınaqlardan zəfərlə çıxmış Pirəbədil müəllimlərinə eşq olsun! 

Vətənə, xalqa dayaq olan kamil, vətənpərvər, mərd, 
qeyrətli və mübariz şəxsiyyətlər yetişdirmiş bu müqqəddəs 
təhsil ocağında işlədiyimə görə iftixar hissi keçirirəm, 
hamınıza həyatda böyük nemət sayılan can sağlığı, ailə 
səadəti, işinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.  

 
                Dilarə Məmmədova,  

   Respublikanın Əməkdar müəllimi, 
                     Pirəbədil kəndi  
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ŞƏHƏR ORTA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ 
        
Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin kollektivinə 
Məktəbimiz adından və şəxsən öz adımdan məktəbin  kol-

lektivini məktəbin 100 illik yubileyi münasibəti ilə səmimi 
qəlbdən təbrik edirəm. Bu təhsil ocağı ata-anama doğma oldu-
ğu kimi mənə də çox doğmadır. Məktəbin bütün kollektivinə 
can sağlığı və gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.  

 
        Ağaşirin Bağırzadə,  

    T.Abbasov ad. Şabran şəhər 1 saylı tam orta məktəbin direktoru 
 

 
Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin kollektivinə 
Rayonumuzun ən dilbər kuşəsində yerləşən məktəbin 

kollektivini məktəbin bir əsrlik yubileyi münasibətilə ürəkdən 
təbrik edirəm. Qoy bu bu məktəb öz nüfuzlu adının qorunub 
saxlanması, daha da ad-san qazanması yolunda mübarizəsini 
bundan sonra da davam etdirsin. Hamıya can sağlığı və öz 
işlərində müvəfəqqiyyətlər arzulayıram.  

 
          Rafiq Hüseynov,  

   R.Yusifov adına Şabran şəhər 2 saylı 
lisey-tam orta  məktəbin direktoru 

 
           
Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin kollektivinə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi ) rayonun təhsil tarixində mühüm 

yer tutmuş Pirəbədil kənd tam orta məktəb kollektivini səmimi 
qəlbən təbrik edirəm.  Şabran 4 saylı tam orta məktəb (keçmiş 
Dəvəçi qəsəbə orta məktəbi) n4 il yaş fərqini nəzərə almasaq 
demək olar ki, yaşıddırlar. Rayonun təhsil salnaməsini çətin-
liklə də olsa ilk dəfə yazmağa başlayan bu təhsil ocaqları olub. 
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100 yaşlı məktəbin kollektininə möhkəm can sağlığı, yeni-yeni 
əmək qələbələri arzu edirik.  

 
             Fizuli Hüseynov,   

 M.Nəzirov adına Şabran şəhər 4 saylı tam orta məktəbin direktoru 
 

 
QONŞU KƏND  MƏKTƏBLƏRİ 

           
Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin kollektivinə 
Mehriban qonşumuz və ilk doğma məktəbimizin 100-illik 

yubileyi münasibətilə Sizi təbrik edir, təhsilin yeni-yeni 
zirvələrini fəth etməyi arzulayırıq. Qoy bu qocaman təhsi 
ocağının yetişdirdiyi məzunların səsi, sorağı dünyanın ən 
nüfuzlu universitetlərindən gəlsin. Kollektivə həyatın birinci 
neməti olan sansağlığı və öz işində misli ğörünməyən uğurlar 
arzu edirik.  

 
                 Malik Həmidov,  

  H.Əliyev adına Dağbilici kənd tam orta məktəbinin direktoru 
 
 
Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin kollektivinə 
Yaxın qonşumuz və həmkarlarımız ! Məktəbinizin 100 

illik yubileyi münasibətilə Sizi təbrik edirik. Hamınıza həyatın 
ən gözəl neməti olan can sağlığı arzu edirik.  Qoy bu qocaman 
məktəbin təhsil nailiyyətlərinin xoş sədası daha uzaqlara 
yayılsın. Ana yurdumuz Azərbaycan üçün daha bilikli, daha 
layiqli, qəlbi Vətən, xalq məhəbbəti ilə döyünən məzunlar 
yetişdirsin.  

              
 İslam İslamov,  

  Ş.Nuriyev adına Zeyvə kənd tam orta məktəbin direktoru 
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Pirəbədil kənd tam orta məktəbinin kollektivinə 
Mehriban qonşumuz-bir ana kimi qoynunda həmişə bizə 

isti bucaq vermiş, məzunu olduğum bu qocaman məktəbin 
kollektivini ürək çırpıntıları ilə təbrik edirəm. Sevincimin 
həddi-hüdudu yoxdur. Elə sanıram ki, oxuduğum məktəbin 
yubileyi elə mənin 100-illik yubileyimdir. Kollektivə möhkəm 
can sağlığı və yeni-yeni təhsil uğurları arzulayıram.  

 
        Talıb Salahov,  

 Q.Salmanov adına  Qorğan kənd orta məktəbin direktoru 
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XII BÖLMƏ 
 
 
 
 

 
 
 

TORPAĞI  TANIDAN 
ÖVLADLARIDIR 
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TAHİR SÜLEYMANOV 
                                                                 

Tahir Süleyman oğlu Süleymanov 
1948-ci ildə sentyabr ayının 24-də 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Sumaqova-Qazma kəndində müəllim 
ailəsində anadan olmuşdur.  

Atası Süleyman Harun oğlu Süley-
manov 1914-cü ildə həmin kənddə 
anadan olmuş, uzun müddət rayonun 
məktəblərində müəllimlik etmiş, 
“Sabir” adına kolxoza sədrlik etdiyi 

dövrdə həmin təsərrüfatı gerilikdən qabaqcıl təsərrüfatlar 
sırasına çıxarmışdır.  

Tahir Süleymanov 1966-cı ildə Pirəbədil kənd orta mək-
təbini bitirərək Bakı Sovet Ticarəti texnikumuna daxil olmuş-
dur. 1968-ci ildə həmin texnikumu müvəfəqiyyətlə qurtardıq-
dan sonra uzun illər rayon ticarət sistemində müxtəlif vəzifə-
lərdə işləmişdir. Əhaliyə göstərdiyi yüksək keyfiyyətli ticarət 
xidmətinə görə  rayonda yaxşı hörmət qazanmışdır.  

1970-ci ildə Moskva şəhərindəki Ümumittifaq Yeyinti 
Sənaye İnstitutuna daxil olub, 1975-ci ildə həmin ali məktəbin 
taxıl məhsullarının saxlanması fakultəsini bitirərək iqtisadçı-
mühəndis adını almışdır.  

Yaxşı mütəxəssis kimi yetişən, bir ziyalı kimi rayonda ad-
san qazanan Tahir Süleymanovu o dövrdə rayonun ən böyük 
sənaye müəssisələrindən sayılan “Pirəbədil” xalça fabrikinə 
müdir vəzifəsinə təyin edirlər. Onun bu müəssisəyə rəhbərlik 
etdiyi dövrdə fabrikin sexlərində toxunan əla keyfiyyətli 
“Pirəbədil”, “Herat-Pirəbədil” və digər çeşnili xalçalar özləri 
ilə bərabər Tahir Süleymanovun da adını şöhrətləndirimiş və 
dünyaya tanıtmışlar.  

1984-1994-cü illərdə T.Süleymanov Şabran (keçmiş Dəvə-
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çi) və Siyəzən çörək zavodlarına rəhbərlik edib. Bu dövrdə o 
çörəyin bişirilməsi texnologiyasının daha da təkminləşdirilmə-
si yolunda bir güclü mütəxəssis kimi yetişdiyini sübuta yetirir.  

1994-cü ildə T.Süleymanov tikilməkdə olan Dəvəçi Taxıl 
Məhsulları Kombinatına direktor vəzifəsinə irəli çəkilir. Za-
qafqaziyada 2 nəhəng müəssisədən birinin tikintisinə rəhbərlik 
edilməsi ona tapşırılır. Ona qədər neçə-neçə adam bu tikintiyə 
rəhbərlik etsə də, onun tamamlanmasına və respublika əhəmiy-
yətli bu sənaye obyektinin istismara verilməsini bacara bilmə-
mişdi. Lakin T.Süleymanov bunu bacardı. O, bu müəssisənin 
inşaasında bütün qüvvə və bacarığını nümayiş etdirdi və özünü 
bir daha respublikada əsl hünərli bir insan kimi tanıtdırdı. 
Kombinatın tikintisini yüksək keyfiyyətlə və vaxtında təhvil 
verdi.  

2000-ci ilə qədər bu müəssisənin rəhbəri oldu.  
T.Süleymanov Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.  

2000-ci ildən deputatdır.  İkinci və üçüncü çağırış Azərbaycan 
Milli Məclisinin deputatı seçilib. O, Milli Məclisin Aqrar Siya-
sət Daimi Komissiyasının və NATO-nun Parlament Assamble-
yasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür. Azər-
baycan-Belarus parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun 
rəhbəri, Parlamentlərarası münasibətlərdə Azərbaycan-Böyük 
Britaniya, Azərbaycan İsrail, Azərbaycan-Niderland Dövlət-
lərarası işçi qrupunun üzvüdür. Tahir Süleymanov Azərbay-
canımızın indiki yüksəlişinə yüksək  dəyər verərək belə deyir: 
“Artıq Azərbaycan böyük beynəlxalq güclər tərəfindən 
dəstəklənir, apardığımız islahatlar, yeniliklər hər bir dövlət, 
beynəlxalq təşkilat tərəfindən qiymətləndirilir”.  

Tahir Süleymanovun əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilib. O, “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib. Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev və “Qızıl buta” mükafatlarına layiq 
görülmüşdür.  

Ailəlidir. İki övladı var.  
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SÜNDÜZ  BABAYEVA 
 

Sündüz Hacımirzə qızı Babayeva 
28 dekabr 1946-cı ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil kəndində 
dünyaya gəlib. Atası Hacımirzə kişi 
kəndin sayılıb-seçilən, nüfuzlu, çox ta-
nınmış, məktəbə-müəllimə hörmət 
bəsləyən sakinlərindən olmuş, Pirəbə-
dil və onun ətrafındakı kəndlərdə döv-

lət və kolxoz quruculuğunun möhkəmlənməsində fəallıq gös-
tərmişdir.  

Sündüz Babayeva 1954-cü ildə Pirəbədil kənd orta 
məktəbin I sinfinə qəbul olub, 1964-cü ildə məktəbi bitir-
mişdir. 1965-ci ildə 1-illik pedoqoji məktəbdə təhsilini başa 
vuraraq Pirəbədil kənd orta məktəbə təyinat alır, doğulduğu, 
təhsil aldığı doğma kəndində müəllimlik fəaliyyətinə başlayır. 
Eyni zamanda sənədlərini Azərbaycan Pedoqoji İnstitutuna 
verib tarix fakultəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olur. Çox keçmir 
ki, o komsomol işinə dəvət alır. 1970-1974-cü illərdə Dəvəçi 
rayon Komsomol Komitəsinin ikinci katibi vəzifəsində çalışır. 
Komsomol işindəki əmək fəaliyyəti zamanı özünün iş və 
təşkilatçılıq bacarığını nümayiş etdirir.  

S.Babayeva 1974-cü ildə partiya işinə irəli çəkilir. 
Bununla onun əmək yolu daha da işıqlanır. Bir il siyasi maarif 
kabinetinin müdiri işlədikdən sonra 1975-88-ci illərdə Dəvəçi 
rayon Partiya Komitəsində katib, 1989-1993-cü illərdə ikinci 
katib vəzifələrində çalışır. Əmək fəaliyyətinin bu dövrlərində 
Sündüz müəllimə rayon camaatı arasında böyük nüfuz 
sahibinə çevrilir. O, rayonumuzda sosial quruculuq işlərinin 
vüsət almasına, iqtisadiyyatın daha da inkişaf etməsinə can 
yandırır.  

Sündüz müəllimə 1992-1993-ci illərdə Dəvəçi rayon XDS 
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İcraiyyə Komitəsinin katibi, 1993-1994-cü illərdə isə rayon 
Təhsil Şöbəsi nəzdindəki Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin 
direktoru vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Pespublikası Prezi-
dentinin 4 avqust 1995-ci il tarixli sərəncamı ilə o, Dəvəçi 
rayon İcra Nakimiyyətinin başçısı kimi yüksək və məsuliyyətli 
vəzifəyə təyin edilmişdir. Çətin dövrlərə təsadüf etməsinə 
baxmayaraq bu vəzifədə S.Babayeva düz 12 ilə yaxın çalışdı. 
Həm dövlətin, həm də Dəvəçi camaatının etimadını və hör-
mətini qazandı.  

2007-ci ildə Sündüz xanım başqa işə keçib. Uzun illər 
rayonun iqtisadi və sosial quruculuq işlərinin təşkilində, icti-
mai-siyası mühitin qorunmasında və təhsil və mədəniyyət 
sahəsinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə o, 2006-cı ildə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.  

İki övladı, 4 nəvəsi var.  
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DİLARƏ  MƏMMƏDOVA 
 

Dilarə Saməddin qızı Məmmədova 
1960-cı ilin mart ayının 28-də Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Zeyvə 
kəndində müəllim ailəsində təvəllüd 
tapıb. Atası Saməddin kişi rayonun ilk 
adlı-sanlı tarix-coğrafiya müəllimlərin-
dən biri olub.  

Qardaşım Sabirə Pirəbədil kənd 
orta məktəbində oxuyan vatlarda coğ-
rafiyadan dərs demişdi. Orta məktəbi 

bitirməsindən yarım əsrdən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq 
qardaşım coğrafi adları, yerləri, xüsusilə xəritəni əzbərdən 
bilirdi. Deyirdi ki, bunların hamısını o vaxt bizə Saməddin 
müəllim öyrədib.  

Bax, beləcə Saməddin müəllim haqqında çoxlu xoş söz 
eşitmiş, lakin üzünü görməmişdim. Nəhayət tilsim qırıldı. 
Zeyvə kəndinə yolum düşdü. Bir neçə xeyir-şər məclislərində 
oturub onun söhbətlərini dinlədim. Sonradan yaxın qohum 
olduq, onu lap yaxından tanıdım. Deməli, qardaşım Sabir səhv 
etməmişdi. Saməddin müəllim natiqlik sənətinin incəliklərinə 
bələd olan, sözə-söhbətə xüsüsi dəyər verən, möhkəm səbrə, 
polad iradəyə, yüksək yaddaşa malik olan bir insan idi.   

Onun qızı elə Dilarə müəllim! O, səkizillik məktəbi Zeyvə 
kəndində, orta məktəbi isə Kilvar orta məktəbində bitirib. 
1977-1978-ci illərdə Zeyvə kənd orta məktəbində Uşaq 
Birliyinin rəhbəri vəzifəsində işləyib. 1979-1983-cü illərdə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda təhsil alaraq oranı 
bitirmişdir. 1983-1989-cu illərdə Zeyvə kənd orta məktəbində 
dil-ədəbiyyat müəllimi ışləmişdir. 1989-cu ildə ailə vəziyyəti 
ilə əlaqədar olaraq iş yerini Pirəbədil kənd orta məktəbinə 
dəyişmişdir. Həmin ildən Pirəbədil kənd orta məktəbində 
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pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. İşlədiyi dövrdə rayon 
və respublika müsabiqələrinin iştirakçısı olmuş, Fəxri Fərman 
və 1-ci dərəcəli diplomlarla təltif edilmişdir. 1998-ci ildə 
Respublika müəllimlərinin XIII qurultayının iştirakçısı olub. 
2002-ci ildə Azərbaycan Müəllimlərinin Mühazirələrində işti-
rak etmiş, 1-ci yerə layiq görülmüşdür. 2009-cu ildə respublika 
üzrə keçirilmiş “İlin qabaqcil müəllimi” müsabiqəsinin iştirak-
çısı olmuşdur. Rayon üzrə keçirilən “ilin qabaqcıl müəllimi”, 
“İlin ən yaxşı fənn kabineti” müsabiqələrinin qalibi olmuşdur.  

2005-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
müəllimi “adına layiq görülmüşdür. 2008-ci ildə Azərbaycan 
qadınlarının III qurultayında, 2013-cü ildə isə IV qurultayında 
iştirak etmişdir. 2006 və 2013-cü ildə Azərbaycan Respub-
likası Azad Həmkarlar İttifaqının fəxri fərmanları ilə təltif 
olunmuşdur.  

Dilarə müəllim ədəbi yaradıcılıqla da məşğuldur. Onun bir 
sıra şeir və hekayələri mətbuatda çap edilmişdir.  Üç övladı 
var. Böyük oğlu Saləhəddin neftçı, qızı Əfsanə mühəndis, 
kiçik oğlu Elməddin milis nəfəridir. Övladlarının hamısı ailə 
qurublar. Altı nəvəsi var.  

Dilarə müəllim gələcəyə nikbin baxan bir insandır. Onunla 
bu yazı barədə söhbət edəndə sözünü belə tamamladı: “Nəğ-
məli bir ömür yaşadım. Xoşbəxtliyimi məktəb həyatında – 
şaqraq gülüşlü uşaqların əhatəsində, sənətə vurğunluğumda, 
ailə həyatımda tapıram. Bu xoşbəxtlikdən neçə-neçə ailələrə 
də pay düşür. Hər bir ailədə şam yandıra bilmişəmsə yaşa-
mağa, yanmağa dəyər... ” 
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SABİR  AĞARZAYEV 
 

Sabir Qərib oğlu Ağarzayev 
1945-ci ilin may ayının 20-də Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Bilici-
Qorğan kəndində anadan olub.  

1962-ci ildə orta təhsilini Pirəbən-
dil kənd orta məktəbində başa vuraraq 
təhsilini Abşeron rayonundakı birillik 
pedaqoji kursda davam etdirib.  

1964-cü ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Ağbaş kənd sək-
kizillik məktəbində pedaqoji əmək 

fəaliyyətinə başlayıb. O dövrdə Abşeron rayonunun Maarif 
Şöbəsinin müdiri gözəl insan, layiqli ziyalı, əslən rayonun 
Zeyvə kəndindən olan Seyfur Abdulkərimov idi.  

Ağbaş kənd 8-illik məktəbində bir il işlədikdən sonra 
1964-cü ildə təhsilini davam etdirmək üçün imtahanları 
müvəfəqiyyətlə verib V.İ.Lenin adına APİ-nin kimya-
biologiya fakultəsinə qəbul olunub. 1970-ci ildə oranı qiyabi 
yolla bitirərək tam ali təhsil alıb. 1964-cü ildən 1970-ci ilədək 
Ağbaş kənd məktəbində iş fəaliyyətini davam etdirib.  

Ağbaş kəndinin onun əhalisi indi də onun üçün əzız və 
doğmadır. O kəndin gözəl insanlarından olan məktəb direktoru 
Fəyyaz Rəşidov, müəllimlərdən Məmi Əhmədov, Abdulhəlim 
Xudaverdiyev, Məcid Məcidov, Şərbətəli Mahmudov, kənd 
ağsaqqalları Kəlbi Kəlbiyev, Teyfur və Meyfur Məcidovlar, 
Bağır Şamilov, Baba Quliyev, Mürsəl Şeydayev və başqala-
rının əziz xatirələri indi də qəlbindədir.  

İşgüzarlığını, səmimi və intizamlı bir gənc olduğunun 
nəzərə alaraq onu Dəvəçi rayon komsomol komitəsinin mək-
təbli gənclər şöbəsinin müdiri təyin etdilər. Sonra da məktəblər 
üzrə katib seçildi.  
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Bu qayğıya görə o zaman rayon komsomol komitəsinin 
birinci katibi işləmiş Qüdrəddin Kərəmova indi də minnət-
dardır. Q.Kərəmov o zaman rayon gəncləri üçün bir örnək idi. 
Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin.  

1974-cü ilə kimi RKK-də işləyən Sabir Ağarzayev sonra 
oradan M.Nəzirov adına şəhər 1 nömrəli səkkizillik məktəbinə 
direktor təyin edirlər. Ona qədər həmin məktəbin direktoru 
adlı-sanlı müəllim Mehdiyev Nacı Mirzağa oğlu idi. Həmin 
məktəbdə işlədiyi dövrdə məktəb həyətinin abadlaşdırılmasın-
da, eləcə də məktəbin yanında əlavə 3 sinif otağının tikil-
məsinə nail olub.  

İşə məsuliyyətlə yanaşmağını, təşkilatçılıq qabiliyyətini 
nəzərə alaraq 1982-ci ildə Dəvəçi rayon Xalq Deputatları 
Soveti İcraiyyə Komitəsi sədrinin birinci müavini seçilib. 
Həmin vəzifədə bir il işlədikdən sonra 1983-cü ildə Şabran  
(keçmiş Dəvəçi) rayon Xalq Maarif Şöbəsinin müdiri vəzifə-
sinə təyin olunub.  O dövrün ən adlı-sanlı maarif işçisi Nurulla 
Xəlilovdan sonra maarif müdiri vəzifəsində işləyib. Müdir 
vəzifəsini icra etməsinə baxmayaraq o müəllimlikdən heç vaxt 
ayrılmayıb. Müdir işləməklə yanaşı T.Abbasov adına 1 saylı 
orta məktəbdə öz ixtisası üzrə dərs deyib. Çünki müəllimlik 
nəinki o dövrdə indinin özündə belə onun üçün ən sevimli və 
doğma peşə olub. “Əyər mən yenidən doğulsaydım və məndən 
soruşsaydılar ki, hansı peşəni seçirsən? Mən mübaliğəsiz 
cavab verərdim ki, müəllimliyi”. - Bunlar da Sabir müəllimin 
sözləridir.  

O vaxtlarda Şabran (keçmiş Dəvəçi) və Siyəzən bir rayon 
idi. Məktəblərdə güclü biliyə və bacarığa malik, öz təşki-
latçılığı ilə seçilən çoxlu məktəb direktorları var idi. Bunlardan 
Dəvəçidən - Xudabaxış Cəfərov, İsbat İsaqov, Nazim Orucov, 
Əmirxan Qəribov, Məcid Bağırov, Siyəzəndən-Teyfur İsma-
yılov, Qənimət Abdulov, İxtiyar Niftəliyev, Məryəm Həsə-
nova, Nəcməddin Mürvətov və başqalarını göstərmək olar.  

İşlədiyi illərdə daim öz üzərində çalışaraq müəllimliyini 
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təkminləşdirib. Mütəmadi olaraq respublika mətbuatında 
çıxışlar edib. “Kimya-biologiya” jurnalında “Biologiyanın 
riyaziyyatla əlaqəli tədrisi”, Biologiyanın kimya ilə əlaqəli 
tədrisi”məqalələri dərc olunub. Akademik V. Ələkbərovun VI-
VII-siniflər üçün milli zəmində yazdığı biologiya dərsliyi, 
biologiya elmlər doktoru, professor C. Nəcəfovun yazdığı 
“Zoologiyanın tədrisi metodikası” kitabları haqqında rəyin 
dərc olunmuşdur. “Azərbaycan müəllimi” qəzetində 
“Məktəbin tərtibatı”, “Uşaqların ailədə intizam tərbiyəsi”, 
“Məktəbəqədər və ibtidai təhsil “jurnalında Müəllimin nüfuzu 
haqqında və s. elmi məqalələri çap olunmuşdur.  

Çalışdığı dövrdə 5 dəfə ulu öndər mərhum Prezidentimiz 
Heydər Əliyevlə görüşü olub.  

Rayon Təhsil Şöbəsindən işdən çıxandan sonra könüllü 
olaraq şəhər 1 saylı orta məktəbində 10 ilə kimi təlim-tərbiyyə 
işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində işləyib. Həmin vaxtda 
məktəbdə öz işinin ustası olan müəllimlər çox idi. Bunlardan 
Məryəm Əfəndiyeva, Həsən Cəbrayılov, Xosrov Fərzəliyev, 
Nizaməddin Adıgözəlov, Hətəmşah Osmanov, Əmirxan 
Qəribov, Nadir Qəribov, Nadir Babayev, Zoya Vyeçeslovna, 
Saçlı Fərmanova və başqalarını göstərmək olar.  

İşləgiyi dövrdə dərs dediyi məzunlardan bir çoxu kimya-
biologiya ixtisasına yiyələnmişdir. Ruhiyyə Salahova, Hafiz 
Kəlbiyev, Firudin Rəşidov, Rüstəm Məmmədov, E.Məm-
mədov, M.Balabəyova həkim, Yaqut Şükürova, Simuzər 
Salahova, M.Baxşıyev, Şəlalə Salmanova, Esmira Bayramova 
bioloq,  R.Salmanova kimyaçıdır.  

Tədris sahəsində əldə etdiyi nəaliyyətləri nəzərə alaraq 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “ Xalq 
Maarif əlaçısı” döş nişanı ilə təltif olunub.  

2011-ci ildə dövlət qulluğuna görə təqaüdə çıxıb. Müəllim 
işlədiyi illərdə tədris etdiyi kimya-biologiya fənnindən 100-ə 
kimi əyani vəsait hazırlayıb.  

Üç övladı, altı nəvəsi var.  
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NOFƏL  MƏMMƏDOV 
 

Nofəl Gülü oğlu Məmmədov 1941-
ci ilin mart ayının 9-da Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil kənd 
sovetliyinin Zöhramı kəndində kolxoz-
çu ailəsində anadan olmuşdur.  

1949-cu ildə Zöhramı kənd ibtidai 
məktəbin I sinifinə qəbul olmuş, 1954-
cü ildə həmin ibtidai məktəbi bitirib 
Pirəbədil kənd orta məktəbində təhsilini 
davam etdirmişdir.  

1959-cu ildə Pirəbədil kənd orta məktəbini qurtarmış və 
sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinə vermişdir. 
Qəbul imtahanlarını müvəfəqiyyətlə verdikdən sonra coğrafiya 
fakultəsinə qəbul olmuş, 1964-cü ildə universiteti yaxşı və əla 
qiymətlərlə bitirmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin sərəncamı 
ilə Nofəl Məmmədovun təyinatı Quba rayonuna verilmişdir. 
Həmin ilin 15 avqustunda o, Quba rayon Təhsil Şöbəsinin 
əmrilə İsnov Palasa kənd 8-illik məktəbinə müəllim təyin 
olunmuşdur.  

1966-cı ilin 1 sentyabrından Nofəl Məmmədov irəli çəki-
lərək İsnov Palasa kənd səkkizıllik məktəbə direktor təyin 
edilir.  

Həmin məktəbdə direktor işlədiyi dövrdə məktəbdə təd-
risin yaxşı nəticələri və şagird kontingentinin sayının çoxal-
ması nəzərə alınaraq 1969-cu ildə İsnov Palasa kənd 8-illik 
məktəbi orta məktəbə çevirilir.  

1970-1971-ci tədris ilində Nofəl Məmmədov ailə vəziyyəti 
ilə əlaqədar olaraq iş yerini Şabran ( keçmiş Dəvəçi) rayonuna 
dəyişir. Həmin ildə də rayonun Gil-ğil-çay orta məktəbində 
müəllim işləməyə başlayir. Yenikənd kəndində dövlət layihəsi 
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əsasında birtipli iki mərtəbəli məktəb binası tikildiyinə görə 
rayon Təhsil Şöbəsinin əmri ilə Yenikənd məktəbinə müəllim 
köçürülür. Bu məktəbdə az müddətdə işləyən Nofəl müəllim 
öz işgüzarlığı ilə müəllimlərin, şagirdlərin  və kənd camaatının 
dərin hörmətini qazanır. Bu səbəbdən o məktəbin təşkilatı işlər 
üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və partiya 
təşkilatı katibi seçilmişdir.  

1978-ci ildə iş təcrübəsi nəzərə alınaraq Nofəl Məmmədov 
rayonun Çölquşçu kənd orta məktəbinə direktor təyin olunur. 
Burada işlədiyi dövrdə o, “Sosializm yarışının qalibi” döş 
nişanına layiq görülmüş, eyni zamanda kənd sovetinin deputatı 
seçilmişdir.  

N.Məmmədovun iş bacarığı və idarəetmə səriştəsi nəzərə 
alınaraq  rayon rəhbərliyi onu rayonun ən böyük müəllim və 
şagird kontingenti olan bir tədris müəssisəsinə-Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər 2 saylı orta məktəbə direktor vəzifəsinə təyin 
etdi. O dörd ildən çox bu vəzifədə işlədi.  

1985-ci ildə Nofəl müəllim səhhəti ilə əlaqədar olaraq 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 2 saylı orta məktəbin direktoru 
vəzifəsindən azad olundu.  

Sonrakı  pedaqoji iş fəaliyyətinə o rayonun Sincanboyad 
və Şabran (keçmiş Dəvəçi) 3 saylı orta məktəblərdə işləməklə 
yekun vurdu.  

2001-ci ildən N. Məmmədov təqaüdə çıxmışdır. Hazırda 
əmək veteranıdır. Rayon Ağsaqqallar Şurasının üzvüdür.  

İki övladı, üç nəvəsi var.  
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RƏHMAN  SÜLEYMANOV 
 
Rəhman Süleyman oğlu Süley-

manov 1938-ci ilin aprel ayının 20-də 
Şabran (keçmış Dəvəçi) rayonunun 
Sumaqova-Qazma kəndində müəllim 
ailəsində anadan olmuşdur. Atası 
Süleyman kişi el ağsaqqalı,  dövrünün 
seçilən ziyalılarından biri olub.  Uzun 
illər rayon məktəblərində müəllim, 
məktəb direktoru, kolxoz sədri vəzifə-

lərində çalışmışdır.  
1954-cü ildə Rəhman Süleymanov Pirəbədil kənd orta 

məktəbini bitirərək elə həmin ildə də Bakı Maliyyə - Kredit 
texnikumuna daxil olur. 1957-ci ildə təhsilini başa vurduqdan 
sonra onu təyinatla Dəvəçi rayon Maliyyə Şöbəsinin sərən-
camına göndərirlər. 1957-1967-ci illərdə Rəhman Süleymanov 
rayon Maliyyə Şöbəsində bir sıra vəzifələrdə: mühasib, baş 
mühasib, baş iqtisadçı işləyir.  

1967-ci ildə R.Süleymanov Dəvəçi rayon Maliyyə 
Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə irəli çəkilir. 1977-ci ilədək o bu 
vəzifədə çalışır.  

1977-ci ildə onu Dəvəçi rayon Rartiya Komitəsinin qərarı 
ilə Pirəbədil südçülük-tərəvəzçilik sovxozuna direktor göndə-
rirlər. O, 1977-1982-ci illərdə bu vəzifədə işləyir. Üç çağırış 
rayon Sovetinin deputatı seçilir, rayon Xalq Deputatları Soveti 
İcraiyyə Komitəsinin üzvü olur. Maliyyə orqanlarında uzun 
illər səmərəli fəaliyyətinə görə R.Süleymanov “SSRİ-nin əlaçı 
maliyyə işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 1978-ci ildən 
1992-ci ilə kimi rayon Aqrar Sənaye birliyində şöbə müdiri, 
tikinti trestində isə rəis müavini vəzifələrində çalışmışdır.  

1993-cü ildən 2006-cı ilə kimi R.Süleymanov rayon 
Dövlət Siğorta Agentliyində direktor vəzifəsində işləmişdir. 
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2006-cı ildən “Dövlət qulluğu” üzrə təqaüdə çıxmışdır.  
Həyat yoldaşı Süleymanova Gövhər Qocabəy qızı uzun 

illər rayon Komsomol Komitəsinin birinci katibi, rayon Partiya 
Komitəsində təlimatçı və məktəbdə müəllim işləmişdir. O, ray-
komun büro üzvü olmuşdur. 2006-cı ildə dünyasını dəyiş-
mişdir.  

5 övladı var. Ali təhsilli ən böyük qızı Xavər Bakı 
şəhərində 20 saylı lisey-orta məktəbdə dil-ədəbiyyat müəllimi 
işləyir. İki övladı var. Qızı Nərmin Universiteti fərqlənmə 
diplomu ilə bitirərək Respublika Ana və Uşaqları Mühafizə 
İnstitutunda uşaq həkimi işləyir. Oğlu Rüfət isə iş adamdır, 
Dövlət Kömrük sistemində çalışır.  

Rəhman kişinin ikinci oğlu Elman iş adamıdır. 2 övladı 
var. Qızı Nəcimə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində 
müalicə fakültəsinin III kursunda təhsil alır. Oğlu Eldar iş ada-
mıdır. 3 övladı var. Böyük oğlu Elvin hazırda ordu sıralarında 
xidmət edir. Ortancıl oğlu İsmayıl Bakı Kooperativ Kollecində 
təhsil alır. Ən kiçik övladı Rəhman isə Şabran şəhər 2 saylı 
orta məktəbin  I sinfində oxuyur.  Qızı Xatirə ali təhsilli iqti-
sadçı-maliyyəçidir. İki övladı var. Oğlu Vüsal iş adamıdır. 
Emil isə Neft-Kimya İnstitutunu bitirərək hazırda Siyəzən 
rayon İcra Hakimiyyətində çalışır. Rəhman Süleymanovun 
kiçik övladı Hicran iş adamıdır. Ali təhsilli iqtisadçı-müha-
sibdir. Üç uşağı var, hər üçü də orta məktəbdə təhsil alır.  

Ömrünün 76-cı ilinə qədəm qoyan Rəhman kişi övladları 
və nəvələri ilə fəxr edir. Onların hər uğuru onu sevindirir. 
Bütün bunlar isə onun xoş və uzun ömür sürməsinə təminat 
verir.  
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BAHƏDDİN ORUCOV – 89 YAŞLI  MƏZUN 
 

Bahəddın Gəncə oğlu Orucov 1925-
ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayo-
nunun Sumaqova kəndində anadan ol-
muşdur. İbtidai təhsilini Sumaqova kən-
dindəki ibtidai məktəbdə, orta təhsilini 
isə Pirəbədil kənd orta məktəbində 
almışdır.  

Müharibə dövrünə təsadüf etdiyinə 
görə Bahəddin Orucov erkən yaşların-
dan kolxoza cəlb olunur. Kolxozda 

əmək tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirdiyinə görə dəfələrlə 
mükafatlandırılıb.  

1944-cü ildə Quba kənd Təsərrüfatı Texnikumunun bay-
tarlıq şöbəsinə daxil olub, 1947-ci ildə həmin məktəbi bitir-
mişdir. Həmin ildə Uqah zoobaytar idarəsinə müdir təyin 
olunaraq burada işləyib.  

1961-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda kolxozla-
rın sovxozlarla əvəz olunması ilə əlaqədar yeni yaradılmış 
Pirəbədil südçülük-tərəvəzçilik sovxozunun kollektivi Bahəd-
din kişiyə böyük etimad göstərib onu sovxoz partiya komitə-
sinin katibi vəzifəsinə seçirlər. O, uzun müddət bu vəzifədə 
işləyir. Bu vaxtlarda sovxoz 2-3 dəfə dövlət plan tapşırıqlarını 
vaxtında və artıqlaması ilə yerinə yetirdiyinə görə rayonun 
keçici Qırmızı bayrağını alıb. Respublika təşkilatları da 
sovxozun bu əmək qələbələrinə yüksək qiymət verib.  

Əmək fəaliyyətinin sonrakı mərhələlərində Bahəddin 
Orucov sovxozun 2 saylı briqadasında təsərrüfat briqadiri 
işləyib. Harada işləməsindən asılı olmayaraq Bahəddin kişi öz 
əməksevərliyi ilə kollektivin qəlbinə yol tapıb, kollektivlə 
ünsüyyət qurmağı bacarıb. İşdən qoxmadığı üçün, həmişə 
onun üzərində qələbə çalıb. Bu səbəbdən də hökümət onu 
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“Şərəf nişanı” orden ilə təltif edib.  
Bahəddin Orucov Sumaqova kəndinin tarixi ilə əlaqədar 

nəql edir ki, Sumaqova kəndinin çox qədim tarixi var. Bunu 
kəndin qəbiristanlığında yerləşən sandıq formasında olan daş 
kitabələr sübut edir.  

 Bahəddin kişinin söhbətlərindən: 
Sumaqova kəndi Pirəbədil və onun ətrafındakı kəndlərin 

hamısından qədimdir. Həmin kəndin qəbirastanliğındakı san-
dıq şəkilli daş kitabələr və onların üstündəki yazılar bu 
torpağın qədimliyini və ulu bir tarixə malik olduğunu sübut 
edir.  

Sumaqova kəndinin qabağında təxminən kənddən 1 km 
aralı “Toppir” adlanan ərazidə 2 türk kurqanı var. Bu kurqan-
larda çoxlu türklər uyuyur.  

Pirəbədilin ərazisində “Çələnbirli divar” deyilən yerdə 
1960-cı illərdə (sovxoz dövründə) bostanları suvarmaq üçün 
arx çəkilirdi. Qazıntı zamanı orada qədim qəbirlər aşkar 
edilmişdir. Burada tapılan gildən bişirilmiş kərpiclərin həcmi 
40X40 sm, qalınlığı isə 10 sm olmuşdu. Tapılan insan 
skletində bazu sümüyünün ölçüsü 90 sm uzunluğunda 
müəyyən edilmişdi.  

Bahəddin kişi Sumaqova kəndində ibtidai məktəbin 
fəaliyyət göstərməsi tarixini belə izah edir: “Təxminən 1932-ci 
ildə kənddə açılan həmin ibtidai məktəbdə rayonun Pirəmsən 
kəndindən Həmid müəllim direktor və müəllim işləyib. 
Sonralar Sumaqova-Qazma kəndindən Süleymanov Süleyman, 
Əhmədbulağı kəndindən Əhəd müəllim  Sumaqovadakı ibtidai 
məktəbdə müdir və müəllim işləyib. Sonralar kənddə şagird 
sayı azaldığına görə məktəbin fəaliyyəti dayandırıldı. ” 

Bahəddin kişi çox yaşamaqdan söhbət düşəndə sözünə 
belə başlayır: Mən ömrüm boyu həmişə insanlara yalnız 
yaxşılıq etmək arzusunda olmuşam. Dava-dalaşdan uzaq qaç-
mışam. Paxıl olmamışam. Hər sözü özümə dərd eləməmişəm. 
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İnsan nə qədər qəlbi təmiz, üzü gülər, xeyirxah və hörmətcil 
olsa Allah-Taala da ona həm ruzi, həm də uzun ömür qismət 
elər.  

Bahəddin kişi böyük ailə sahibidir. 7 övladı (5 qız,  
2 oğlan), 31 nəvəsi, 18 nəticəsi, 3 kötükçəsi var.  

Səni görüm 100 yaşayasan, Bahəddin kişi! 
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ASLAN  ŞƏRİFOV 
 

Aslan Yusif oğlu Şərifov 1930-cu 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu-
nun Sumaqova-Qorğan kəndində ana-
dan olmuşdur.  

Qorgan və Qazma kəndlərinin 
adlarının əvvəlinə “Sumaqova” adının 
əlavə olunması hər iki kəndin əhalsinin 
soy kökünün Böyük Sumağa kəndin-
dən bu ərazilərə köç eləməsidir.  

Atası Yusif kişi ticarətçi olmuşdur. 
O əvvəlcə Dəvəçi qəsəbəsindəki mərkəzi univermaqda satıcı 
işləmiş, sonralar Pirəbədil kəndində yaradılmış kooperativin 
müdiri olmuşdur.  

1942-ci ildə Yusif kişi müharibəyə gedir. 1943-cü ildə 
Moskva uğrunda gedən şiddətli vuruşmalarda həlak olur. Onun 
4 övladı qalıb. Ən böyük oğlu Aslan, ən kiçiyi isə Yaqub. 
Övladların hamısı ata əvəzi–böyük qardaş Aslanın himayə-
sində yaşayıb. Hazırda qardaşların üçü də dünyasını dəyişib.  

1941-1945-ci illərdə müharibə dövründə və müharibədən 
sonrakı dövrdə Aslan Şərifov kolxozda çalışmaqla yanaşı 
Pirəbədil kənd poçtunda da işləyir.  

1958-1960-cı illərdə Bakı Tibb Məktəbində oxuyub təhsil 
almışdır.  

1963-cü ildən 2002-ci ilə kimi 39 il Qorğan kənd feldşer-
mama məntəqəsində müdir işləmişdir.  

Aslan Şərifov yaşadığı kənddə həmişə camaata keyfiyyətli 
səhiyyə xidməti göstərilməsinə çalışmış və buna nail olmuş-
dur. Bundan əlavə, kənddə elə bir xidmət növü olmayıb ki, o 
həmin kompaniyada iştirak etməsin. Hətta kəndə ilk radio və 
işiq xətlərinin çəkilməsində, yolun təmirində də şəxsən özü  bu 
tədbirlərin başa gəlməsinə  can yandırmışdır.  
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Hazırda təqaüddədir.  
Aslan kişinin dedikləri: “Qorğan kəndi və onun ətraf 

sahələri qədim yurd yerləri, mineral bulaqlarla zəngindir.  
Bu kəndindən 2-3 km aralıda “Məsciddi” adlanan ərazidə 

böyrək xəstəliklərinin müalicəsi üçün faydalı olan 12 %-li (Bu 
rəqəm Qalaaltı sanatoriyasında 8 %-dir) mineral su çıxır. 
Müalicə suyu çıxan həmin ərazidə tikinti işləri aparmaq üçün 
geniş sahə var. Neft mədənlərinə gedən Azneft yolu müalicə 
bulağının yanından keçir. Mineral sudan hal-hazırda istifadə 
olunmadığı üçün o çaya axıb gedir. Özü də buradakı təmiz 
hava və sərinlik bəlkə də Azərbaycanın heç bir dilbər guşə-
sində yoxdur.  

Keçmiş Sovet dövründə bu yerlərdən sanatoriya və isti-
rahət yeri kimi istifadə edilirdi. İndi isə tikilmiş köhnə binalar 
sökülmüş, müalicə yerləri baxımsızlıqgan dağıdılmışdır.  

Qorğan Şabranın ən səfalı yerlərindəndir. Artıq rayon 
mərkəzindən kəndə asvalt yol da çəkilib. Kənddə və adı 
çəkilən yerdə müalicə və istirahət üçün hər şərait yaratmaq 
olar.  

İsa bulağı, Həcəm bulağı, Çinar bulaq, Soyuq bulaq, 
Əliqulu bulağı və s. kəndə dələn qonaqların yolunu ğözləyir. 
Məsciddidən Qorğan kəndinə çəkilən yeni su arxı isə kəndi 
sanki cənnətə döndərib”.  

Aslan Şərifovun 7 övladı (6 oğlan, 1 qız) olub. Oğlu 
İmanqulu 1983-cü ildə, oğlu Malik isə 2012-ci ildə dünyasını 
dəyişib. 5 övladı bu gün sağ və salamatdır. Tərlan, Loğman, 
Telman, İbrahim qardaşları və onların bacısı Zöhrə.  

Balalarından, nəvələrindən, nəticələrindən həmişə ağız 
dolusu razılıq edir.  

Belə ki, Aslan kişinin 14 nəvəsi, 15 nəticəsi var. Hamı bir 
nəfər kimi babalarının qulluğunda ayıq-sayıq dayanıb.  

Oğlu Loğman Dəvəçi Meşə Təsərrüfatı İdarəsində direktor 
müavini vəzifəsində, oğluTelman ticarət sistemində, oğlu 
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Tərlan və ibrahim sərnişin daşımada çalışır. Qızı Zöhrə isə 
evdar qadındır. Quba rayonu Təngaltı kəndində yaşayır. Beş 
uşağın beşi də ailəlidir.  

Nəvəsi Anar İmanqulu oğlu-ali təhsilli iqtisadçıdır, 
Beynəlxalq Bankın Şabran filialıının müdir müavinidir.  

Nəvəsi Şahmar Qulu oğlu Hərbi Akademiyanı bitirib, 
Hərbi rütbəsi kapitandır.  

Xəstəliklə əlaqədar təqaüdə çıxıb. Hazırda Dəvəçi taxıl 
Məhsulları Kombinatında işləyir.  

Nəvəsi Elmar Telman oğlu İqtisad Universitetini bitirib, 
Siyəzəndə bank işçisidir.  

Aslan kişi deyir ki, bütün həyatım boyu məqsədim insan-
ların xidmətində dayanmaq olub. Allahımdan çox-çox razıyam 
ki, bu məqsədə nail olmuşam.  

 
  



349 

MÜSEYİB BALABƏYOV 
 

Müseyib Balabəy oğlu Balabə-
yov 1954-cü ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Qorğan kən-
dində anadan olmuşdur.  

1968-ci ildə orta məktəbin sək-
kizinci sinifini bitirb təhsilini peşə 
məktəbində davam etdirmişdir. Peşə 
məktəbində təhsilini başa vuraraq 
dülgər peşəsinə yiyələnmişdir. 
M.Balabəyovun təyinatı tikinti 
sahəsinə verilmişdir. O, 1970-1972-

ci illərdə Baki şəhərindəki 54 saylı təmir tikinti idarəsində 
dülgər işləmişdir.  

1973-cü ildə M.Balabəyov hərbi xidmətə çağırılmış və iki 
il orduda xidmət etmişdir. 1975-ci ildə ordudan tərxis olun-
duqdan sonra Siyəzən neft və qazçıxarma idarəsində operator 
vəzifəsində işləmişdir.  

1980-1984-cü illərdə Dəvəçi meşə təsərrüfatında işlə-
mişdir.  

Sonra M.Balabəyov Bakı Kooperativ texnikumunu bitir-
miş və 1984-1994-cü illərdə ticarət sisteminə keçərək Qorğan 
kənd mağazasının müdiri olmuşdur.  

1994-cü ildən bəri M.Balabəyov dövlət qulluğunda çalışır.  
O, 1994-2010-cu illərdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) İcra Ha-
kimiyyətinin Pirəbədil kənd İƏD üzrə nümayəndəsinin müa-
vini işləmişdir. 2010-cu ildən indiyə kimi isə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) İcra Hakimiyyətinin Qorğan kənd İƏD üzrə nüma-
yəndə vəzifəsində çalışır.  

Müseyib Balabəyovun 5 övladı, 9 nəvəsi var. Oğlu Orxan 
hazırda Qorğan kənd orta məktəbində müəllim işləyir.  

Müseyib Balabəyovun hələ 60 yaşı olsa da, Qorğan 
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kəndinin ağsaqqalı hesab olunur. Kənddə bütün xeyir- şər 
məclislərinin keçirilməsi, abadlıq-quruculuq məsələlərinin 
həlli həmişə onun rəhbərliyi altında həyata keçib. Bunu təkcə 
bir misalla sübut etmək olar.  

Uzun illər idi ki, kənd camaatı içməli su sarıdan korluq 
çəkirdi. Bu məsələ öz həllini tapmaqda müxtəlif maneələr və 
problemlərlə rastlaşırdı. Ancaq çox çəkmədi ki, Müseyibin 
təşkilatçılığı və rəhbərliyi ilə 3 km məsafədən kəndə içməli su 
xətti çəkildi və evlərə paylandı. İcra nümayəndəsi Müseyibin 
bu hərəkəti kənd camaatının böyük sevincinə səbəb oldu.  
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SÜSƏN MƏMMƏDOVA 
 

Süsən Nəsrəddin qızı Məmmədova 
15 avqust 1949-cu ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Sumaqova kən-
dində anadan olmuşdur.  

Orta məktəbin səkkizinci sinifini 
bitirib sənədlərini Bakı Sovet Ticarəti 
Texnikumunun qəbul komissiyasına 
təqdim edir. İmtahanları müvəffəqiy-
yətlə verib məktəbə qəbul olur. 1970-ci 
ildə həmin texnikumi fərqlənmə dip-

lomu ilə qurtarır.  
1970-ci ildə D.X.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq 

Təsərrüfatı İnstitutuna qəbul olub 1975-ci ildə həmin institutun 
əmtəəşünaslıq fakultəsini bitirərək ali dərəcəli əmtəəşünas 
ixtisası alır.  

1970-ci ildən 1998-ci ilə qədər Dəvəçi rayon Sovxoz fəhlə 
Kooperasiyasında müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir.  

1998-ci ildən 2006-ci ilə qədər Dəvəçi rayon İstehsal-
İstehlak Kooperativinin sədri vəzifəsində çalışmışdır. Rayon 
Qadınlar Şurasının sədri olmuşdur. Hansı vəzifədə işləmə-
sindən asılı olmayaraq Süsən Məmmədova həmişə ona tapşı-
rılan vəzifənin məsuliyyətini dərindən dərk etmiş, idarənin 
müdiriyyəti və yuxarı təşkilatlar tərəfindən verilən tapşırıqlara 
layiqincə əməl etmişdir. Gördüyü işin müsbət nəticəsi həmişə 
ona uğur gətirmiş, əməyi fəxri fərmanla və puı mükafatı ilə 
qiymətləndirilmişdir.  

2006-cı ildən Süsən Məmmədova təqaüdə çıxmışdır.  
Atası Nəsrədin kişi Sumaqova kəndində anadan olsa da 

əsas iş fəaliyyəti Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun bir çox 
idarə təşkilatları ilə sıx bağlı olmuşdur. O, kolxozda aqronom, 
sovxozda şöbə müdiri, təbiəti mühafizə sistemində inspektor 
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vəzifələrində çalışmışdır.  
Anası Qəmər xanım evdar qadın olsa da evdə xalçaçılıq 

sənəti ilə məşqul olub. Toxuduğu xalçalar o qədər çoxdur ki, 
sayı yadında qalmayıb.  

Nənəsi Zərbaf Musa qızı Pirəbədil sovetliyi tərkibində 
olan kəndlərin xalça ustası olub. “Stalin” xalçasının toxun-
masında iştirak etdiyinə görə hökümət tərəfindən 6 ədəd stul, 
12 metr bahalı parça ilə mükafatlandırilıb. Zərbaf nənənin 
övladları Polad, Nızaməddin, Orucxan, Bahəddin, Sürayyə, 
Mədinə, Kiçikxanım, Qəmər. Zərbaf nənənin həyat yoldaşı 
Gənci baba 1937-ci illərdə repressiya olub.  

Zərbaf nənə 8 övladı təkbaşına saxlayıb böyüdüb.  
Süsən xanımın 4 övladı, 9 nəvəsi var. O, nəvələrinə sonsuz 

məhəbbəti, sevgisi ilə yaşayır. 
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MƏFRUZƏ  NƏRİMANOVA 
 

Məfruzə Tapdıq qızı Nərimanova 
1957-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Pirəbədil kəndində ziyalı 
ailəsində dünyaya gəlib.  

M.Nərimanova 1964-cü ildə 
Pirəbədil kənd orta məktəbinin birinci 
sininə daxil olub, 1974-ci ildə həmin 
məktəbi bitirib. Sənədlərini Azər-
baycan Dövlət Universitetinə verib 
qəbul imtahanlarından “4” və “5” 
qiymətlər alaraq, yüksək balla Uni-

versitetə daxil olub. 1979-cu ildə universiteti bitirib təyinatını 
Dəvəçi rayonuna alıb.  

İlk iş yeri oxuduğu məktəb olub. Məktəbdə əvvəlcə dəstə 
rəhbəri, sonra isə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi 
işləyib. Pirəbədil kənd orta məktəbində işlədiyi dövrdə dərs 
dediyi şagirdlərin əksəriyyəti Pespublikanın müxtəlif ali 
məktəblərində təhsil alıblar. Hazırda Şabran şəhərində yerləşən 
5 şəhər məktəbinin demək olar hamısında onun vaxtilə dərs 
dediy şagirdlər muəllim işləyirlər. Şəhər 2 saylı orta mək-
təbində Kəmalə, Rəsmiyyə və Təranə müəllim, şəhər 3 saylı 
orta məktəbdə Pərvanə və Abgül müəllim, 4 saylı orta məktəb-
də isə Sevda və Eyvaz müəllim bir vaxt onun şagirdləri olub.  

1987-ci ildən bu günə kimi T.Abbasov adına 1 saylı tam 
orta məktədə Azərbaycan və rus bölmələrində Azərbaycan dili 
və ədəbiyyat fənnindən dərs deyir. Söhbət zamanı Məfruzə 
müəllimə dedi: “Vaxtikən bu məktəbdə dərs dediyim şagirdlər, 
indi mənimlə birlikdə əlinə jurnal alıb sinfə girən müəllim 
yetirmələrimlə və kollektivimlə fəxr edirəm. Bu məktəbə adı 
verilmiş İgid sərhədçi Tofiq Abbasovun anası da Pirəbədil 
kəndindəndir.  
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Müəllim peşəsi sənət və peşələrin içərisində ən yüksəkdə 
durub. Bir çox dahilər ona yüksək dəyərlər verib. Böyük tarixi 
şəxsiyyət, Ulu Öndər Heydər Əliyev müəllim adına və bu 
sənəti şərəflə yerinə yetirən insanlara xüsusi məhəbbətini ifadə 
edərək demişdir: “Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad 
tanımıram”. “Müəllim cəmiyyətdə aparıcı qüvvə kimi, həmişə 
yüksək nüfuza malik olmuşdur. ” 

Məfruzə müəllimə həm də gözəl ailə başçısıdır. Dörd 
övladı var.  
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MÜƏLLİM-FERMER - MAQSUD ŞİRİNOV 
 

Maqsud Güləli oğlu Şirinov 1949-
cu ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayo-
nunun Pirəbədil kəndində müəllim 
ailəsində anadan olmuşdur. Atası 
Güləli Şirinov rayonun Pirəbədil və 
digər kəndlərində uzun müddət sinif 
müəllim işləmiş, dövrünün sayılıb-
seçilən ziyalılarından olmuşdur. 1993-
cü ildə 76 yaşında dünyasını dəyiş-
mişdir.  

M.Şirinov 1957-ci ildə Pirəbədil kənd orta məktəbinin  
I sinfinə qəbul olmuşdur.  

Məktəbdə oxuduğu müddət ərzində özünü yaxşı bir şagird 
kimi tanıtmışdır. 1967-ci ildə o, məktəbi əla və yaxşı qiymət-
lərlə başa vurmuşdur. Orta məktəbi qurtardıqdan sonra 1967-
1968-ci illərdə Pirəbədil kənd orta məktəbin kitabxanasında 
kitabxanaçı işləmişdir.  

1968-ci ildə M.Şirinov V.İ.Lenin adıa APİ-nin coğrafiya 
fakultəsinə daxil olub. 1972-ci ildə müvəffəqqiyyətlə həmin 
insitututu bitirir,  təyinatı Dəvəçi rayonuna verilib. 1972-1974-
cü illərdə Pirəbədi məktəbində coğrafiya müəllimi işləyib.  

1974-1975-ci illərdə Maqsud müəllim Sovet ordusu sırala-
rında həqiqi hərbi xidmətdə olub.  

Xidmətini başa vuduqdan sonra 1975-ci ildən Maqsud 
Şirinov yenidən müəllimliyə qayıdıb. O, 1975-ci ildən 1999-cu 
ilə kimi rayonun indiki Dəvəçıkənd (keçmiş Kuybışev, Təzə-
kənd) kənd orta və rayon Texniki Peşə nməktəbində müəllim 
işləyib.  Maqsud müəllimin 4 övladı, 6 nəvəsi var.  

1999-cu ildə M.Şirinov təqaüdə çıxıb. Lakin o təqaüdçü 
olmasına baxmayaraq halal zəhmətdən ayrılmayıb. Dəvəçi 
şəhəri ərazisində torpaq sahəsi alaraq fermer təsərrüfatı 
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yaradıb. Artıq 15 ildir ki, yorulmaq bilmədən bu sahədə 
çalışıb. Demək olar ki, bütün çətinliklər arxada qalıb. İndi bu 
təsərrüfatın bağı, mal-qarası, əkin, yonca və bostan sahəsi var. 
Fermer təsərrüfatında istifadə olunan bütün texnikanı da özü 
alıb. O, bu sahədə işləri daha da sürətləndirmək, gələcəkdə 
yeni uğurlara imza atmağa çalışır.  
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QƏHRƏMAN ANA - GÜLTEYFƏ  ŞIXVERDİYEVA 
  

Gülteyfə Veysəl qızı Şıxverdiyeva 
1938-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Sumaqova kəndində kol-
xozçu ailəsində anadan olmuşdur.  

Atası Veysəl kişi müharibəyə ge-
dib qayıtmamışdır. Balaca Gülteyfə 
anası Həlimə xanımın himayəsində 
böyümüşdür.  

Pirəbədil məktəbində təhsil al-
mışdır.  

1956-cı ildə ailə həyatı qurmudur.  
14 yaşından 1961-ci ilə kimi kolxozda işləmişdir.   
1961-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda sovxoz 

təsərrüfatlarının yaradılmasından dağılmasına qədər olan bir 
dövrdə 30 ildən artıq Bilici südçülük-tərəvəzçilik sovxozunda 
fəhlə işləmişdir.  

12 uşaq anasıdır: 6 qız, 6 oğlan. Oğlanlarından ikisi dün-
yasını dəyişmişdir.  

30 nəvəsi, 6 nəticəsi var. Qəhrəman anadır.  
Övladlarının hamısı ailəlidir. Oğlanları: Yarəli Şabran 

şəhərində, “Azpetrol” da mexannik, Bahadur Əfqanıstan 
müharibəsinin iştirakçısı olub,  Bakıda neftçıxarma idarəsində 
qazmaçı, Bəxtiyar gözəl mebel ustasıdır, Azərbaycan Tibb 
Universitetində inzibatçı vəzifəsində çalışır. Böyük qızı Səbirə 
isə Şabran rayon xəstəxanasında işləyir.  

Qəhrəman ana Gülteyfə xanımın 76 yaşı olsa da əli bu gün 
də işdən soyumayıb. Hal-hazırda təqaüddədir. O ev təsərrü-
fatında çalışmaqla əməyə olan doğma və sağlam münasibətdə 
balalarına, nəvələrinə, nəticələrinə bir örnəkdir.  
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MƏMMƏD  MEHDİYEV 
 

Məmməd Seyidşah oğlu Mehdiyev 
1936-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Zeyvə kəndində anadan 
olmuşdur.  

1943-cü ildə Zeyvə kənd 7-illik 
məktəbin I sinifinə daxil olub 1949-cu 
ildə həmin məktəbi fərqlənmə ilə 
bitirmişdir. İbtidai siniflərdə Tacəddin 
və Nüsrət müəllim, yuxarı siniflərdə 
isə Şahvələd müəllim, Nurbala 

Hüseynov və başqaları müəllimi olmuşdur.  
7-illik məktəbi bitirən M.Mehdiyev sənədlərini Bakı Kənd 

təsərrüfatı Texnikumuna verir. Qəbul imtahanlarını müvə-
fəqiyyətlə verib texnikuma daxil olur. Birinci kursu başa vur-
duqdan sonra üzürlü səbəbdən təhsilini davam etdirə bilmir və 
kəndə qayıdır.  

Məmməd Mehdiyev Pirəbədil kənd orta məktəbin 9-cu 
sinifinə qəbul olur. Pirəbədildə ona bilikli və bacariqlı 
müəllimlərdən Abdulla müəllim tarixdən, Müzəffər müəllim 
riyaziyyatdan, Mehrac müəllim ictimaiyyətdən, Xudabaxış 
müəllim ədəbiyyatdan dərs deyir. O, 1953-cü ildə orta məktəbi 
bitirir.  

Məmməd müəllim söhbətlərinin birində deyir: 
 “1953-cü ilin mart ayı idi. İ.V.Stalin vəfat etmişdi. 

Məktəbdə böyük ağlaşma var idi. Bütün müəllim və şagirdlər 
ağlayırdılar. Zeyvə kəndindən şagird yoldaşlarım Xalid, 
Nuhbala, Mustafa, Samulla və mən də ağlayanlar arasında 
idik. ” 

1955-ci ildə Məmməd müəllim hərbi xidmətə çağırılır. Bir 
ilıik xidmətini başa vurduqdan sonra onu məzuniyyətə 
buraxırlar. Məzuniyyət vaxtı kəndə gəlib toy edib ailə həyatı 
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qurur. Yenidən xidmət etməyə yollanır. 1957-ci ildə hərbi 
xidməti başa vurub evə qayıdır.  

1957-ci ildə M. Mehdiyev təhsilini davam etdirmək üçün 
sənədlərini Şamaxı Pedaqoji texnikumuna verir. İmtahanlardan 
uğurla çıxaraq məktəbə qəbul olur.  

Burada onunla birlikdə Zeyvə kəndindən Pirəbədil kənd 
orta məktəbinin məzunları:Abdullayev Xalid, İsayev Qərib də  
eyni vaxtda Şamaxıda oxuyurdular.  

1959-cu ildə texnikumu tam bitirib diplom alır. Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayon Maarif Şöbəsinin sərəncamına gön-
dərilir. O vaxtlar rayon Xalq Maarif Şöbəsinin müdiri Xanbaba 
Məmmədov idi.  

Məmməd müəllimi Kilvar kənd orta məktəbinə sinif 
nmüəllimi işləməyə göndərirlər. Məktəbin direktoru Nurbala  
Hüseynov idi. M.Mehdiyev iki il orada işləyir. 1962-ci ildə 
ehtiyac olduğuna görə Zeyvə kənd yeddillik məktəbinə 
köçürülür.  

1962-ci ilin yanvar ayında təkmilləşdirmə kursunda olan 
müəllimi əvəz etmək məqsədilə Leyti kənd ibtidai məktəbinə 
müdir və müəllim köçürülür. Cari tədris ilinin sonuna kimi o 
bu məktəbdə işləyir.  

1962-ci ilin sentyabr ayının 1-də Məmməd müəllim rayon 
Xalq Maarif Şöbəsinin əmrilə sinif müəllimi işləmək üçün 
Yenikənd ibtidai məktəbə göndərilir.  

O vaxtlar Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu Abşeron 
rayonuna birləşdirilmişdi.  

Maarif Şöbəsinin müdiri isə Seyfur Abdulkərimov , 
Yenikənd ibtidai məktəbin direktoru isə Nurbala Hüseynov idi. 
Uzun müddət Məmməd müəllim bu məktəbdə işləyir.  

Yenikənd məktəbi Respublika Maarif Nazirliyinin əmri ilə 
səkizillik məktəbə çevirilir. Əmiraslan müəllimi direktor, 
Hüseyn müəllimi isə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 
təyin edirlər.  
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Yenikənd kəndində müasir tələblərə cavab verən orta 
məktəb binası tikilib istifadəyə verildi. Məmməd müəllim bir 
müddət də burada işlədi.  

1985-ci ildə ciddi ehtiyaca görə Məmməd müəllimi rayo-
nun Tağay kənd səkkizillik məktəbinə sinif muəllimi 
göndərirlər. Zəruri ehtiyac yarandığı üçün M.Mehdiyevi az 
keçmir ki, Gil-gil-çay kənd orta məktəbinə köçürürlər. Burada 
məktəb rəhbəri Mirzə müəllim, dərs hissə müdiri isə Həsənağa 
müəllim idi.  

Məmməd müəllimin Gil-gil-çay kəndində dərs dediyi 
şagirdlərdən Nəsibulla müəllimlə çiyin-çiyinə işlədiyi üçün 
çox fəxr edir. Dərs dediyi şagirdlərdən polis şöbəsində işləyən 
Ramiz və Ramil lə qürur hissi keçirir. Məmməd müəllim deyir 
ki, dərs dediyim şagirdlər mənə yaxınlaşıb salam verir, 
keyfimi-əhvalımı soruşur və gülə-gülə deyirdilər: 

“Ey hörmətli müəllim, sənin hər kənddə, hər şəhərdə 
meyvələrin var. ” Müəllim üçün də bundan əziz və şirin söz 
ola bilərmi ? 

1995-ci ildə ciddi ehtiyaca görə rayon Təhsil Şöbəsinin 
əmrilə Çayqaraqaşlı kənd əsas məktəbinə təyinat alan 
Məmməd müəllim iki il orada sinif müəllimi işlədi.  

Hal-hazırda Məmməd Mehdiyev təqaüddədir.  
Məmməd müəllim 7 uşaq atasıdır. 77 yaşı olsa da özünü 

hələ qoca hesab eləmir. 16 nəvə, 7 nəticə isə bu gün elmin 
sirrlərini babalarından öyrənirlər.  
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ZAKİR BAYRAMLI (BAYRAMOV) 
   

Mən, Zakir Həmid oğlu  Bayramlı 
(Bayramov) 1948-ci ilin iyul ayının  
20-də Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu-
nun Sumaqova kəndində ziyalı ailəsində 
anadan olmuşam.  

Atam Məmmədov Həmid Xələf 
oğlu 1921-ci ildə Sumaqova kəndində 
kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 
Atası, babam Xələf kişi Sumaqova 
kəndinin imkanlı, xətir-hörmətli, kənd 

camaatı tərəfindən sayılıb-seçilən, nüfuzlu bir insan idi. O, 
məmməddilər nəslindən Məmməd babanın oğlu idi. Xələf 
baba həm də məməddilər məhəlləsinin sözü keçən ağsaq-
qalarından olub. Atamın anası Xanımı nənə isə evdar qadın 
olmasına baxmayaraq, məmmədilər məhəlləsinin ağbirçəyi 
hesab olmuşdur.  

 Həmid kişi orta təhsilini Pirəbədil kənd orta məktəbində 
almışdır. O, institutu bitirdikdən sonra əvvəlcə müəllim 
işləmiş, sonralar kənd təsərrüfatı sahəsində çalışmışdır. Böyük 
Vətən müharibəsi cəbhəsində döyüş yolu keçmişdir. 2010-cu 
ildə dünyasını dəyişmişdir.  

Mən, 1956-cı ildə Pirəbədil kənd orta məktəbinin birinci 
sinfinə daxil olub beşinci sinifə kimi bu məktəbdə təhsil 
almışam. 1960-cı ildə ailəmlə birlikdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhərinə köçməyimizlə əlaqədar olaraq təhsilimi indiki 4 və 1 
saylı orta məktəblərdə davam etdirmişəm.  

1963-cü ildə indiki T.Abbasov adına 1 saylı orta məktəbin 
səkkizinci sinifini bitirmişəm.  Orta məktəbdə sinif yoldaşım 
olmuş Arif İskəndərovun xalası oğlu müəllim Əhməd 
Məmməd oğlu Əkbərovun məsləhəti və yaxından köməyi ilə 
sənədlərimi Bakı Plan uçot texnikumunun kənd təsərrüfatının 
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planlaşdırılması şöbəsinə verdim. Qəbul imtahanlarını uğurla 
verib texnikuma qəbul olmuşam.  

Tenikumda təhsil aldığım üç il mənim gələcək həyatımın 
düzgün istiqamətinə təkan vermişdir. Heç üç ay keçməmiş 
mən qrup komitəsi, məktəb tələbə həmkarlar təşkilatının sədri 
seçilmişəm. Texnikumda əla qiymətlərlə oxumaqla bərabər 
bütün ictimai tədbirlərdə iştirak edirdim. Ədəbiyyat müəlli-
mim, xalq şairi Səməd Vurğunun tələbə yoldaşı olmuş Məm-
mədiyyə müəllim mənim ədəbiyyata olan böyük həvəsimi 
görüb mənimlə dərsdənkənar vaxtlarda da məşğul olurdu. Heç 
bir az keçmədi ki, “Abşeron “qəzetindəki yaradıcılıq fəaliyyə-
tim nəzərə alınaraq məni qəzetə ştatdankənar müxbir seçdilər. 
Bundan əlavə mən Bakı şəhərində texnikumda oxumaqla 
bərabər 3 ədəbi məclisdə - şair Cabir Novruzun rəhbərlik 
etdiyi Yaziçılar İttifaqının nəzdindəki “Natəvan” klubundakı, 
V.İ.Lenin və M.Ə.Sabir adına kitabxanaların nəzdindəki ədəbi 
dərnəklərdə (rəhbərlər: Sabir Əhmədov və Kələntər Kələntərli) 
fəal iştirak edirdim.  

O vaxt Yazıçılar İttifaqında gənc yazarların şeir bölməsinə 
rəbbərlik edən görkəmli şairimiz Osman Sarıvəlli ilə dəfələrlə 
görüşürdüm. Ondan bir sıra məsləhətlər alırdım.  

Siyasi iqtisad müəlimimiz Şamxorlu Hümmət Mustafayev 
mənim şeirə-sənətə olan həvəsimi görüb o da məni qohumu 
şair Hüseyn Arifin yanına göndərdi, şair İlyas Tapdıqla da 
tanış oldum. Bütün bunlar mənim texnikumda oxumağıma heç 
bir mane olmadı. Əksinə mənim dünya görüşümün formalaş-
masına, bilik və bacarığımın artmasına səbəb oldu. Mənim bir 
sıra şeirlərim və digər yazılarım rayon və respublikanın 
mərkəzi mətbuatında işıq üzü gördü.  

  “Abşeron”, “Azərbaycan gəncləri”, “Ədəbiyyat və İncə-
sənət” qəzetlərində şeir və məqalələrimin, “Kirpi” jurnalında 
isə lətifələrimin dərc olunması məni çox sevindirirdi.  

1966-cı ildə mən texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirib, 
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təyinatımı Şabran (keçmiş Dəvəçi ) rayonuna aldım.  
Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin (keçmiş rayon İcraiyyə 

Komitəsinin binasının birinci mərtəbəsində yerləşirdi. İndi 
Təhsil Şöbəsinin ümumi mühasibatlığının otağıdır) rəisi Polad 
Əskərov məni qəbul etdi. “Bilici” südçülük-tərəvəzçilik sovxo-
zunda işləməyim üçün rəsmi göndəriş yazıb verdi. Növbəti 
gün iş yerində olmağımı söylədi.  

Səhər tezdən maşınla “Bilici” sovxozuna getdim. Direktor 
əvəzi baş mühasib Haqverdi Yarıyev idi. O əmrimi yazıb məni 
mühasib işinə qəbul etdi. Səhər tezdən tələb olunan vaxtda iş 
yerində olmağımı tapşırdı. Mən sabahdan kənd təsərrüfatında 
çalışacaqdım.  

Səhər açıldı. Elə kəndə getməyə hazırlaşırdım, xəbər gəldi 
ki, səni raykoma çağırırlar. Mən kəndə yox, raykoma getməli 
oldum. Raykomda (indi həmin binada Polis Şöbəsi yerləşir) 
məni ümumi şöbə müdiri Fəti Ağayev qarşıladı, heç ağızımı 
açmağa qoymadı, məni raykomun birinci katibi Qabil 
Səmədovun qəbuluna apardı.  

Birinci katib bizi qəbul elədi. Mənə dedi ki, oğlum işləmək 
istədiyin “Bilici” sovxozunda direktorla baş mühasib arasında 
söz-söhbət var. Cavan oğlansan gəl səni rayonun Çölquşçu 
kəndində yeni açılacaq kənd peşə məktəbinə göndərək. Bir 
neçə aya səni rayon mərkəzinə işə gətirəcəyimə söz verirəm. 
Mən heç bir etiraz etməyib “baş üstə” dedim və razılıq verdim.  

Beləliklə 4 ay 10 nömrəli kənd Peşə məktəbində hesabdar-
kassir işlədikdən sonra 1967-ci ilin yanvar ayının 1-dən rayon 
Xalq Maarif Şöbəsinə mühasib vəzifəsində işləmək üçün 
RXMŞ müdiri Akif Hacızadədən əmr aldım.  O vaxt Siyəzən 
rayonu da Dəvəçiyə baxırdı.  Böyük bir təşkilatda işləyirdim. 
Baş mühasib, müdir, inspektorlar, rayon maliyyə şöbəsinin 
işçıləri , bir sözlə kim mənə nə iş verirdi işləyirdim. Hara məni 
göndərirdilər gedirdim. İşi 3-5 ay keçməmiş yaxşı götürdüm. 
Altıncı ay müdir məni yanına çağırıb dedi ki, bəs səni baş 
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mühasib keçirirəm, razılığını ver. Mən uşaq da olsam tez 
soruşdum ki, bizim baş mühasibimiz var özü də mənim 
qonşum və uzaq qohumum Ağagül Xalıqov. Dedi bilirəm, 
ancaq mən qərarımı vermişəm. Mən qəti etiraz etdim. Dedim, 
bu işə heç cür razı ola bilmərəm. Məni o kişi işə götürüb, 
çörək verib. Mən çörək basanlıq eləyə bilmərəm. “Kürdün 
nəyi olsa da, namərdliyi olmaz”, misalını çəkdim.  Həm də 
mən dedim ki, 3-4 aydan sonra mən hərbi xidmətə gedirəm.  

1967-ci ilin noyabr ayının 11-də hərbi xidmətə çağırıldım. 
Üç gün Biləcəridə xüsusi evlərdə qaldıq. Nəhayət, 17 sərnişin 
vaqonu, ortada 1 örtülü yük vaqonunda mətbəx yerləşməklə 
eşalonumuz Ukraynaya sarı istiqamət aldı. Üç gün gecə-
gündüz yol gedib, nəhayət, Ukraynanın Pyatixatski şəhərinə 
çatdıq. 17 vaqondan cəmi 3 vaqon qalmışdı. Bizi vaqondan 
düşürdülər. 10 km qədər piyada yol getdik.  

Nəzərdə tutulan hərbi hissəyə çatdıq. Dnepropetrovsk 
vilayəti, Novomoskovski şəhəri, Dəmir yolu üçün körpü tikən 
hərbi hissə.  

Məni rotamıza kargüzar qoydular. Bir həftə işləyib 
gördüm ki, bu mən görən iş deyil. Gecəli-gündüzlü kazarmada 
olmalısan. Allahdan pənah,  bir gün eşitdim ki, Qərargahdan 
gəlib məni axtarıblar, mən çöl-təlim məşğələsində olduğuma 
görə tapmayıblar. Yenə gələcəklər.  

Ertəsi gün məni axtaran hərbiçi gəlib məni rotada tapdı. O 
mənə gərərgahın ərzaq təchizatında baş kargüzar vəzifəsini 
təklir etdi. Rusca mənə tərcümeyi halımı yazdırdı. Başqa 
sualları cavablandırdı. O mənə eyham vurub dedi ki, artıq 
qərargahın rəhbərliyində sənin məsələni bura gəlməmişdən 
qabaq həll etmişik. Ancaq onu sənə deyim ki, bu hissə 
yaranandan bəri birinci dəfədir ki, həmin vəzifəyə qeyri rus 
millətinin nümayəndəsini götürürük. Gedən söhbətdən belə 
hiss elədim ki, gələcək rəisim olaсaq Laxno soyadlı bu kapi-
tanın imtahanından yaxşı çıxmışam.  
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İki aylıq “karantin” dövrü başa çatdı. Mənə ərzaq təchi-
zatının rəisi tərəfindən Qərərgahda işə başlamaq haqqında əmr 
verildi. Mən işə başladım, düz bir il bu işdə çalışdım. Bir illik 
xidmətin belə sürətlə keçməsini heç özüm də hiss etmədim.  

1969-cu ilin mart ayının 1-də məni hərbi hissənin koman-
diri Kravtsov öz yanına çağırdı. Qərərgahın rəisi mayor Bala-
kin də onun yanında idi. Komandir mənə dedi: Yoldaş Bayra-
mov, təbrik edirəm, siz bizim Moldovanın Kaqul rayonunun 
Kirkanı kəndində (Rumuniya sərhəddində) yerləşən səyyar 
hərbi hissəmizin ərzaq təchizatının rəisini qeyri müəyyən 
müddətə əvəz edəcəksiniz. Ərzagın alınıb gətirilməsi, saxlan-
ması, düzgün məxaricə verilməsinə birbaşa cavabdeh şəxssən. 
Bir hərbiçi və maliyyəçi kimi bütün məsuliyyət sizinlədir. 
Buyurun, bu yerlərə imza edin, məxvi sənədləri və möhürlən-
miş ciddi hesabat blanklarını (vəkalətnamə, ərzaq attestatları 
və s.) təhvil alın. Möhürlü olduğu üçün bunların hər vərəqi bir 
partlayıcıdan da qorxuludur. Çalış super dərəcədə ehtiyatlı ol 
ki, hərbi tribunala düşməyəsən. Bu sənədləri saxlamaq üçün 
ağır və yanmayan seyflərdən birini də özünüzlə götürüb oraya 
aparın. Mən, “oldu yoldaş podpolkovnik”, deyib kabinetdən 
çıxdım və yola tədarük görməyə başladım.  

Mart ayının 3-də sərnişin vaqonlarından və hər cür texnika 
yüklənmiş vaqonlardan ibarət eşalonumuz Moldovaya istiqa-
mət götürdü. Bu, mənim həyatımda ən boyük xidməti səfər idi. 
Biz üç gün-üç gecə qatarla yol qət etdik.  

Səyyar hərbi hissəmiz Prut dəmir yolu stansiyasından 
Kaqul şəhərinə yeni dəmir yolu xətti çəkməli idi. Bu o dövrün 
ən strateji əhəmiyyət daşıyan vacib bir məsələsi idi. Kaqul 
şəhərində Moldovada ən iri konserv zavodu tikilmişdi. Zavoda 
dəmir yolu xəttinin vaxtında və keyfiyyətlə çəkilməsi böyük 
əhəmiyyət kəsb edirdi.  

Hələ qar əriməmiş ərazidə çadırlarımızı qurduq. Peç 
qaladıq. Bütün səylərə baxmayaraq, rütübət yalnız 15 gündən 



366 

sonra bizim çadırları tərk etməyə başladı.  
Mən düz 9 ay Moldovada qulluq elədim. Xidmətimdən 

bütün komandirlərim razı idi. Hərbi hissə komandirindən, 
Novomoskovski şəhər Partiya Komitəsindən, Kaqul rayon 
Partiya Komitəsindən neçə-neçə tərifnaməm var . İki ildə 3 
dəfə mənə 10 gün qısamüddətli məzuniyyət verilmişdi. Çünki 
məni burada əvəz edən olmadığı üçün işlərim yığılıb qalırdı. 
Ona görə də onların ikisini götürməyə heç ehtiyac qalmadı.  

1969-cu ilin dekadr ayının 23-də mən hərbi hissədən tərxis 
olunub Şabrana (keçmiş Dəvəçi) şəhərinə gəldim.  1970-ci ilin 
02 fevralından əmrimi alıb yenidən (ikinci dəfə ) rayon Xalq 
Maarif Şöbəsində mühasib işləməyə başladım.  

1970-1975-ci illərdə qiyabi yolla Azərbaycan Xalq Təsər-
rüfatı İnstitutunda yaxşı və əla qiymətlərlə oxuyub başa 
vurdum.  

1973-cü ilin 1-i fevralından baş mühasib vəzifəsinə irəli 
çəkilmişəm və 1980-cı ilin 23 iyuluna kimi bu vəzifədə işlə-
mişəm.  

1980-cı ilin 23 iyulundan ciddi ehtiyaca görə rayon 
İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon 
Sosial Təminat Şöbəsinə baş inspektor vəzifəsinə köçürül-
müşəm.  

1983-1986-cı illərdə Marksizm-Leninizm Universitetinin 
iqtisadiyyat (ideoloji kadrlar) fakultəsində oxumuş, oranı 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.  

Burada oxuduğum illərdə dərs prosesində keçmiş 
müəllimlərimlə bir daha görüşməyim mənim bir tələbə kimi 
məsuliyyətimi daha da artırıb. Məsələn, 1970-1975-ci illərdə 
Həbib Şirinov–Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda mənə 
siyasi iqtisaddan dərs demişdi. İndi də Marksizm-Leninizm 
Universitetində siyası iqtisad müəllimim idi. İqtisad elmləri 
doktoru, professor idi. Fəal tələbə olduğum üçün məni yaxşi 
tanıyırdı. O ilk dəfə auditoriyaya gələndə tələbələrə dedi: 



367 

Bizim bu ilki tədris proqramımızda yalnız mühazirə saatları 
üçün yer verilib. Ona görə də biz bu 10 günü ancaq mühazirə 
yazmağa sərf edəcəyik. O gülümsünərək üzümə baxdı və dedi: 
Mən elə bilirəm ki, bu qoçaq oğlandan başqa mənim 
mühazirələrimi heç kim axıracan yazıb çatdıra bilməyəcək. 
Kim yazıb çatdıra bilməsə, Zakirdən alıb köçürə bilər. İş elə 
gətirdi ki, doğrudan da məndən savayı heç kim Həbib 
müəllimin mühazirəsini axıradək yazıb çatdıra bilmədi.  

Universitetdə təhsil alarkən ikinci müəllimim Əjdər 
Ağayev idi. Əjdər Ağayev indi Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Şurasının sədri, “Təhsil və zaman” qəzetinin redaktoru, 
pedaqoji elmlər doktoru, professordur. O dövrdə Əjdər 
müəllim bizə nitq məharəti və natiqlik sənətindən dərs deyirdi. 
Bu mühazirədə həmişə qabaq partada oturmağa çalışardım. 
Dərs prosesinə çox diqqətlə qulaq asardım . Əjdər müəllimin 
şirin danışığı, dərsi tələsmədən cümlə-cümlə izah etməsi və 
tələbələrə çatdırması mənə ləzzət verərdi. Mən yeğanə tələbə 
idim ki, müəllim dərsi izah edəndə o prosesdə yaxından iştirak 
edirdim. Elə bil o məni də köməyə çağırırdı. Çox vaxt özümü 
saxlaya bilməyib Əjdər müəllimin başladığı cümlələri mən 
tamamlayırdım. Bu onun keyfini pozmazdı. Əksinə, daha 
yaxına gəlib gülümsəyər, elm işığına can atan mənim tələbə 
dünyamı daha da işıqlandırardı.  

1983-cü ilin sentyabr ayının 14-dən ciddi ehtiyacı nəzərə 
alıb rayon rəhbərliyinin göstərişi ilə yenidən (üçüncü dəfə) 
rayon Xalq Maarif Şöbəsinə əvvəlki işimə qayıtmışam. 1997-
ci ilin 1 iyuluna kimi baş mühasib vəzifəsində çalışmışam. 
Həmin ildə səhhətimlə əlaqədar 4 ay Rusiyada müalicədə 
olmuşam.  

1997-ci ilin 1 dekabrından ciddi ehtiyacı nəzərə alaraq 
rayon rəhbərliyinin sərənscamı ilə  yenidən (dördüncü dəfə) 
rayon Təhsil Şöbəsinə baş mühasib vəzifəsinə qəbul olmuşam.  

2011-ci ilin dekabr ayının 5-nə qədər,  təqaüdə çıxan günə 
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kimi həmin vəzifədə işlədim. Artıq 3-cü ildir ki, dövlət 
qulluqçusu kimi təqaüd alıram.  

İşlədiyim illər çox çətin, əzab-əziyyətli olub. Lakin bu 
əmək yolunu şərəflə keçməyə nail olmuşam. Sevincli günlə-
rimdən çöx kədərli günlərim olub. Elə vaxt olub iki min işçi, 
on altı min pensiyaçı ilə işləmişəm. Bu çətinliklərin hamısına 
sinə gərmişəm. Bunu sözün qısası dörd misra ilə belə izah 
etmişəm: 

  

Nə şantaj, nə təzyiq, nə saysız hədə,  
Çaşdıra bilmədi düz yoldan məni.  
Odur ki, həyatda heç vaxt, heç vədə 
Qorxuda bilmədi hər nadan məni.  

 

   Beş övladım, 11 nəvəm var.  
   Böyük oğlum Taleh T.Abbasov adına 1 saylı orta 

məktəbin rus bölməsini bitirib.  
Ali təhsilini xaricdə alıb. Əvvəlcə “YUJDAQ” İnstitu-

tunun hüquq fakultəsini, sonralar Ural Hüquq Akademiyasını 
bitirib. 10 ildən artıqdır ki, ədliyyə sistemində işləyir. Ədliyyə 
mayorudur. İşlədiyi sahəyə bir sıra yeniliklər gətirdiyinə görə 
respublikada tanınmış gənc ədliyyə işçisidir. Onun hüquq 
ədəbiyyatı nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış “ İddia ərizələri” 
(2010) və “Aliment öhdəlikləri” (2011) kitabları respublikada 
ədliyyə sistemində və ali məktəblərin hüquq fakultələrində 
əyani vəsait kimi geniş istifadə olunur. Taleh Bayramov 
hüquqi mövzuda tez-tez mətbuatda, radioda və televiziyada 
çıxış edir. İctimai televiziyanun “Qanun” verilişlərində tez-tez 
onun iş təcrübəsindən sujetlər göstərilir. Evlidir. Üç övladı var.  

Böyük qızım Samirə T.Abbasov adına 1 saylı orta məktə-
bin rus bölməsini bitirib. İlk alı təhsilini (4 il) Azərbaycan 
Tibb Universitetində alıb. Ailə həyatı qurduğu üçün ali 
təhsilini Ural Tibb Akademiyasında davam etdirib və oranın 
tam kursunu qurtarıb. Üç övladı var. Məktəb yaşlı və körpə 
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uşaqlarına xidmət etdiyi üçün hazırda işləmir. Rusiya-
nınYekaterinburq şəhərində yaşayır.  

Qalan üç övladım öz arzuları ilə müəllim peşəsini seçib. 
Üçü də T.Abbasov adına orta məktəbin məzunudur. Üçü də 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirib. Hər üçü 
pedaqoji sahədə çalışır. Kiçik oğlum Ramin tarixçi, ortancıl 
qızım Esmira bioloq, kiçik qızım Aynura sinif müəllimidir. 
Hər üçü ailəlidir. Ramin və Aynura müəllimin hərəsinin iki, 
Esmira müəllimin isə bir övladı var.  

Allahdan birinci istəyim budur ki, dünyamızda, respubli-
kamızda, rayonumuzda həmişə əmin-amanlıq olsun. Təhsil sis-
temində çalışan  bütün  insanlar qoy həmişə bir-birilə meh-
riban olsunlar. Bir-birinə can deyib, can eşitsinlər. Ürəklərini 
sevinc və şadlıq əvəzinə qəzəb, nifrət, həyəcan qorxu, qəm, 
kin, acıq, paxıllıq, lovğalıq, təkəbbürlülük, küsmək, qeybət, 
yalan, laqeydlik, yaltağlıq, tamahkarlıq, acgözlük, sağlam dü-
şüncəyə əsaslanmayan risklər və s. kimi mənfi hisslərlə dol-
durmasınlar.  

Bu hisslərin birini də ülvi hiss adlandırmaq olmaz. Bunlar 
hamısı şeytani hisslərdir. Sizə açığını deyim ki, insanı rahat 
yaşamağa qoymayan, uzun ömür sürməsinə mane olan bu 
hisslərdir. Bu hisslər minlərlə xəstəliklərin mənbəyidir.  

Çünki bu mənfi hisslər insanın beynindəki və ürək-damar 
sistemindəki qan damarlarının kəskin şəkildə daralmasına, 
qanın hərəkətinin ləngiməsinə səbəb olur. Bu hisslər insanın 
daxilindəki müsbət enerjini tamam sıxışdırıb aradan çıxardır. 
Belə məqamda insanın ağılı da sərrast işləmir. Sanki bütün 
düşüncələrin hamısı mənfi istiqamətə yönəlir. İnsanı təmiz 
düşünməyə, rahat və sakit nəfəs almağa, düz yolla getməyə və 
mənalı yaşamağa qoymur. Bu hisslər insanın heç özünün 
xəbəri olmadan ömrünü, necə deyərlər, “göy əskiyə düyün-
ləyib”  məhvə doğru aparır. Ali məktəbdə keçdiyim “Ehtimal 
nəzəriyyəsi”, “Psixologiya”, “Estetika” fənnindən, tibbi qayda-
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qanunlardan və digər mənbəələrdən topladığım bilik və təcrü-
bəyə əsasən deyə bilərəm ki, ömrün heç olmasa 10-15 və ya  
20 il il uzadılması insanın özündən aslı olan bir məsələdir.  

HAŞİYƏ. Deyirlər ki, xərçəng bürcündə (mənim bürcün- 
20 iyul 1948-ci il) dünyaya gələnlər eyni vaxtda iki aləmdə-
keçmişdə və indidə yaşayırlar. Belə ki, bu adamların yadda-
şında keçmiş xatirələr coşqun dağ çayları kimi gecə-gündüz 
aşıb-daşır. Keçmişdən qaynaqlanan fikirlər toplusu dərindən 
çıxan bulaq suyu kimi qaynayır.  Heç yerdə sakitlik və rahatlıq 
tapa bilməyərək bir yerdə dura bilmir. Şirin yuxu kimi xəyallar 
ondan əl çəkmək bilmir. Daim köçəri quşlar kimi elə hey 
uzaqlara uçur. Bir yerdə səbri-qərar tutmayan xəyallar gah 
keçmişlə indinin, gah da indilə gələcəyin arasında körpü 
salaraq onları birləşdirir. Məsələ bundadır ki, fikiri cilovlamaq, 
onu gedən yolundan saxlamaq qeyri mümkündür. O, elə bir 
qüvvədir ki, insan fikirləri dayandırmaq və ya gedən yolunu 
azdırmaq iqtidarında deyil. Bəziləri deyir ki, insan yaşdan-
dıqca yaddaşı köhnəlir, zəifləyir. Mən deyərdim ki, bu fərdi 
xarakter daşıyir. Əgər xəstəlik hökm çıxarmayıbsa, onu əlin-
dən almayıbsa yaddaş həmişə təzədir. Yaddaş elə bil bugünki 
günümüzdə yaşayan çoxsaylı xatirələr dünyasıdır. Söhbəti-
mizdən belə çıxır ki, əgər biz ötənləri, yəni keçmişi xatırla-
yırıqsa onda mən belə zənn edirəm ki, keçmiş bizimlə 
mövcuddur, yəni bizimlə bir yerdədir. Buradan belə qənaətə 
gəlmək olar ki, istər keçmiş, istərsə də indiki dövr ikisi də eyni 
vaxtda bizimlə yaşayır.  

1986-cı ildən etibarən 2000 illik tarixə malik olan astrolo-
giya elmi ilə də maraqlanıram. Amerikada, Avropanın bir sıra 
universitetlərində həmin elmi biliklərin tıbb, psixologiya, iqti-
sadiyyat, nəqliyyat və digər fakultələrində tədris olunmasını 
nəzərə alıb bu sahədə elmi biliklərimi artırıram. Astrologiya-
nın tibbi, coğrafi və insan amili ilə bağlı digər sahələri həmişə 
maraq dairəmdə olub.  
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EYVAZ ORUCOV 
 

Eyvaz Əlibala oğlu Orucov  
1965-ci ilin dekabr ayının 25-də 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Sumaqova kəndində fəhlə ailəsində 
anadan olmuşdur.  

1973-cü ildə Pirəbədil kənd orta 
məktəbinin birinci sinifinə daxil olub, 
1983-cü ildə həmin məktəbi bitir-
mişdir. Həmin ildə də Bakı Bədən 
Tərbiyəsi Texnikumuna daxil olmuş, 
1985-ci ildə həmın məktəbi başa vur-

muşdur. E.Orucovun təyinatı Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayo-
nuna verilmişdir.  

1985-ci ilin 1 sentyabrında rayonun Yanıqələz kənd 
səkkizillik məktəbində pedaqoji əmək fəaliyyətinə başlayan 
Eyvaz müəllim bir il bu məktəbdə işlədikdən sonra ciddi 
ehtiyaca görə 1986-cı ildə rayon Xalq Maarif Şöbəsinin əmri 
ilə rayonun Dağbilici kənd orta məktəbinə köçürülür. Burada o 
1993-cü ilə kimi işləyir.  

Eyvaz müəllim Dağbilici kəndində işlədiyi dövrlərdən 
danışarkən deyir ki, həmin illərdə Dağbilici kənd orta məktə-
bində şagirdlər arasında idmana böyük maraq yaratmışdım. 
Məktəbin şagirdləri rayonda keçirilən şahmat, yüngül atletika, 
və digər yarışlarda uğurla çıxış edərək bir çox mükafatlara 
layiq görüldülər. Həmin vaxtlarda məktəbin şagirdi Aycamal 
Qaflanova Quba şəhərində keçirilən “Ağ top” uğrunda zona 
yarışında uğurla çıxış edərək kubok mükafatına layiq yer tutdu 
və Şabran (keçmiş Dəvəçi) ilk dəfə olaraq I dərəcə normasını 
yerinə yetirdi.  

Dağbilici kənd orta məktəbində işlədiyim müddətdə 
müntəzəm olaraq rayon və respublika mətbuatında məktəbin 
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idman həyatı haqqında çıxış etmişəm. Çəkdiyim zəhmət öz 
bəhrəsini verib. Mən “baş müəllim “ adına layiq görüldüm.  

1993-2005-ci illərdə Eyvaz Orucov ehtiyacla əlaqədar 
Pirəbədil kənd orta məktəbinə köçürülür. Həmin illərdə də 
idmanın kütləviliyinə nail olub. Məktəbin voleybol, şahmat, 
hərbi-idman oyunları komandası rayon birinciliyində uğurla 
çıxış etmişdir.  

2005-ci ildən indiyə kimi 9 ildir ki, Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər 4 saylı orta məktəbində fiziki tərbiyə müəllimi 
işləyir. Bu məktəbdə də idmanın kütləviliyinə nail olub. 
Vətənimiz üçün hərtərəfli inkişaf etmiş, kamil, fiziki hazırlıqlı, 
mətin və cəsur, layiqli gənclər hazırlamaq üçün əlindən gələni 
edir. Buna VII-VIII- siniflərdə “Cəsurlar”, IX-XI-ci siniflərdə 
isə “Şahin” hərbi idman oyunlarını göstərmək olar. ”Cəsurlar “ 
komandası son səkkiz ildə ardıcıl olaraq rayon çempionu 
olmuş, zona birinciliyinə vəsiqə qazanmışdır. Altı dəfə zona 
birinciliyinin qalibi olmuş, respublika finalında iştirak etmiş-
dir. Həmin komanda respublika finalında da uğurla çıxış edə-
rək müxtəlif mərhələlərin qalibi olmuşdur.  

Komanda respublika Gənclər və İdman Nazirliyinin, 
Təhsil Nazirliyinin, Föfqəladə Hallar Nazirliyinin qiymətli 
hədiyələri və diplomları ilə təltif olunmuşdur.  

Şəxsən yaxından tanıdığım Eyvaz müəllim rayonumuzun 
fiziki tərbiyə müəllimləri arasında öz işinə məsuliyyətinə görə 
seçilir. Ona gələcək işlərində yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.  
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ŞABƏDDİN SALAHOV 
 

Şabəddin Cəmaləddin oğlu 
Salahov 21 mart 1945-ci ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Qorğan 
kəndində anadan olmuşdur.  

1952-ci ildə Qorğan kənd yedillik 
məktəbini bitirib təhsilini Pirəbədil 
kənd orta məktəbində davam etdirmiş 
və 1963-cü ildə burada orta təhsilini 
başa vurmuşdur.  

1963-cü ildə V.İ.Lenin adına 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuş, həmin 
institutun riyaziyyat fakultəsində təhsil almışdır.  

Ş. Salahov 1969-cu ildə təhsilini başa çatdırıb Şabran 
(indiki Dəvəçi) rayonuna təyinat almışdır.  

Böyük həvəs, tükənmək bilməyən arzu və istəklə pedaqoji 
işə başlayan Şabəddin müəllim yorulmaq bilmədən düz 28 il 
rayonun Yenikənd (indiki Siyəzən rayonu) orta məktəbində 
çalışmaqla şagirdlərə riyaziyyat fənnini dərindən öyrətmişdir. 
Onun dərs dediyi məzunlar arasından onlarla insan ali və 
xüsusi orta təhsil müəssisələrində təhsillərini davam etdirirlər.  

Pedaqoji ustalığına və nümunəvi əməyinə görə 1993-cü 
ildə o ” Xalq təhsil əlaçısı” adına layiq görülmüşdür.  

1997-ci ildə Ş.Salahov Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər  
1 saylı əsas məktəbə riyaziyyat müəllimi köçürülmüş, orada 
tükənmək bilməyən pedaqoji əmək fəalıiyyətini 2012-ci ilə 
kimi  müvəfəqqiyətlə davam etdirmişdir.   

Hal-hazırda təqüddədir.  
Ş.Salahov gözəl ailə başçısıdır. İki oğlu, dörd qızı vardır. 

O ömrünün mənasını təkcə müəllimlik fəaliyyətində deyil, öz 
uşaqlarının böyüyüb boya-başa çatmasında, onların Vətənə 
xidmət edəcək bir ziyalı kimi yetişməsində görür. Övladlarının 
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hamısı ali və orta ixtisas təhsillidir. Bunların arasında hər 
ixtisasdan olan mütəxəssislər yetişmişdir: həkim, iqtisadçı, 
müəllim, bank və ticarət işçisı və s.  

Şabəddin müəllim qurduğu aılə həyatından və övladların-
dan da razılıq edir. Özünü xoşbəxt sayır və deyir ki, bir 
müəllim kimi hələ yorulmamışam. İstəyirəm ki, ömrümün 
qalan hissəsini öz istirahətimlə yanaşı, 10 nəvəmin (5 oğlan,  
5 qız) təlim-tərbiyəsinə və qayğılarına həsr edim. Bax, buna 
deyərəm əsil aslan baba.  

   
                         

  



375 

ALTAY BABAYEV 
 

Altay Hacımirzə oğlu Babayev 
1950-ci ilin aprel ayının 18-də 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Pirəbədil kəndində dünyaya göz 
açıb. Atası Hacımirzə kişi kəndin 
hörmətli, elmə-təhsilə yüksək qiy-
mət verən sakinlərindən olmuş, Pirə-
bədildə dövlət və kolxoz quru-
luşunun möhkəmlənməsində böyük 
əmək sərf etmişdir. İlkin təhsilinı 
Siyəzən internat məktəbində alan 

Altay 1967-ci ildə Pirəbədil kənd orta məktəbini əla qiymətlə 
bitirmişdir. İlk əmək fəaliyyətinə doğma  kəndindəki  ev 
muzeyində (indiki tarix muzeyində) direktor vəzifəsndə 
başlamışdır. İki il burada işlədikdən sonra Sumqayıtda İstilik 
Elektrik Stansiyasında operator vəzifəsində çalışmışdır. 
Bununla bərabər o, Bakı yeyinti Sənaye Texnikumunda təhsil 
alıb oranı bitirmişdir. 1971-1974-cü illərdə ümumi icbarı hərbi 
xidmətini Rusiyanın Moskva vilayətində keçmişdir. Hərbi 
xidmət zamanı özünü intizamlı, savadlı, bacarıqlı, işgüzar bir 
əsgər kimi göstərmişdir. Qulluq dövründə idmanla müntəzəm 
məşğul olub. Ustalığa namizəd kimi hərbi hissənin bütün 
idman yarışlarında müntəzəm və aktiv iştirak edərək tələb 
olunan bütün normativləri yerinə yetirmişdir. Hərbi hissənin 
çempionu adını qazanmağa müvəffəq olmuşdur.  

A.Babayev ordudan tərxis olunduqdan sonra 1975-ci ildə 
sənədlərini ADU-nun tələbə qəbulu komissiyasına təqdim edir. 
Qəbul imtahanlarından müvəffəqiyyətlə keçərək həmin univer-
sitetin tarix fakultəsinin qiyabi şöbəsinə qəbul olur. 1977-сi 
ildə onu işləmək üçün daxili işlər orqanlarına göndərirlər. Bu 
qurumda xidmət etdiyi 25 il ərzində o, yüksək pəşəkarlığı, 
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əməksevərliyi, bacarığı və təşkilatçılığı ilə həmkarları arasında 
böyük hörmət və nüfuz qazanmışdır. Əzab və əziyyətli əmək 
yolunu böyük çətinliklə, lakin şərəflə keçən Altay müəllim 
sıravi polis nəfərindən polkovnik rütbəsinədək yüksəlmişdir.  

O, 1980-1988-ci illərdə Bakı Baş Polis İdarəsində baş 
inspektor və şöbə rəisi vəzifələrində çalışmışdır. 1988-ci ildə 
Azərbaycan Polis Akademiyasını bitirir. 1988-1989-cu illərdə 
Şəmkir, 1989-1991-ci illərdə isə Qaradağ DİŞ-nin rəis müavini 
vəzifəsində işləməklə yanaşı şöbə rəisi vəzifələrini də icra 
etmişdir. 1991-1992-ci illərdən Altay müəllim Bakı şəhəri, 
Nizami rayon Polis İdarəsində rəis müavini vəzifəsində 
işləmişdir. Daxili İşlər Nazirliyi futbol komandasının üzvü 
olmuşdur. Əla xidmətə görə döş nişanı ilə təltif edilmişdir. 
Rəşadətə görə, qüsursuz xıdmətə görə medallarına, eləcə də bir 
çox Fəxri fərmanlara, pul mükafatına və qiymətli hədiyyələrə 
layiq görülmüşdür.  

İki övladı var.  
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ƏZİZƏ MURADOVA 
 

Muradova (Səmədova) Əzızə 
Dünyamalı qızı 1942-ci ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Pirəbə-
dil kənd sovetliyinin Zöhramı kən-
dində anadan olmuşdur.  

1956-cı ildə Pirəbədil kənd orta 
məktəbin 7-ci sinifini bitirib ailə 
vəziyyəti ilə əlaqədar Dəvəçi şəhə-
rinə köçmüşdür. Orta təhsilini başa 
vurub 1959-cu ildə Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin filalogiya fakultəsinə qəbul olmuşdur.  
1963-cü ildə universiteti bitirib Bakı şəhər Xalq Maarif 

İdarəsinin sərəncamına göndərilmişdir. 176 nömrəli şəhər 
məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir.  

Sonralar Əzizə müəllimə Şabran (keçmiç Dəvəçi) şəhərinə 
köçmüş, Pirəmsən orta, Leyti ibtidai, Çayqaraqaşlı, Hacıqara-
qaşlı, Xəlfələr və Qorğan kənd 8-illik məktəblərdə pedaqoji iş 
fəaliyyətini davam etdirir. Bu məktəblərdə müəllim işləyərkən 
Əzizə müəllimə müəllimlik peşəsinin məsuliyyətini dərindən 
dərk edərək bu sahədə böyük bacarıq və peşəkarlıq nümunəsi 
nümayiş etdirir.  

Əzizə müəllimim dərs dediyi məzunlar arasında onlarla 
müəllim, həkim, elmi işçi, mühəndis, hərbiçi və s. saymaq 
olar.  

Hazırda Əzizə müəllimin 72 yaşı, 55 il pedaqoji stajı var. 
Buna baxmayaraq o bu gün də sağlam və gümrahdır.  Kənd 
yerindəki ciddi ehtiyaca görə müqavilə yolu ilə rayonun ucqar 
Düzbilici kənd orta məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi işləyir. 
İstər valideynlər, istərsə də şagirdlər onu sönməz məhəbbətlə 
sevirlər.  

Söhbət zamanı Əzizə müəllimə söyləyir ki,  məndə işə və 
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peşəmə həvəs hələ sönməyib. Boyük ilhamla və məhəbbətlə 
ömrümün sonunadək xalqımın balalarına bilik öyrətmək 
qabiliyyətinə malikəm. Əsil müəllim, əsil vətəndaş belə olar. 
Sənətə, peşəyə olan sevginin, məhəbbətin varlığı isə elə insa-
nın özünün varlığı, yaşaması deməkdir.  
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ƏHƏD MURADXANLI 
 

Əhəd Muradxanlı mənim ana kən-
dim Zöhramıdandır. 1939-cu ilin sent-
yabr ayının 20-də anadan olmuşdur.  

O, 1956-cı ildə orta məktəbi biti-
rib, həmin ildə də Azərbaycan Teatr 
İnstitutuna sənəd verib. İmtahanlardan 
uğurla keçib, kino və dram aktyorluğu 
fakultəsinə qəbul olmuşdur.  

Əhəd Muradxanlı 1960-cı ildə təh-
silini başa vurub əmək fəaliyyətinə 

başlayıb.  
1960-cı ilin sentyabr ayının 1-dən 1965-ci ilin mart ayının 

1-inə qədər Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Radio 
Verilişləri və Televiziya Komitəsində rejissor köməkçisi vəzi-
fəsində işləmişdir.  

1961-1964-cü illərdə o əmək fəaliyyətini davam etdir-
məklə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakultə-
sində üç il təhsi almışdır. Üzürlü səbəbdən oranın qiyabi 
şöbəsini bitirmək mümkün olmamışdır.  

1968-1970-ci illərdə Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutu 
nəzdində fəaliyyət göstərən ikiillik ingilis dili kursunu başa 
vurmuşdur.  

1965-ci ilin mart ayının 1-dən 1987-ci ilin mart ayının 10-
dək Azərbaycan Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni əlaqələr 
Cəmiyyətində əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir.  

1965-1977-ci illərdə burada əvvəlcə referent, sonra 1977-
1987-ci illərdə isə “Sovet Azərbaycanı” məcmuəsinin Azər-
baycan nəşrinin redaktoru  işləmişdir.  

İlk şeiri 1953-cü ildə “Azərbaycan pioneri” qəzetində çap 
olunmuşdur.  

Əhəd Muradxanlının şeir, poema, məqalə və tərcümələri 
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“Ədəbiyyat və incəsənət”, “Kommunist”, “Azərbaycan gənc-
ləri”, “Bakı”, “Abşeron”, “Bakinski raboçi”, “Vişka”, “Molo-
dej Azerbaydjana” qəzetlərində, “Azərbaycan”, “Ulduz”, 
“Sovet Azərbaycanı” məcmuələrində, “Ağ günlərin sorağında” 
almanaxında (Bakı, “Yazıçı”, 1983) çap olunmuşdur. Rus və 
ingilis dilləri vasitəsilə tərcümələri vardır. Şeirləri Ukrayna 
dilində çıxan “Sad nad morem”-Simferopol “Tavriya” 1972 ), 
“Qorizont” (Odessa, “Mayak”, nəşriyyatı almanaxlarında çap 
olunmuşdur. 1973) Yeddi şeir kitabı nəşr edilmişdir. “Məhək 
daşı”, “Dəniz nəğməsi”, “Mən işığı düşünürəm”, “Yasəmən 
çiçəkləri”, “Gül”, “Hədiyyə”, “İlahi söz”.  

Əhəd Muradxanlının iki şeirini təqdim edirik: 
 

DOĞMA KƏND 
 

Öz doğma kəndinizdə 
Tanımasalar səni,  
- Qərib,  
- Qonaq – desələr 
Sən qınama kimsəni.  
Özündən bəd gümanlar 
Elə bilməsin hamı 
Durub yolda gözləyir 
Öz kəndini atanı,  
Şəhərləri tutanı,  
Vəzifəyə,  
Ad-sana,  
Şan-şöhrətə çatanı.  
Kəndin min bir qayğısı 
Kəndlilərin işi var,  
Vaxtlı –vaxtında gəlib  
Yada salsın yurdunu 
Uzaq-uzaq ellərdə 
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Səbr-qərar tutanlar.  
Gəlsə, tanıyacaqlar,  
Gəlməsə, tanımazlar 
Ağsaqqallar 
Uşaqlar 
Bir vaxt kənddən gedəni- 
həsrətilə kəndini 
Bir az məyus edəni,  
Xeyli məşhur edəni.  
 

 
DAĞLAR, A DAĞLAR 

 
Çoxalıb gələnin- gedənin yenə, dağlar, a dağlar.  
Daim ilham verir bu halın mənə, dağlar, a dağlar.  
 
Gözəl bir lövhə tək ğörünür Qənşər...    
İkindi vaxtında, qarışanda şər.  
Zülm ayağına səcdəyə düşər, dağlar, a dağlar.  

 
Adına şöhrətdir saf bulaqların,  
Qartalı qıy vuran gen oylaqların.  
Əksilməz qonağın, tükənməz varın, dağlar, a dağlar.  

 
Güneydə ney çalsa bir çoban qardaş,  
Səsini əks edər hər qaya, hər daş.  
Sevincdən tökülər gözlərindən yaş, dağlar, a dağlar.  

 
Ayrılıq hər dəfə dərs olur mənə,  
Çox çəkməz qayıdıb gələrəm yenə,  
Təptəzə nəfmələr oxuram sənə,  dağlar, a dağlar.  
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PAŞA ORUCOV 
 

Paşa Nizamməddin oğlu Orucov 
1937-ci ilin may ayının 11-də Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Su-
maqova kəndində kolxozçu ailəsində 
anadan olmuşdur.  

Atası Hacı Nizaməddin kişi Su-
maqova kəndinin sevib-seçilən ağsaq-
qallarından biri olmuşdur. Anası Gül-
zarə xanım isə evdar qadın idi.  

P.Orucov 1945-ci ildə Pirəbədil 
kənd orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş, 1955-ci ildə 
həmin məktəbi bitirmişdir.  

1951 və 1953-cü illərdə məktəbin əlaçı şagirdi olduğuna 
görə şagirdlərin yay tətili dövründə (VI və VIII siniflərdə) 
Bakı şəhərinə bir aylıq istirahətə göndərilmişdir.  

1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil 
olub, 1960-cı ildə həmin institutun riyaziyyat-fizika fakultə-
sinin əyani şöbəsini bitirmişdir. Təyinatını Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonuna almışdır.  

1960-cı ildən 1979-cu ilədək T.Abbasov adına Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə riyaziyyat-
fizika müəllimi işləmişdir.  

1979-cu ildən 1993-cü ilə kimi Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayon əyani–qiyabi orta məktəbində drektor və müəllim 
vəzifələrində çalışmışdır.  

Pedaqoji fəaliyyətinin sonrakı illərində Paşa müəllim rayo-
nun Sincanboyad və Surra kəndlərində müəllimlik etmişdir.  

2011-ci ildən təqaüdə çıxmışdır.  
İşlədiyi müddətdə həm müəllimi, həm sinif rəhbəri olduğu 

şagirdlərdən Fərmanov Vaqif, Cəbrayılova Cəvahir, Nuşiyev 
Yəhya və Əhmədov Tofiq orta məktəbi əla qiymətlərlə bitir-
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diyinə görə medalla təltif edilmişdir.  
Paşa Orucovun yetişdirdiyi məzunlar arasında 20 nəfər 

riyaziyyat-fizika müəllimi vardır.  
Dərs dediyi məzunlardan 3 nəfəri elmlər namizədi, 1 nə-

fəri isə generaldır.  
Paşa müəllimin 77 yaşı olsa da bu gün də özünü gümrah 

hiss edir. Tez-tez dərs dediyi məzunlarla görüşür, gənc müəl-
limlərə öz dəyərli məsləhətlərini verir, çoxillik iş təcrübəsini 
onlara öyrətməyə çalışır 

O, əsl təhsil fədaisidir. Söhbət zamanı deyir ki, tez-tez 
məktəblərə, şagirdlərə baş çəkməsəm sanki havam çatışmır. 
Paşa müəllim mən orta məktəbdə oxuyarkən həm fizika 
müəllimim, həm də riyaziyyat müəllimim olub. 40 ildən 
artıqdır ki, qonşuyuq. Uzaq və yaxın səfərlərdə şoxlu yol 
yoldaşlığımız olub. Gözəl həmsöhbət, etibarlı dost, mehriban 
yol yoldaşıdır. Öz səbri, möhkəm iradəsi, məntiqi və dəqiq 
danışığı ilə həmişə tərəf müqabilini üstələyir. Dəyərli 
məsləhətləri ilə gənclərə bir nümunədir. Qeybəti, dalca 
danışmağı xoşlamır. Deyərdim onu məni qədər tanıyan 
yoxdur. Əsl müəllimdir Paşa müəllim. Elə bil müəllimə xas 
olan bütün müsbət keyfiyyətlər hamısı onda cəmlənmişdir.  

P.Orucovun 5 övladı, 12 nəvəsi, 2 nəticəsi var. Övladla-
rının 4-ü ali, 1-i xüsusi orta təhsillidir. Onun ailəsində təxmi-
nən hər ixtisasdan: həkim, müəllim, hüquqşünas, iqtisadçı və s. 
ixtisasdan olan mütəxəssislər vardır.  

Həyatının mənasını gənc nəslin təlim-tərbiyəsində görən 
əziz müəllimim Paşa Orucov hər gün 14 nəfər nəvə-nəticəsinə 
dərslərini hazırlamaqda yaxından kömək edir. Belə babanı 
görüm 100 yaşasın! Amin! 
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FARİZ ORUCOV 
 
 

Fariz Hacı Nizaməddin oğlu 
Orucov 1958-ci ilin avqust ayının 27-
də Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Sumaqova kəndində kolxozçu ailəsində 
dünyaya göz açmışdır. Atası 
Nizaməddin kişi nəinki Sumaqova kən-
dinin, eləcə də bütün Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun ən hörmətli  ağsaq-
qallarından biri olmuşdur. 

1975-ci ildə orta məktəbi bitir-
mişdir. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 

orduda xidmət etmişdir.  
1986-cı ildə Sankt Peterburq (keçmiş Leninqrad) şəhərində 

Maliyyə-İqtisad İnstitutunu bitirmişdir.  
1978-ci ildən 1993-cü ilə qədər Siyəzən Qarışıq Mallar 

Ticarəti İdarəsinin ticarət obyektlərində işləmişdir.  
1993-cü ildən hal-hazıra kimi isə kommersiya fəaliyyəti 

ilə məşğuldur.  
F.Orucov rayonun ictimai həyatında daim fəallıq göstərir.  
Ailəlidir, 3 övladı var.  
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TELMAN CAVADOV 
 

 

Telman Ağabala oğlu Cavadov 
1948-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Sumaqova-Qazma kəndin-
də anadan olmuşdur.  

1954-cü ildə Qorğan kənd sək-
kizillik məktəbin birinci sinifinə daxil 
olub 1962-cü ildə oranı bitirmişdir. O 
orta təhsilini Pirəbədil kənd orta 
məktəbində davam etdirmiş, 1965-cı 
ildə həmin məktəbi qurtarmışdır.  

Atası Ağabala kişi 1997-ci ildə, 
anası Reyhan xanım isə 1994-cü ildə dünyasını dəyişmişdir.  

1965-1966-cı illərdə 22 nömrəli Tikinti İdarəsində fəhlə-
liklə əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1966-cı ildə Mexanikləş-
dirmə məktəbində təhsil aldıqdan sonra ekskovatorçu-maşinist 
vəzifəsində işləmişdir.  

1967-ci ildə Bakı Maliyyə Kredit Texnikumunun qiyabi 
şöbəsinə daxil olub, 1972-ci ildə həmin texnikumu müvəfə-
qiyyətlə bitirmişdir.  

1967-1969-cu illərdə icbarı həqiqi xidmətdə olmuşdur.  
1970-ci ilin mart ayından yenidən 22 saylı Tikinti İdarə-

sində ekskovatorçu-maşinist vəzifəsində iş fəaliyyətini davam 
etdirir. Həmin tikinti idarəsinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar 
olaraq Bakı şəhərinə köçmüş, Azərbaycan Dəmir yolu İdarə-
sinin 1 nömrəli mexanikləşdirilmiş hissəsində fəhlə işləmişdir.  

1970-ci ilin dekabr ayından Bakı şəhər Əzizbəyov rayon 
Maliyyə Şöbəsində inspektor vəzifəsində çalışmışdır. 1972-ci 
ildə həmin vəzifədən azad olub keçmiş SSRİ Dövlət Bankının 
Dəvəçi Şöbəsinin sərəncamına göndərilmişdir.  

1974-cü ildə Moskva şəhərində Ümumittifaq Yeyinti 
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Sənaye İnstitutuna qəbul olub 1979-cu ildə həmin ali məktəbi 
bitirmişdir.  

1975-ci ildə Dəvəçi rayon Aqrar Satış Birliyinə böyük 
iqtisadçı vəzifəsinə köçürülmüş və 1976-cı ilin oktyabr ayına 
kimi həmin vəzifədə çalışmışdır.  

1976-cı ilin oktyabr ayında Dəvəçi rayon İcraiyyə 
Komitəsinin təşkilat şöbəsinə təlimatçı vəzifəsinə köçürülmüş, 
1977-ci ilin iyuluna kimi həmin vəzifədə işləmişdir.  

1977-ci ilin iyul ayından1978-ci ilin oktyabr ayına kimi 
Dəvəçi İctimai İaşə Birliyinin direktoru vəzifəsində, 1982-ci 
ilin oktyabr ayına kimi Dəvəçi rayon Sovxoz Fəhlə 
Kooperativi İdarəsində idarə heyyətinin sədri, 1982-1984-cü 
illərdə isə Dəvəçi rayon Aqrar Sənaye Birliyində böyük iqti-
sadçı vəzifəsində çalışmışdır.  

1984-1985-ci illərdə Dəvəçi Broyler quşçuluq fabrikində 
böyük iqtisadçı, 1985-1987-ci illərdə isə Siyəzən Broyler Quş-
çuluq fabrikində soyuducu sexin rəisi vəzifələrində işləmişdir.  

1987-1991-ci illərdə Dəvəçi Broyler quşçuluq fabrikində 
böyük iqtisadçı vəzifəsində çalışmışdır .  

1991-ci ilin iyul ayından hal-hazıra kimi Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) Taxıl Məhsulları Kombinatında elevator sexinin rəisi 
vəzifəsində işləyir.  

Ailəlidir, 4 uşağı, 7 nəvəsi var.  
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VALEH ARZUMANOV 
 

Valeh Şahbala oğlu Arzumanov 
1956-cı ilin yanvar ayında Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Zöhramı 
kəndində ziyalı ailəsində anadan ol-
muşdur. Atası Şahbala kişi uzun müd-
dət Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər uşaq 
xəstəxanasının baş həkiminin təsər-
rüfat işləri üzrə müavini vəzifəsində 
işləmişdir.  

1963-cü ildə Valeh Arzumanov 
Gəndov kənd orta məktəbin I sinifinə qəbul olub IV sinifədək 
bu məktəbdə oxumuşdur. 1967-ci ildə ailə vəziyyəti ilə əla-
qədar Pirəbədil kənd orta məktəbinə köçürülmüş, təhsilini 
orada davam etdirmişdir. 1973-cü ildə isə həmin məktəbi 
müvəfəqiyyətlə bitirmişdir.  

Orta məktəbi başa vurduqdan sonra V.Arzumanov Bakı 
şəhər 11 nömrəli Texniki-Peşə məktəbini bitirmiş, qəlibçi ixti-
sasına yiyələnmişdir. Məktəbi qurtardıqdan sonra onun təyinatı 
Bakı şəhəri, B.Sərdarov adına zavoda verilmiş, həmin zavodda 
o hərbi xidmətə çağırılanadək qəlibçi vəzifəsində işləmişdir.  

1976-1978-ci illərdə Valeh Arzumanov hərbi xidmətdə 
olmuşdur.  

Ordudan tərxis olunduqdan sonra o 1979-cu ildən indiyə 
kimi 35 ildir ki, “Azərneft yağ” Neft Emalı Zavodunda sahə 
rəisi vəzifəsində çalışır.  

1979-1986-ci illərdə indiki Azərbaycan Neft Akademiya-
sınının axşam şöbəsində təhsil almış və oranı yaxşı və əla 
qiymətlərlə bitirmişdir.  

Valeh Arzumanov harada işləməsindən asılı olmayaraq,  
ona tapşırılan işin həmişə ustası olmuşdur. O, öz biliyi, baca-
rığı və peşəkarlığı ilə bütün iş yoldaşlarına nümunə olmuşdur. 
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Valehin əməyi həmişə müəssisə və şirkət rəhbərləri tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. Bunu onun işlədiyi istehsal mü-
əssisələrindən aldığı çoxlu sayda tərifnamələrdən və mükafat-
lardan da görmək olar. Uğur olsun, Valeh! 
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BAYRAM BƏDƏLOV 
 

Bayram Bəhram oğlu Bədəlov 
1935-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Zöhramı kəndində dünyaya 
göz açıb. Atası Bəhram Abdurrəşid 
oğlu və anası Züleyxa Əhməd qızı 
övladları novruz bayramında anadan 
olduğuna görə onun adını Bayram 
qoymuşlar. Atası Bəhram Abdurrəşid 
oğlu Böyük Vətən müharibəsinə get-
miş, 1945-ci ilin əvvəllərində onun 

“qara kağızı” gəlmişdi. Bayram kişi öz xatirələrində o dövrlər 
barədə yazır : “O gündən sonra ailəmizin qara günləri başladı. 
Aclıq düçmüşdü. Yaşamaq çox çətin idi. Bir yuxa (lavaş) 
çörəyin qiyməti 10 rubla satılırdı”.  

Bayram kişigil 5 uşaq olublar. Onlardan iki bacısı rəhmətə 
gedib. Hal-hazırda Bayram kişinin bir qardaşı və bir bacısı 
sağdır.  

Bayram Bədəlov orta təhsilini Pirəbədil kənd orta mək-
təbində alıb. 1952-ci ildə həmin məktəbi bitirdikdən sonra 
Bakı neft texnikumuna qəbul olub. 1955-ci ildə texnikumun 
mühasibat uçotu ixtisası üzrə bitirib Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonuna təyinat alır. Onu Sabir adına sovxoza işə göndərirlər. 
Sabir adına kolxoz həmin dövrdə Böyük Sumaqova, 
Sumaqova-Qazma, Sumaqova-Qorğan, Bilici Qorğan kənd-
lərini əhatə edirdi. Kolxoz zərərlə işlədiyi üçün ödənilən əmək 
günlərinin qiyməti çox aşağı səviyyədə idi. Güclə dolanırdı.  

B.Bədəlov kolxozda işlədiyi dövrdə bir kolxozçu qızla 
evlənmək qərarına gəlir. Lakin kasıb oğlan olduğuna görə 
qızın ata-anası qızı ona vermək istəmir. Bayramın əl çək-
mədiyini görüb, nəhayət, razı olurlar. Çox böyük çətinliklə o 
istədiyi qızı alır. Evləndikdən sonra iqtisadi abi-hava yavaş-
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yavaş dəyişilməyə başlayır. Cətinliklərin bir hissəsini arxada 
qoyub dirçəlməyə başlayır. Lakin yenə istək və arzularını 
yerinə yetirə bilmir. Bu tərəfdən də anası Züleyxa dünyasını 
dəyişir.  

Çətinliklərə sinə gərən Bayram ruhdan düşmür. Həyat 
yoldaşı ilə bağ-bağçadan tədarük etdiyi ərik, qoz, armud, alma 
və gavalını evə gətirib, sərib qurudurlar. Beləlıklə Bayram 
Rusiya bazarlarına yol açır. Yavaş-yavaş normal həyat öz 
axarına düşməyə başlayır.  Ailənin iqtisadi durumu yaxşılaşır.  

Bayramın 6 uşağı (5 oğlan, 1 qız) dünyaya gəlir.  İş yerini 
öz kəndlərinə Musabəyov kolxozuna dəyişir. Vəziyyəti daha 
da yaxşılaşmağa başlayır. Bir qədər keçdi. Uşaqlar yavaş-
yavaş böyüməyə başladı. Bir-birinin ardınca böyük oğlu Bəh-
ram (atasının adını qoyub), o biri oğlanları Bəhruz və Cəlal da 
inistituta qəbul oldular. Bu işə şad olan Bayramın ürəyini o 
biri tərəfdən qara buludlar alır. 3 uşağı necə oxudacaq.  

“Allahdan olan kimi dayıoğlum Əhməd Əhmədov Bakı şin 
zavodunda işləyirdi. O, uşaqlarımın həm işləyib, həm oxu-
masına köməklik göstərdi.” 

Oğlanları Bəhram və Bəhruz V.İ.Lenin adına APİ-nin 
təsviri incəsənət fakültəsini, Cəlal İnşaat Mühəndisləri İnstitu-
tunun mülki tikinti fakultəsini bitirib. Oğlu Gündüz, Vidalət və 
qızı Əminə xüsusi orta ixtisas təhsili alıblar.  

Bayram kişi Allahından çox razılıq edir. Deyir ki, “kimin 
əvvəli, kimin axırı. Uşaqlarımın hamısını oxutmuş, evlən-
dirmiş və ev-eşikli eləmişəm. Hal-hazırda 21 nəvəm, 10 nəti-
cəm var. Özüm də 80 yaşa qədəm qoymuşam. Cavanlara bir 
məsləhətim var: “Həyat yolları enişli-yoxuşludur. Məsləhətim 
onlara budur ki, çətin və pis günlərdə bir az səbirli və dözümlü 
olsunlar. Gec-tez hər şey öz yoluna düşəcək. Ona görə də öz-
lərini üzüb ömrlərini-günlərini qurtarmasınlar. Ömürlərinin 
çox hissəsində yaşayacaqları o gözəl günlər üçün yer saxla-
sınlar. Allah sizə yar olsun.” 



391 

Bayram kişi ömrünün 60 ilini kolxoz-sovxozda və kənd 
bələdiyyəsində mühasib işləməyə həsr edib. Bu yazını yazar-
kən onunla Şabran şəhərində M.Nəzirov adına parkda görüş-
düm. Xeyli söhbət elədik. O, hazırda rayonun sağ qalan qoca-
man mühasibləri və iqtisadçıları arasında (Şahnazərli kəndində 
yaşayan Mehdi Vahabovdan sonra) ikinci yerdə durur.  
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KƏBİRƏ  ZÜLFÜQAROVA 
 

Kəbirə Baba qızı Zülfüqarova 
1949-cu ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun gözəl, seyrəngah, meşələr 
qoynunda yerləşən Zöhramı kəndində 
dünyaya gəlib. Baba kişinin ailəsi 8 
nəfərdən ibarət idi. O,  özü savadsız 
olmasına baxmayaraq çox uzaqgörən 
və ağıllı bir kişi idi. Ona görə də bala-
larının hamısının oxuyub ali təhsil 
almasına çalışmışdı. Kəbirə xanımın 

anası isə evdar qadın idi.  
Əvvəlcə ailədə 4 bacı, 4 qardaş olublar. Böyük qardaş Zül-

füqar Zülfüqarov orta məktəbi qurtaran kimi Böyük Vətən 
müharibəsinə çağırılıb və oradan qayıtmayıb. İkinci qardaş 
Sərdar Zülfüqarov Bakı Dövlət Universitetinin geologiya 
fakültəsini qurtarıb. Uzun illər Azərbaycanın rayonlarında geo-
loq işləyib. Eyni zamanda aspiranturada da qiyabi yolla təh-
silini davam etdirib. 1973-cü ildə dissertasiya müdafiə edərək 
alimlik dərəcəsinə layiq görülüb. 1990-cı ildə professor adını 
alıb. Dünyasını dəyişib. Bacıların üçü APİ-nin müxtəlif fakül-
tələrini bitirib, müəllim işləmişlər. Hazırda üçü də təqaüd-
çüdür.  

K. Zülfüqarova 1967-ci ildə Pirəbədil kənd orta məktəbini 
bitirmişdir. 1968-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin dil-ədəbiyyat 
fakultəsinə qəbul olub 1971-ci ildə oranı qutarmışdır.  

1971-ci ildə K.Zülfüqarovanın təyinatı Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonuna verilmişdir. O, həmin ildə Pirəbədil kənd 
orta məktəbinə müəllim təyin edilmişdir. 1973-cü ildə irəli 
çəkilərək həmin məktəbin tədris işləri üzrə direktor müavini 
təyin edilmişdir.  

1975-ci ildə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq Dağbilici 
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kəndinə köçmüş, oradakı orta məktəbə dil-ədəbiyyat müəllimi 
təyin edilmişdir. 39 ildir ki, bu məktəbdə çalışır. Kəbirə 
müəllimin çoxlu yetirmələri var. O, onlarla fəxr edir.  

İki oğlu, dörd nəvəsi var. Oğlanlarının hər ikisinin də ali 
təhsili var. Bakı şəhərində ayrı-ayrı şirkətlərdə işləyirlər.  
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CƏBRAYIL MƏMMƏDOV 
 

Cəbrayıl Nəzər oğlu Məmmədov 
1950-ci ilin noyabr ayının 10-da 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Pirəbədil sovetliyinin Sumaqova kən-
dində təvəllüd tapmışdır. Atası əmim 
Nəzər kişi Sumaqova kəndinin 
sayılıb-seçilən, orta təhsilini ərəb 
dilində almış, Camı və Abdulvahab 
əfəndinin yanında tam kursu bitirmiş 
bir insan idi. Uzun müddət ticarət 
bazasında, Sumaqava və Sumaqova-

Qazma kəndlərində yerləşən qarışıq mallar mağazasında müdir 
və satıcı işləmişdi.  

Şəxsən şahidi olmuşam, kişinin halallığına, düzgünlüyünə 
və təmizliyinə söz ola bilməzdi. Sumaqova və onun ətraındakı 
kəndlərdə bütün camaat onu din adamı, bir ağsaqqal kimi 
tanıyıb hörmət edirdilər.  

Əmoğlu Cəbrayıl öz ilk təhsilinə 1957-ci ildə Pirəbədil 
məktəbində başlamışdır. Burada o ikinci sinifi bitirdikdən 
sonra təhsilini Rəhim Nəsbullayevin direktor olduğu Siyəzən 
şəhər internat məktəbinin üçüncü sinfində davam etdirir. Bu 
məktəbin səkkizinci sinfini bitirib, təhsilini davam etdirmək 
üçün təzədən Pirəbədil kənd orta məktəbində 9-10-sinifləri 
oxuyur.  1968-ci ildə məktəbi  qurtararaq kamal attestatı alır. 
1969-1971-ci illərdə Ukraynada həqiqi icbarı hərbi xidmətdə 
olub.  

1971-ci ildə Cəbrayıl ilk əmək fəaliyyətinə Siyəzən neft və 
qazçıxarma idarəsində operator vəzifəsi ilə başlayır. Neft-
çıxarma-ağır sənaye sahəsi olub, böyük zəhmət tələb edən bir 
iş olsa da onu özünə peşə seçir. Ömrünün sonuna kimi bu 
peşəyə bağlanır. O, bu işdə düz 41 il çalışır. Bütün iş yoldaş-
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ları və idarənin rəhbərliyi yorulmaq bilməyən Cəbrayılın 
əməksevərliyinə, onun nizam-intizamına və bacarığına valeh 
olurlar. Onun əməyinə yüksək qiymət verilir. Dəfələrlə fəxri 
fərmanlara və saysız mükafatlara  layiq görülür.   

Elinə-obasına, torpağına, camaatına sonsuz istək nümayiş 
etdirən Cəbrayıl Məmmədov hal-hazırda təqaüddədir. Lakin 
neft sahəsinə sərf etdiyi qüvvəsi, əməyi neft kimi hələ də 
tükənmək bilmir. Bu gün də ondan işləməyi, fəal olmağı tələb 
edir. O, indi atasının yolunu uğurla davam etdirir. Siyəsəndə 
yaşamaqla bərabər orada dini ayinlərin icraçısı kimi fəaliyyət 
göstərir. 3 övlad atasıdır. Övladlarının hamısı özünə ailə həyatı 
qurub. Oğlu Ramil Azərbaycan İncəsənət Akademiyasını 
bitirmişdir. Hal-hazırda Siyəzən şəhər 6 saylı orta məktəbdə 
müəllim işləyir.  
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СƏLAL  BƏDƏLOV 
 

Cəlal Bayram oğlu Bədəlov 1964-
cü ilin dekabr ayının 17-də Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Zöhramı 
kəndində ziyalı ailəsində anadan ol-
muşdur. Atası Bayram kişi 1935-сi ildə 
anadan olmuş, ömrünün 60 ilini kol-
xoz-sovxozda və kənd Bələdiyyəsində 
mühasib işləmişdir. Hal-hazirda tə-
qaüddədir.  

C.Bədəlov 1972-сi ildə Pirəbədil 
kənd orta məktəbinin I sinfinə qəbul olub, həmin məktəbi 
1982-ci ildə müvəffəqiyyətlə bitirir.  Qəlbi gənclik idealları ilə 
döyünən gənc məzunun yeganə arzusu inşaatçı olmaq, yollar 
salmaq, binalar tikmək özündən sonra iz qoymaq idi. Həmin 
ildə bu məqsədlə təhsil sənədlərini Azərbaycan İnşaat 
Mühəndisləri İnstitutunun qəbul komissiyasına təqdim edir. 
İmtahanları uğurla başa vuraraq mülki və sənaye tikinti 
fakultəsinin axşam şöbəsinə daxil olur. Bir il burada təhsil 
aldıqdan sonra ümumi icbarı həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. 
1983-1985-ci illərdə o, ordu sıralarında xidmət edir. 1986-
1990-cı illərdə ali məktəbin axşam şöbəsində təhsilini davam 
etdirməklə yanaşı Bakı Şin zavodunda işləyir. 1991-ci ildə ali 
məktəbi bitirir və “Aqroyol” Tikinti Birliyində əvvəlcə mühən-
dis, sonra isə şöbə rəisi vəzifəsində işləyir. 1991-2000-ci illər-
də Dəvəçi yol istismar vahidində rəis vəzifəsində çalışmışdır.  

2001-ci ildən hal-hazıradək C.Bədəlov “Şabran D” MMC-
nin təsisçisidir. Neçə ildir ki, onun müəssisəsinin əməksevər 
kollektivi Şabran şəhərinin abadlıq-quruculuq işlərində fəal 
iştirak edir. Park və xiyabanların salınmasında, səki və yolla-
rın, tikintisində və təmirində işləyir. Cəlal müəllim ailəlidir, 3 
övladı, 1 nəvəsi var. Qızı Cavidə xanım Azərbaycan Univer-
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sitetini bitirib. Ailəlidir, 1 övladı var. Böyük oğlu Həsən Azər-
baycan Polis Akademiyasını qurtarıb, Bakı şəhərində əməliy-
yat müvəkkili vəzifəsində çalışır. Kiçik oğlu Cavid isə Azər-
baycan Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsidir.  
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BƏHRAM  BƏDƏLOV 
 

Bəhram Bayram oğlu Bədəlov 
1958-ci ilin may ayının 30-da Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Zöhramı 
kəndində dünyaya gəlib. Atası Bayram 
kişi 1935-сi ildə anadan olmuş, ömrü-
nün 60 ilini kolxoz-sovxozda və kənd 
Bələdiyyəsində mühasib işləmişdir. 
Hal-hazirda təqaüddədir. Kəndin icti-
mai həyatında fəal iştirak edən ağsaq-
qallardan biridir. 79 yaşının olmasına 

baxmayaraq hələ də qıvraq qalıb.  
Deyir: “məni saxlayan işdir”. Onunla apardığım qısa söh-

bətdən məlum oldu ki, Bayram kişi hələ danışdığı sözlərin 
məntiqi mənasını qoruyub saxlaya bilir. Yaddaşını, söz-söhbə-
tində mühasıb dəqiqliyini bu günə qədər itirməyib. Rayonu-
muzun ən qocaman mühasiblərindən olan Bayram kişiyə eşq 
olsun! 

B.Bədəlov 1965-ci ildə Pirəbədil kənd orta məktəbinin 
birinci sinfinə daxil olub, 1974-cü ildə həmin məktəbin 9-cu 
sinfini bitirir. Həmin ildə də təhsilini Bakı şəhər 5 nömrəli 
Respublika kimya-biologiya təmayüllü orta məktəbdə davam 
etdirib. 1976-cı ildə məktəbi bitirərək attestat alıb. 1976-cı ildə 
V.İ.Lenin adına APİ-yə qəbul olur. 1981-ci ildə isə həmin 
institutun gündüz şöbəsini rəsm, rəsmxət və əmək ixtisası üzrə 
tam kursu bitirir. 1981-ci ildə Azərbaycan Respublikası Maarif 
Nazirliyinin təyinat vərəqəsi ilə o, rayonun Yenikənd (indiki 
Siyəzən rayonu) kənq orta məktəbinə müəllim göndərilir. 
Burada bir il müəllim işlədikdən sonra ciddi ehtiyaca görə 
Gəndab kənd orta məktəbinə köçürülür. O, bu məktəbdə rəsm, 
rəsmxət və əmək dərslərini xüsusi bacarıqla, yeni təlim 
texnologiyalarına xas olan bir ustalıqla tədris edir. Bəhram 
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müəllim ömrünün bu illərini “qızıl təlim dövrü”nün başlanğıcı 
adlandırır. Bu məktəbdə işlədiyi illərdə onun institutda əldə 
etdiyi zəngin biliklə, işdə topladıgı təcrübələr, gərgin keçən 
əzab-əziyyədən sonra birləşərək öz bəhrəsini verir. Müəllim 
rayonumuzda, şimal zonasında və tespublikada bir çox sərgi-
lərdə iştirak edir və uğurlar qazanır.  

Yorulmaz insan, yeni-yeni yaradıcılıq ideyalarından ilham 
alan rəssam Bəhram müəllim 2001-ci ildə iş yerini yaşadığı 
Dəvəçikənd (keçmiş Kuybışev, sonra Təzəkənd) orta məktə-
binə dəyişir. Burada həm pedaqoji, həm də rəssamlıq sahə-
sində yeni üfüqlər açılır. Bu illərdə o, öz yaradıcılığını artır-
maq və daha da inkişaf etdirmək məqsədilə əlavə çalışmalar 
edir. Rayon mərkəzindəki Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində rəs-
samlıq dərnəyinin rəhbəri olur. Yüzlərlə rayon məktəblisinə 
rəssamlıq sənətinin əlçatmaz sirrlərini öyrədir. Bununla 
kifayətlənməyən Bəhram müəllim həmin dövrlərdə əlavə 
olaraq rayon Mədəniyyət Şöbəsində yüksək qrup üzrə baş 
rəssam vəzifəsində çalışır. Bu iş onun peşəkarlıq səviyyəsini 
daha da yüksəldir. 1998-2000-ci illərdə rayonda məktəb 
şagirdləri arasında keçirilən rəsm müsabiqəsində onun dərs 
dediyi şagirdlər qalib olmuşlar. Respublikanın Gənc Memarlar 
müsabiqəsində fərdi fəaliyyətinə görə diplom və hədiyyə ilə 
mükaafatlandırılmışdır. Yaratdığı rəsm əsərləri ilə respublika-
nın mövsümü sərgilərində fəal iştirak etmişdir. Hazırda  
76 ədəd rəsm işi vardır. Rəsm əsərləri əsasən qrafika möv-
zusuna aid olan əsərlərdir.  

Boyakarlıq əsərlərini, təbiət mənzərələrini, naturadan rəsm 
əsərlərinin çəkilməsini o, gündəlik işi hesab edir.  

Bəhram müəllimin iş fəaliyyəti dövründə dərs dediyi 18 
nəfər şagirdin  rəssamlıq üzrə alı və orta ixtisas məktəblərinə 
qəbul olunmasına nail olmuşdur. Bu deyərdim ki, respublikada 
ən gözəl nəticədir. Dərs dediyi şagirdlərdən Bədəlov Bəhruz, 
Məmmədli Aydan, Əsgərli Emin, Bədəlova Şəfəq, Mirzəyev 
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Faiq, Bədəlov Nail, Həmzəyeva Rəqsanə və başqaları Bəhram 
müəllimin sənət yolunu davam etdirir. Bəhram müəllimin 
ailəsində hamı müəllimdir: Həyat yoldaşı Almaz xanım dil-
ədəbiyyat müəllimidir. Dəvəçikənd tam orta məktəbində 
işləyir. 3 övladı (2 qız, 1 oğlan), 4 nəvəsi var. Qızı Aynur ali 
təhsillidir. Sinif müəllimi işləyir. Qızı Afaq isə ali təhsilli 
ingilis dili müəllimidir. Oğlu Ayaz atası kimi incəsənət yolunu 
tutub . Bakı şəhərində Asəf Zeynallı adına müsiqı məktəbini 
bitirib. Şabran şəhər musiqi məktəbində müəllim işləyir.  

Bəhram müəllimi 30 ildən çoxdur tanıyıram. Bayram 
kişinin böyük oğludur. Biliyi, ağılı, kamalı, düşüncə tərzi, 
uzaqgörənliyi, müasir sütuasiyanı qısa müddətdə qiymətlən-
dirib ən səmərəli qərar verməyi bacarması əsl müsbət müəllim 
obrazıdır. Müəllimliklə yanaşı yaxşı sənətkardır. Əlindən qızıl 
tökülür. Bir incəsənət adamı kimi gördüyü işə dəyər verə bilir, 
onun uzun ömürlü olmasına çalışır. Mənimlə çoxdanın yoldaşı 
olsa da bu yoldaşlığı, bu münasibəti təzə rəng çalarları ilə 
bəzəyən, onu bu günədək qoruyub saxlayan bir rəssam, böyük 
səbrə, pedaqoji ustalığa malik olan əsl müəllimdir. Uğurlar 
olsun!  
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BƏHRUZ  BƏDƏLOV 
 

 
Bədəlov Bəhruz Bayram oğlu 

1962-ci ilin sentyabr ayının 7-də Şab-
ran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Zöh-
ramı kəndində ziyalı ailəsində dün-
yaya göz açmışdır.  

Atası 1935-сi il təvəllüdlü 
Bayram kişi, ömrünün 60 ilini kolxoz-
sovxozda və kənd Bələdiyyəsində 
mühasib işləməklə başa vurmuşdur. 
Hal-hazirda təqaüddədir. Kəndin so-
sial qayğılarına fəal münasibət 

göstərən ağsaqqallardandır.  
B.Bədəlov 1969-cu ildə Pirəbədil kənd orta məktəbin I 

sinfinə qəbul olub 1979-cu ildə həmin məktəbdə təhsilini 
uğurla başa vurub, attestat almışdır. Həmin ildə də V.İ.Lenin 
adına APİ-na daxil olur. Ali məktəbdə təhsil almağa başlayan 
Bəhruz hələ ilk günlərdən öz bilik və bacarığı, fərdi qabiliyyəti 
ilə tələbə yoldaşlarından seçilməyə başlayır. Keçilən fənnləri 
öyrənməyə tükənməz həvəsi və şəxsi marağı, müəllimlərin 
dediklərinə diqqətlə qulaq asması və tapşırıqları vaxtında, 
eləcə də səliqəli icra etməsi, özünü nizam-intizamlı aparması 
çox keçmir ki, Bəhruzu qabaqcıl tələbələr sırasına çıxardır. 
Artıq dekanantlıq və inistitutun rəhbərliyinin tapşırığı ilə o, 
oxuduğu ali məktəbin bütün bilik tədbirlərində və ictimai 
işlərində iştirak üçün dəvət alır. Bu işlər Bəhruzun təkcə 
biliyinin , dünya görüşünün artmasına deyil, onun təşkilatçılıq 
bacarığının da yüksəlməsinə zəmin yaradır.  

1984-cü ildə B.Bədəlov ali məktəbdə təhilini başa vurur. 
Diplom aldıqdan sonra onun təyinatını yaşadığı kəndə- Dəvə-
çikəndə (keçmiş Kuybışev və Təzəkənd) kənd orta məktəbinə 
verirlər. O, burada 12 il ardıcıl olaraq rəsm və rəsmxət müəl-
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limi işləyir. 1996-cı ildən hal-hazıra kimi tikinti sahəsində 
fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərir. Harada işləməsindən aslı 
olmayaraq bir rəssam və tikinti mütəxəssisi kimi ona tapşırılan 
işin keyfiyyətli icrasına sadiq qalır.  
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ƏNVƏR PİRİYEV- ƏMƏKDƏ BƏRKİMİŞ İNSAN 
 

Ənvər Əbülfərz oğlu Piriyev 1940-
cı ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayo-
nunun Qorgan kəndində anadan olmuş-
dur. Atası Əbülfərz kişi kəndin ən 
nüfuzlu ağsaqqallarından olub kənddə 
kolxoz quruculuğunun möhkəmlənmə-
sində həmişə böyük əməyi olmuşdur.  
1956-cı ildə Pirəbədil kənd orta məktə-
bini bitirən Ə.Piriyevin bilik və baca-
rığı, təsərrüfat səriştəsi nəzərə alınaraq  

Pirəbədil südçülük-tərəvəzçilik sovxozunda briqadir təyin 
edirlər. O uzun müddət bu vəzifəni şərəflə icra edir. Onu yaxşı 
işinə görə bir neçə çağırışda kənd sovetinə deputat seçirlər. 
1978-1980-ci illərdə respublika sarayında Ulu Öndərimiz 
Heydər Əliyevin respublikanın kənd təsərrüfatının əmək qa-
baqcılları ilə keçirdiyi görüşlərdən aldığı xoş təsürat indi də 
Ənvərin yadından çıxmayıb. Respublika rəhbəri ilə keçirilən 
həmin unudulmaz görüş illərində Ənvərin işlədiyi tərəvəzçilik 
briqadası əmək normasını üç qat yerinə yetirmişdi. O dövr-
lərdə Pirəbədil südçülük-tərəvəzçilik sovxozunun  respublika-
nın keçici Qırmızı Bayraq almasında Ənvərin başçılıq etdiyi 
briqadanın böyük rolu vardı. Bu unudulmaz görüşlərdən Ənvər 
evə Fəxri Fərmanlarla, Əməkdə Fərqlənməyə görə medalı və 
diğər hədiyələrlə qayıtdı. Bir-birinin ardınca Ənvər Piriyevin 
qazandığı əmək qələbələri rayon rəhbərliyi tərəfindən qə 
qiymətləndirilirdi. Əmək qabaqcılı kimi o, minik maşını ilə 
mükafatlandırılmışdı. Zəhmətkeş briqadirin əldə etdiyi misilsiz 
əmək qələbələri hər il rayon və sovxoz rəhbərliyi tərəfindən 
fəxri fərmanlar, diplomlar, pul mükafatları və digər hədiyyə-
lərlə qiymətləndirilmişdir.  

Ənvər Piriyev həm də gözəl ailə başçısıdır. Övladlarının 
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hamısı özünə ailə həyatı qurub. İndi onun çoxlu nəvəsi var. 
Əməkdən söhbət düşəndə övladlarına və nəvələrinə həmişə 
əməyi göz bəbəyi kimi sevməyi öyrədir. Onun bir gözəl 
kəlamı “ İnsan zəhmətlə ucalar” deməsidir.  

Orta məktəb illərindən bir xatirə indi də yadımdadır. Biz 
ibtidai sinifə gedəndə o yuxarı siniflərdə oxuyurdu. Bu çevik 
insan oz cəldliyi, iti gözü ilə tək lülə tüfəngdən sərrast atəş 
açmaq üzrə sovetlikdə birincilik qazanmışdı.  

Hələ səksəninci illərin axirlarında özünün bacarığı və 
əməksevərliyi ilə böyük təsərrüfat yaratmışdı. Artıq Ənvər in 
74 yaşı var, təqaüdçüdür. Buna baxmayaraq o, bu gün də yo-
rulmaq nə olduğunu bilmir. Onun qəlbi həyat eşqi ilə döyünür. 
Öz şəxsi təsərüfatında bol məhsul almaq üçün balaları və nəvə-
ləri ilə birgə çalışır. Özünün işgüzarlığını, əməyə bağlı oldu-
ğunu, “kəndçinin çörəyinin yalnız torpaqdan  çıxdığını” onlara 
əyani sübut edir. Şairlər demişkən bütün bu ciddi-cəhdlərin 
hamısı qocalmaq bilməyən Ənvər kişinin xalqına, ailəsinə və 
əməyə olan məhəbbətidir. Çoxsaylı dostar üçün böyük ürəyi, 
qonaq-qara üçün geniş evi, işləmək üçün tükənməz həvəsi olan 
müdrik kənq fəalı və ağsaqqalı Ənvər Piriyevə aşağıdakı 
misralarla “çox sağ ol!” deyərək ondan ayriliram: 

 

“Torpaq “dedim, hər qarışı 
Altı qızıl, üstü cənnət.  
“Torpaq “dedim, hər qarışı 
Çiçək açsın, çəkək zəhmət.  
 

Köç etsə də cavanlığım,  
Saçlarıma düşsə də dən.  
Əldən getsə də gəncliyim,  
Çöhrəmdə görünsə də çən.  
 

Qəm yemirəm, əziz dostum,  
Sevgi dolu ürək həmən...    
Bax, belədir təbiətim,  
Qocalmır heç məhəbbətim.  
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KƏMALƏ  ŞEYDAYEVA 
 

Kəmalə Nüsrət qızı Şeydayeva 
(Hüseynova) 1967-ci ildə Şabran (keç-
miş Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil kən-
dində ziyalı ailəsində anadan olmuş-
dur.  

Atası Nüsrət kişi və anası Səyyarə 
xanım uzun müddət tibb sahəsində bir-
gə çalışmış, atası Nüsrət kişiyə Pirə-
bədil kənd camaatı böyük etimad gös-
tərdiyinə görə Pirəbədil kənd Bələdiy-

yəsinin sədri seçilmişdi.  
K.Şeydayeva 1974-cü ildə Pirəbədil kənd orta məktəbinin 

birinci sinfinə qəbul olub 1985-ci ildə həmin məktəbi yaxşı və 
əla qiymətlərlə bitirmişdir. Həmin ildən o, Pirəbədil südçülük-
tərəvəzçilik sovxozuna fəhlə qəbul edilir və bir müddət bu 
sahədə çalışır. 1986-cı ildə BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstə-
rən hazırlıq kursuna daxil olub. Eyni zamanda Bakı Elektron 
Hesablama Maşınları zavodunda işləyib. 1987-ci ildə hazırlıq 
kursunu başa vuraraq Bakı Dövlət Universitetinin filologiya 
fakultəsinə daxil olub. Universitet həyatı onun zehni inkişa-
fında, dünya görüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayıb.  
K.Şeydayeva özünün bilik və bacarığı, ictimai tədbirlərdə fəal-
lığına görə fərqlənib. Univeristetdə keçirilən bilik yarışlarında, 
şeir müsabiqələrində və digər əlavə məşğələlərdə dəfələrlə 
qalib gəlib, fəxri fərman və mükafat alıb. Bütün bunlar onun 
gələcəkdə əsl dil-ədəbiyyat müəllimi kimi yetişməsinə güclü 
təkan verib.  

1992-ci ildə Kəmalə Şeydayeva BDU-nu bitirir. Azər-
baycan Təhsil Nazirliyi tərəfindən onun təyinatını öz doğma 
rayonu Dəvəçiyə verirlər. Həmin ildə onun pedaqoji fəaliyyət 
dövrü başlayır. Onu rayonun ən böyük kəndlərindən biri olan 
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Ağalıqda yerləşən orta məktəbə dil-ədəbiyyat müəllimi təyin 
edirlər. 7 ilə qədər ixtisası üzrə müəllim işləyən Kəmalə müəl-
limə bu məktəbdə stajlı müəllimlərdən böyük təcrübə topla-
yaraq rayonun ən qabaqcıl dil-ədəbiyyat müəllimlərindən biri 
olur. Onun dərs dediyi şagirdlər dəfələrlə rayonda keçirilən 
şeir və inşa müsabiqələrində, rayon və respublika olimpiada-
larında fəallıq göstərir, qalib adını qazanıb.  

1999-cu ildən ciddi ehtiyaca görə Kəmalə xanım 
R.Yusifov adına Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 2 nömrəli 
lisey-orta məktəbə dil-ədəbiyyat müəllimi köçürülüb. Payonun 
adlı-sanlı bu məktəbində işləmək onun əmək həyatını daha da 
rövqləndirərək nura boyayıb. Bir-birinin ardınca rayon və 
respublika mətbuatında iş təcrübəsi haqqında maraqlı yazılarla 
çıxış edib. Dərs dediyi siniflərdə bilik səviyyəsi zəif olan 
şagirdləri əlavə məşğələlərə cəlb edib. Çox keçmir ki, onun 
dərs dediyi siniflərdə tədrisin keyfiyyət faizi xeyli yüksəlir.  

Şagirdlərin təlim-tərbiyyəsində yüksək nəticələr əldə edən 
Kəmalə Şeydayeva 2011-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif 
edilib. Bu yüksək dövlət mükafatı onu daha da yaxşı işləməyə 
ruhlandırıb. 2012-2013-cü tədris ilində Pespublika Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən keçirilən “İlin ən yaxşı müəllimi” müsa-
biqəsinin qalibi olub.  

Kəmalə müəllimdən qazandığı nailiyyətlərin sirrinin nədə 
olduğu barədə sual verəndə o cavabında: 

- Orta məktəbdə oxuduğum illərdə həmin dövrdə rayonu-
muzun fəxri, respublika səviyyəsində tanınan yazıçı-publisist 
müəllimimiz Aydın Tağıyev məktəbin bütün ədəbiyyat sevər-
lərini ədəbiyyat dərnəyinə cəlb etmişdi. Dil-ədəbiyyat müəlli-
mimiz Tünzalə Alışanova isə həmişə bizə “ədəbiyyatı ürəkdən 
sevin, o həyatın güzgüsüdür. Bədii ədəbiyyat təfəkkürünüzü 
inkişaf etdirən bir vasitədir,”- deyirdi.  

Mən bütün iş fəaliyyətim boyu orta məktəb müəllimim 
Tünzalə xanım kimi şagirdlərimə ədəbiyyatımızı sevdirməyə 
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çalışmışam. Budur,  dərs dediyim şagirdlər arasında mənim 
çoxlu ardıcıllarım yetişməkdədir. Artıq Aygül Əliyeva APİ-nin 
fiologiya fakultəsini bitirib. Cavahir Həsənova, Günay 
İbrahimova, Ləman Həkimova və başqaları gələcəyin ən iste-
dadlı, bacarıqlı filoloqları olacaqlar. Mən buna əminəm.  
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ELMİRA  DƏMİROVA 
 

Elmira Nüsrət qızı Dəmirova 
(Hüseynova) 1960-cı ildə Şabran (keç-
miş Dəvəçi) rayonun Pirəbədil kən-
dində ziyalı ailəsində dünyaya gəlib.  

1967-ci ildə E.Dəmirova Pirəbədil 
kənd orta məktəbinin birinci sinfində 
dərsə başlayır. Əlinə qələm alıb ona 
yazmağı öyrədən ilk müəllimi rayonu-
muzun tanınmış ziyalısı, Pirəbədil 
kənd orta məktəbinin məzunu, Şabran 

(Dəvəçi ) rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində 
işləmiş Sündüz Babayeva olub. Orta məktəb müəllimlərinin 
adlarını Elmira xanım fəxrlə çəkir: rayonda tanınmış adamlar: 
Sorağı yüksək ədəbi məclislərdən gələn, adlı-sanlı yazıçı, 30 
dan çox kitabın müəllifi  Aydın Tağıyev, rayonun ən hörmətli 
ziyalılarından biri, ərəb dili də daxil olmaqla səkiz xarici dil 
bilən xarici dil müəllimi Böyükağa Şükürov, məktəbin dil-
ədəbiyyat müəllimi  Axunbala Mahmudov və başqaları. 
Məktəbin direktoru həmin illərdə  Nadir Pirzadayev idi.  

1978-ildə Pirəbədil kənd orta məktəbini bitirən Elmira 
xanım 1979-cu ildə Bakı Maliyyə-Kredit texnikumuna qəbul 
olub. 1981-ci ildə texnikumu müvəffəqiyyətlə basa vurub.  
Həmin ildən də onun əmək fəaliyyəti başlayır. Əvvəlcə 13 
nömrəli Tikinti İdarəsində, daha sonra isə rayon Mədəniyyət 
Şöbəsində mühasib işləyir. 1986-cı ildən rayon Təhsil Şöbə-
sinə bank əməliyyatları üzrə mühasıb təyin olunan E.Hüsey-
nova 28 ildir ki, həmin vəzifədə calışır. Həmin iş dövrünün 25 
ilini mənimlə bir mühasibatlıqda işlədiyinə görə onun işinə 
çox yaxşı bələdəm. İşində məsuliyyət hiss edən, dövləti ma-
raqları şəxsi maraqlardan üstün tutan, nizam-intizamlı işçidir. 
Təmiz əli, dəqiq sözü var, qanun qaydalarımıza ciddi əməl 
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edən bir xanımdır.  
1982-ci ildə ailə həyatı qurub. 2013-cü ildə həyat yoldaşı 

Teyyub dünyasını dəyişib. Gülşən və Günel adlı iki qızı var. 
Gülşən APİ-ni bitirib, sinif müəllimidir. Günel isə baba və 
nənəsinin sənət yolu ilə gedərək Tibb məktəbini bitirib, tibb 
işçisidir. Elmira xanımın 4 nəvəsi var. Nəvələri onu qızların-
dan daha çox istəyir və hörmət edirlər. Nənə üçün bundan əziz 
nə ola bilər? Mən deyərdim: - Heç nə! 
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APREL  MƏMMƏDOV 
 

Aprel Nəzər oğlu Məmmədov 
1957-ci ilin aprel ayının 14-də Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Sumaqova 
kəndində dünyaya gəlib. Atası - əmim 
Nəzər kişi Sumaqova kəndinin sayılıb-
seçilən, orta təhsilini ərəb dilində almış, 
Camı və Abdulvahab Əfəndinin yanın-
da tam kursu bitirmiş bir insan idi. 
Uzun müddət ticarət bazasında, 
Sumaqava və Sumaqova-Qazma kənd-

lərində yerləşən qarışıq mallar mağazasında müdir və satıcı 
işləmişdi. Şəxsən şahidi olmuşam, kişinin halallığına, düzgün-
lüyünə və təmizliyinə söz ola bilməzdi. Sumaqova və onun 
ətraındakı kəndlərdə bütün camaat onu din adamı, bir ağsaqqal 
kimi tanıyıb hörmət edirdilər.  

Aprel Məmmədov 1964-cü ildə Pirəbədil kənd orta 
məktəbin birinci sinfinə daxil olub 1974-cü ildə  həmin 
məktəbi bitirmişdir. 1974-1975-ci illərdə 110 saylı Peşə mək-
təbində təhsil almış, meyvə-tərəvəzçi usta ixtisası üzrə oranı 
bitirmişdir. 1976-cı ildə Sumqayıt Aşqarlar zavodunda ope-
rator işləmişdir. 1977-ci ildə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar kəndə 
qayıtmış, Pirəbədil südçülük-tərəvəzçilik sovxozunda fəhlə və 
idman təlimatçısı vəzifəsində çalışmışdır. 1980-1981-ci illərdə 
Pirəbədil sovxoz komsomol komitəsinin asad komsomol 
təşkilat katibi vəzifəsində işləmişdir. 1979-1985-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Universitetində təhsil alaraq oranı bitir-
mişdir. Uzun müddət rayon kitabxana sisteminin filiallarında 
kitabxana müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1992-1994-cü illərdə 
rayon İcra Hakimiyyətinin Pirəbədil Ərazi vahidliyi üzrə 
nümayəndəsi vəzifəsində çalışmışdır. 2004-cü ildə Azərbaycan 
Müəllimlər İnstitutunu bitirmiş, həyatını gənc nəslin təlim-
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tərbiyəsinə həsr etmişdir. Bir müddət Dağbilici kənd orta 
məktəbində tarix müəllimi işləmiş, ailə vəziyyəti və ciddi 
ehtiyaca görə iş yerini Pirəbədil kənd orta məktəbinə dəyiş-
mişdir. Həmin dövrdən hazıra kimi Pirəbədil kənd orta 
məktəbində tarix müəllimi işləyir.  

Ailəlidir. 3 övladı, 6 nəvəsi var.  
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TOFİQ ORUCOV 
 

Tofiq Polad oğlu Orucov 1949-
cu ilin yanvar ayının 15-də Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Sumaqo-
va kəndində müəllim ailəsində ana-
dan olmuşdur. Atası Polad kişi 1904-
cü ildə həmin kənddə anadan olmuş, 
rayonun kəndlərində müəllim, mək-
təb müdiri, kənd sovetinin katibi və 
digər məsul vəzifələrdə işləmişdir.  

T.Orucov 1956-cı ildə Pirəbədil 
kənd orta məktəbin I sinfinə qəbul 

olmuş,  VI sinfə kimi bu məktəbdə oxumuşdur. 1961-ci ildə 
ailəsi ilə birlikdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərinə köçdüyünə 
görə təhsilini ındiki T.Abbasov adına 1 saylı tam orta 
məktəbdə davam etdirmişdir. Məktəbdə özünü çevik, çalışqan, 
bilikli və bacarıqlı bir şagird kimi göstərmişdir. Tofiq bu 
məktəbdə məktəbin bütün ictimai işlərində, o cümlədən sinif-
dənkənar və məktəbdənkənar tədbirlərində yaxından iştirak 
edib. Məktəbin idman tədbirlərinə qatılıb. Rayon “Məhsul” 
idman cəmiyyətinin nəzdindəki sərbəst güləş dərnəyinə ya-
zılıb. İdmanın bu növü ilə məşğul olmağı ona yeni-yeni 
uğurlar gətirib. O, rayon məktəblilərinin birincilik yarışında 
uğurla çıxış edib, qələbə qazanıb. Birinci dərəcəli idmançı 
adına layiq görülür. 1966-cı ildə orta məktəbi uğurla başa 
vuraraq kamal attestatı alıb.  

Orta məktəbi bitirdikdən sonra T.Orucov mədəniyyət 
evində kinomexannik vəzifəsində işə başlayıb. Bununla o, 
ömürlük olaraq bütün həyatını mədəniyyət sahəsi ilə bağlayıb. 
Qiyabi yolla Bakı Mədəni-Maarif məktəbində  təhsilini davam 
etdirib. Təhsilini başa vurub diplom alıb. İşə can yandıran, 
özünü işgüzar və bacarıqlı bir işçi kimi tanıdan T. Orucov 
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əvvəlcə bədii rəhbər, sonralar isə mədəniyyət evinin müdiri 
vəzifəsinə keçirilib. 1990-cı ildən Tofiq Orucov daha məsul 
işə, mərkəzi istirahət parkına direktior vəzifəsinə işə gön-
dərilib. Yorulmaq nə olduğunu bilməyən Tofiq müəllim artıq 
24 ildir ki,  Zərifə Əliyeva adına Şabran şəhər Mərkəzi Mədə-
niyyət və İstirahət parkının direktorudur. O, rayon miqyasında 
keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkilatçılarındandır. Şəhər 
əhalisinin istirahətinin yaxşı və səmərəli təşkilinə görə dəfələr-
lə o, rayon Mədəniyyət Şöbəsindən və rayon İcra Hakimiy-
yətinin Başçısı tərəfindən  təşəkkür və mükafat almışdır.  

Tofiqlə həm atası, həm anası, həm özü, həm də qardaşı 
Nazım müəllim tərəfdən qohum və qonşuyuq. Tofiqin özü ilə 
də orta məktəbdə bir sinifdə oxumuşuq.  50-60 il onunla olan 
dostluqdan-yoldaşlıqdan belə qənaətə gəlmək olar ki, həqi-
qətən o, sədaqətli, etibarlı, mehriban, qəlbi təmiz, qohum-
qardaş, qonşu üçün can yandıran bir insandır. Yaltağlığı və 
yalanı sevmir. Sözü üzə deyəndir. Sadiq dost üçün canından 
keçər. Qocaman mədəniyyət işçisi kimi milli mənəvı və əxlaqi 
dəyərlərimizə, dövlətçiliyimizə və qanunlarımıza hörmətlə 
yanaşan bir işçidir. Ailə həyatından çox razıdır. Həyat yoldaşı 
Savatxanım da mədəniyyət işçisi olub. Uzun müddət şəhər 
uşaq kitabxanasında kitabxanaçı işləyib. Hazırda təqaüdə 
çıxıb. İki övladı vardır. Böyük oğlu Ruslan Səba Dəvəçi 
Broyler fabrikində mühafizəçi işləyir. Kiçik oğlu Şahin isə 
dövləti xüsusi mühafizə xidmətinin əməkdaşıdır.  
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NURULLA ƏMRULLAYEV 
 

Nurulla Şirəli oğlu Əmrullayev  
5 yanvar 1927-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Sumaqova-Qaz-
ma kəndində kolxozçu ailəsində tə-
vəllüd tapıb. Atası Şirəli kişi 
M.Ə.Sabir adına kolxozun qurul-
masında və fəaliyyət göstərməsində 
yaxından iştirak etmişdir. Kəndin 
nüfuzlu ağsaqqallarından olmuşdur.  

1934-1939-cu illərdə N.Əmrul-
layev ibtidai təhsilini Sumaqova–

Qazma kəndindəki ibtidai məktəbdə alıb. Sumaqova–Qaz-
madan Seyidbala və Süleyman müəllim, Əhmədbulağıdan 
Əhəd müəllim ona dərs demişdir. 1934-ci ildə o, Rirəbədil 
məktəbinin beşinci sinfinə daxil olub, 1944-cü ildə həmin 
məktəbin 10-cu sinfini bitirir.  

1945-1948-ci illərdə Nurulla Əmrullayev Quba Kənd 
Təsərrüfatı texnikkumunda təhsil alır. Həmin texnikumda 
baytarlıq peşəsinə yiyələnir.  

1948-ci ilin iyununda onun təyinatı Dəvəçi rayon Bay-
tarlıq İdarəsinə verilir. Orada o, 1950-ci ilə qədər baytar 
həkimi işləyib. 1950-51-ci illərdə Uzunboyad, 1951-1953-cü 
illərdə Pirəbədil, 1954-1956-cı illərdə Düzbilici, 1956-1958-ci 
illərdə Əmirxanlı və 1959-cu ildə Uqah kəndlərindəki bay-
tarlıq məntəqələrində baytar həkimi və məntəqənin müdiri 
vəzifələrində işləmişdir.  

1959-1960-cı illərdə Dağbilici kolxozunda baytar  həkimi 
vəzifəsində çalışmışdır.  

1961-ci ildə Dəvəçi rayonunda sovxozların təşkili ilə əla-
qədar olaraq o, Pirəbədil südçülük-tərəvəzçilik sovxozuna işə 
göndərilir. 1961-1983-cü illər ərzində düz 22 il həmin təsər-
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rüfatın baytar həkimi olmuşdur.  
1983-cü ildə Dəvəçi şəhərinə köçdüyü üçün Nurulla Əm-

rullayev iş yerini dəyişir. 1983-1987-ci illərdə Dəvəçi rayon 
baytarlıq idarəsində həkim işləyir. 1987-ci ilin 1 yanvarından 
təqaüdə çıxmışdır.  

Nurulla kişi harada işləməsindən aslı olmayaraq həmişə 
özünü işgüzar, bacarıqlı və qabaqcıl bir işçi kimi göstərmişdir. 
İşlədiyi dövrlər ərzində rayonun bütün baytar həkimlərinə 
nümunə olmuşdur. Onun seçdiyi peşəyə tükənməz məhəbbəti, 
kolxoz-sovxoz və fərdi təsərrüfatlara nümunəvi baytar xidmə-
tinin təşkili həmişə ona başucalığı gətirmişdir. Dəvəçi baytar-
lıq idarəsində yaxşı işinə görə ona maşın, mebel və diğər 
mükafatlar verilmişdir.  

N.Əmrullayevin 5 övladı (4 oğlan, 1 qız) olub. Onlardan 
biri, oğlu Firudin dünyasını dəyişib. Qalan övladları sağ-sala-
matdır. 14 nəvəsi, 4 nəticəsi var, O, övladlarına əxlaqi dəyər-
lərimiz əsasında gözəl tərbiyə vermiş, onları Vətənə, xalqa 
məhəbbət ruhunda böyütmüşdür. Ata bütün övladları, nəvələri, 
nəticələri, xüsusilə oğlu Cahangirlə fəxr edir.  
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ŞAKİR KƏRİMOV 
 

Şakir Ağa oğlu Kərimov 16 dekabr 
1955-ci il tarixdə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunyn Sumaqova-Qazma 
kəndində fəhlə ailəsində anadan olmuş-
dur. İlk dördillik təhsilini Sumaqova–
Qazma kəndindəki ibtidai məktəbdə 
Süleyman müəllimin sinfində almışdır. 
1966-cı ildə o, təhsilini Pirəbədil kənd 
orta məktəbində davam etdirmiş, 1973-

cü ildə məktəbi uğurla başa vuraraq kamal attestatı almışdır. 
Şakir orta məktəb dövrünü belə xatırlayır: “Orta məktəbi 
demək olar ki, əla qiymətlərlə bitirmişəm. Cəmi iki fənndən 
dördüm olub. Kimyaçı olmaq arzusunda idim. Məktəbdə 
oxuyarkən sinifdə ən aktiv şagird mən idim. Bütün ictimai 
tədbirlərdə, dərnək məşğələlərində, o cümlədən fənn olim-
piadalarında fəal iştirak edirdim. Orta məktəbdə direktorumuz 
Yusif və Nadir müəllim, müəllimlərimiz isə Adıgözəlov 
Mehrac, Mahmudov Axunbala, Babayeva Sündüz, Camalov 
Qədim, Əliyev Əbdülqasım Məlikov Zaman və digərləri olub. 
Mən ömrünü şam kimi biz şagirdlər üçün əridən müəllim-
lərimə minnətdaram və onların qarşısında baş əyirəm.” 

Şakir Kərimov 1973-cü ildə sənədlərini APİ-yə verir. 
Lakin imtahandan sonra müsabiqədən keçə bilmir.  Rəngsaz –
suvaqçı peşəsinə yiyələnmək üçün Bakı şəhərindəki 18 saylı 
peşə məktəbinə qəbul olur. 1974-1976-cı illərdə o, ordu 
sıralarında xidmət edir. Əsgərlikdən sonra sənədlərini Bakı 
Sovet Ticarəti texnikumunun qəbul komissiyyasına təqdim 
edir. İmtahanları müvəffəqiyyətlə verib həmin məktəbin 
“xörəklərin hazırlanması texnologiyası “şöbəsinə qəbul olur.  

1979-cu ildə oranı bitirərək “texnik-texnoloq”-ixtisasına 
yiyələnir və  “6-cı dərəcəli usta –aşbaz” dərəcəsini alır. Şakir 
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söhbət zamanı deyir: - Texnikumda oxuyarkən Azərbaycan xö-
rəklərinin hazırlanması texnologiyası üzrə professor Nəcəf 
Alxasov mənim müəllimim olub. Mən bu gün də o gözəl və 
xeyirxah insanın dərs prosesində bizə verdiyi sonsuz sayda  el-
mi biliklərdən və məsləhətlərdən hələ də işimdə faydalanıram. 
Nəcəf müəllimdən söhbət düşəndə Şakir sözünə davam edərək 
deyir: “Mən onun mənə öyrətdiyi biliklərin sayəsində bəhrə-
lənmiş, əsl sənət sahibi olmuşam. O, bizə  Azərbaycan xörək-
lərinin bütün çeşidlərinin hazırlanması texnologiyasınının 
sirrlərini öyrətməsəydi, mən bu günki gözəl nəticələri əldə edə 
bilməzdim”.  

Ş.Kərimovun təyinatı Dəvəçi rayonuna verilir. O, rayon 
İctimai İaşə Birliyinin müxtəlif kafe və restoranlarında əvvəlcə 
aşbaz, sonralar müdir vəzifəsində çalışıb. 1997-ci ildən hal-
hazıra kimi qonşu Dağıstan Respublikasının İzberbaş şəhərin-
də restoran müdiri işləyir. Azərbaycan milli mətbəxinin gözəl 
və ləzzətli xörəklərini Vətənimizdən kənarda  nümayiş 
etdirərək onun şöhrətini dünyaya yayır.  

Şakir ailəcanlı, savada, biliyə, təhsilə çox meyilli bir 
insandır. Vətəndən uzaqda işləsə də gözü daim ailəsinin 
üstündədir. Beş övladı var (2 oğlan, 3 qız). Uşaqlarının dördü 
ali təhsillidir. Böyük oğlu Nizami Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi fakultəsini, qızı 
Natəvan Sumqayıt şəhər Qızlar Gimnaziyasının ibtidai təhsilin 
metodikası fakultəsini, kiçik oğlu Rəfael Mockva Ticarət 
İnstitunun Dağıstan filialında biznes hüququ fakultəsini, qızı 
Nərgiz isə Azərbaycan Neft Akademiyasının analtik infor-
matika fakultəsini bitirmişdir.  

Şakir haqqında bu yazını yekunlaşdırsam da onunla söhbət 
zamanı oz halal zəhməti ilə ailəsini dolandıran, həyatda özünə 
layiqli yer tutan bir insanın müəllimləri haqqında dediyi 
yüksək dəyərlərə malik xoş sözlər qulaqımdan çəkilmək bil-
mir: “Mənim həyatda qazandığım hər bir uğurum müəllim-
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lərimlə bağlıdır. İbtidai məktəbdə Süleyman müəllimdən 
tutmuş texnikumda Nəcəf müəllimədək mənə dərs demiş bütün 
müəllimlərimə minnətdaram. Onların qarşısında baş əyirəm”.  

Sağ ol, Şakir! Əyər sən Allahı müqqəddəs hesab edir, 
valideynlərini və müəllimlərini həmişə uca tutursansa, onların 
hörmətini saxlayırsansa onda yolun açıq və uğurlu, ömrün xoş,  
mənalı və uzun,  ruzun bol və bərəkətli olacaq, inşallah.  
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MİLEYHƏ MƏMMƏDOVA 
 

Mileyhə Əhməd qızı Məmmədova 
1933-cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Zöhramı kəndində kol-
xozçu ailəsində dünyaya gəlib. Atası 
Əhməd Xanbaba oğlu Məmmədov 
inqilabdan əvvəl yoxsul kəndli olmuş, 
1932-ci ildə kolxoza daxil olaraq 
1936-cı ilə qədər kolxozun fəal üzvlə-
rindən olmuşdur. 1936-cı ildə dün-
yasını dəyişmişdir.  

Mileyhə Məmmədova 1939/1940-cı tədris ilində Zöhramı 
kənd ibtidai məktəbin I sinifinə qəbul olub, 1943-1944-cü 
tədris ilində ibtidai məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə də 
Pirəbədil kənd orta məktəbin V sinifinə qəbul olunmuşdur. 
1946-1947-ci dərs ilində Pirəbədil kənd orta məktəbin 
yeddinci sinifini bitirmişdir.  Ailəsi ilə birlikdə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) qəsəbəsinə köçdüyü üçün buradakı S. M. Kirov adına 
orta məktəbin VIII sinifinə daxil olaraq 1949-1950-ci tədris 
ilində orta məktəbi müvəfəqiyyətlə bitirmişdir.  

1950-ci ildə Mileyhə Məmmədova Quba Dövlət Müəllim-
lər İnstitutuna daxil olur. 1952-ci ildə həmin məktəbdə 
təhsilini başa vurduqdan sonra onun təyinatı Şabran (keçmiş 
Dəvəçi ) rayonuna verilir.  

Mileyhə müəllimə əvvəlcə Qorğan kənd 7-illik məktə-
bində, sonra isə Qələgah kənd 7-illik məktəbində dil-ədəbiyyat 
müəllimi işləyir. 1956-cı ildə ailə həyatı qurduğuna görə 
Ləcədi kəndindəki ibtidai məktəbə müəllim və müdir 
vəzifəsinə köçürülmüş və 1956-1961-ci illərdə bu məktəbdə 
işləmişdir.  

  1961-ci ildə Mileyhə müəllimə ailəsi ilə birlikdə Dəvəçi-
kəndə (keçmiş Təzəkənd) köçür. Burada o Azərbaycan 
Respublikası Maarif Nazirliyinin qərarı ilə say tərkibi 4 
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uşaqdan ibarət yeni ibtidai məktəb açılmasına nail olur. Kənd 
yavaş-yavaş böyüdükcə şagirdlərin sayı da ildən-ilə artır. 
İbtidai məktəbdən 7-illik məktəbə, 7-illikdən orta məktəbə 
çevirilir. Mileyhə müəllim düz otuz üç il bu məktəbdə işləyib.  

Mileyhə müəllim həyatından çox razıdır. Övladlarından 
birini itirməsinə baxmayaraq qalanları həyatda hərə öz yerini 
tutub, Oğlu Əhəd ticarət texnikumunu bitirib, hazırda 
Dəvəçikənd Bələdiyyəsində işləyir. Qızı Almaz Dəvəçikənd 
tam orta məktəbində ali təhsilli dil-ədəbiyyat müəllimidir. 
Qızları Sevinc və Xatirə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitu-
tunu qurtarmışlar. Nəvələri Aynur, Afaq vəAyaz müəllim 
işləyirlər. Nəvəsi Fərid polis şöbəsində işləyir.  

Nəvəsi Aydan, Nuray tələbədir .  
Mileyhə müəllimə təqaüddədir. Ancaq bu gün də o özünü 

sağlam və gümrah hiss edir.  Belə ki, 4 övlad, 10 nəvə, 4 nəticə 
Mileyhə xanımın qayğıları ilə yaşayır hamı bir nəfər kimi 
qulluğunda durub canla-başla ona xidmət edirlər.  
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XIII BÖLMƏ 
 
 
 
 
 
 

 
 

MƏKTƏBİN MÜƏLLİM 
VƏ MƏZUNLARININ 

YARADICILIĞI 
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SABİR CƏFƏROV (ZÖHRAMILI) 
 

Sabir Yarməmməd oğlu Cəfərov 
1960-cı ildə Şabran rayonunun Zöhra-
mılı kəndində anadan olmuşdur. 1967-
1977-ci illərdə Pirəbədil kənd orta mək-
təbində təhsil alıb. Təhsil aldığı illərdə 
şerə, ədəbiyyata böyük meyl göstərib. 
Bu işdə ona xüsusi maraq yara-
dılmasında dil-ədəbiyyat müəllimləri 
Rüstəm və Axunbala müəllimin əvəzsiz 
rolu olub. Sonrakı illərdə ədəbi mühiti-

mizdə xüsusi yeri olan müəllimi Aydın Tağıyevin köməyilə 
onda ədəbiyyata, şeirə, sənətə həvəs daha da artıb. Lakin mək-
təbin riyaziyyat müəllimi Qədim Camalovun tədris etdiyi 
texniki fənnlərə marağı onun bu arzularına üstün gəlib.   

1976-1977-ci illərdə Baltikyanı ölkələrdə hərbi xidmət 
keçən Sabir Cəfərov 1978-1981-ci illərdə Krasnodar Politex-
nik İnstitutunda təhsil alıb. Bakı Poladtökmə zavodunda iş fəa-
liyyətinə başlayan kimi özünü bilikli, bacarıqlı, işə məsuliy-
yətli bir işçi kimi göstərib. O, uzun müddət bu zavodun 
müxtəlif istehsalat sahələrində rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır. 
Bu gün də respublikada yüksək ixtisaslı metallurq kimi tanınır.  

Gənclik illərindən S.Cəfərovun yerli və respublika mət-
buatında yazıları çap olunmağa başlamışdır. 2009-cu ildə onun 
“Məni dərd şair elədi” kitabı oxuculara təqdim olunmuşdur. 
Hazırda qəzet və jurnllarda, almanaxlarda onun şerləri və 
hekayələri dərc olunmaqdadır. Ədəbiyyat sevərlər onu mət-
buatdan Sabir Zöhramılı imzası ilə yaxşı tanıyırlar. O, Bakı 
şəhərində yaşasa da doğma kəndinə, onun çiçəkli dağ-dərəsinə, 
bağ-bağçasına, abi havasına çox bağlıdır. Elə bu səbədən də o, 
rayonda keçirilən ictimai tədbirlərdə, o cümlədən ədəbi məc-
lislərdə fəal iştirak edir. Sabirin yaradıcılığından nümunəni-bir 
hekayəsini oxucularımıza təqdim edirik:  
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BORC 
(hekayə) 

 
Əhmədağa yer üzünə doğulanda borc onunla əkiz gəlmişdi 

sanki bu dünyaya. Evdə urvalıq un da yox imiş. Deyilənə görə, 
kənd mamaçasını əliboş qaytarıb, ” biçin vaxtı borcundan 
çıxarıq”, - demişdi rəhmətlik saf Mədət...    

Ata-anasının qoyduğu ad Əhmədağa olsa da , kənddə hamı 
onu ağ Əhməd deyə çağırardılar. Uşaq vaxtı ağappaq, böyüyə-
böyüyə həyat, daha doğurusu, həyatdakı boclar onu qapqara 
etsə də, adı dəyişməz qalmışdı - Ağ Əhməd. Dili söz, təpər tu-
tanda anası əlinə bardaq verib onu bulağa su dalınca göndər-
mişdi: - Get, oğlum anaya oğulluq borcunu su gətirməklə başla 
ki, su kimi saf olsun qulluq borcun, - demişdi.  

Dodağının üstündə səkkiz-doqquz tük bitər-bitməz” daha 
yekə kişisən” deyib atası saf Mədət dəryazı Ağ Əhmədin 
çiyninə qoyub onu ot biçməyə göndərmişdi.  

Atasına cılız əllərini göstərmək istəsə də, dinməmişdi, 
başını aşağı salıb, fit çala-çala ot biçməyə yollanmışdı ki, 
atasının borcunu ödəməyə başlasın.  

Əmisi Səmədin Həsənağa, Hüseynağa, Əliağa adlı üç oğlu 
var idi. Adları ilə uyuşmayan bəd əməllərin sahibi idilər. Saf 
Mədət həmişə təəssüflə deyərdi ki, qardaşım adların yaxşısını, 
əməllərin isə pisini verib övladlarına. Çomağını götürüb əmisi-
nin naxır nobatına getməklə əmi borcundan çıxmağa çalış-
mışdı Ağ Əhməd.  

Sonralar Bakıda oxuyan qardaşına pul göndərmək üçün 
meşədən odun qırıb satmaq, bacısına cehiz düzəltmək üçün 
mer-meyvə yığmaq Ağ Əhmədin boynundan borc yükünü 
azaltmağa qoymadı.  

Vətən borcu Ağ Əhmədi üç il uzaq Murmansk şəhərinə 
gətirib çıxardı. Üç ildə anasından əmdiyi süd burnundan gəlib 
töküldü. Üç ildə ana dilində nə bir kəlmə eşitdi, nə də “ana 
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torpağ” a ayağı dəydi. Üç il anasını söydürə-söydürə gəminin 
göyərtəsini parıldatmaqla vətən borcunu ödədi Ağ Əhməd.  

 “Evlən, ailən olsun”. Cəmiyyət, gələcək qarşısında bu da 
bir borcdur, dedilər ağ Əhmədə. Ailə qaygılarına başı qarışan 
Ağ Əhməd saçına dən düşməsindən, saqqalındakı ağ tükün  
bitməsindən xəbər tutanda, oğlunun iyirmi yaşı tamam ol-
muşdu.  

- Səni evləndirmək, toy etmək mənim atalıq borcumdur, - 
oğlu ilə söhbətə belə başladı Ağ Əhməd.  

- Toyu harda etmək istəyirsən? - deyə oğlu Rəhim atasının 
üzünə qızarmadan baxdı.  

- Necə yəni harda? Əlbəttə həyətimizdə. Mağar qurarıq, 
Yusif müəllim də dəstəsiylə gələr, aşbaz, kababçı, çayçı hamısı 
da kənddə var.  

- Ə kişi, heç bilirsən Topal Vəli harada toy edib? Bakıda 
“Qızıl Qayada”, Kor Mövsüm hətta qız toyunu “Neolit” də, 
Çöpçü Əmirxan “Xan bağı “ restoranında. Yenə sayım? 

- Oğlum, Topal Vəlinin oğlu beş aydan, Kor Mövsümün 
qızı yeddi aydan, Çöpçü Əmirxanın oğlu iyirmi gündən sonra 
boşanıb, yenə də sayım? 

- Nə sayırsan say, toy Bakıda olmasa mən evlənən – zad 
deyiləm. Kimi gəlin gətirsən də, mən bəy olmaram. İndi özün 
bax işinə, - deyib atasına ultimatum verdi Rəhim.  

- Ağ Əhməd çox çək-çevir etsə də, oğlunu fikrindən 
döndərə bilmədi ki, bilmədi. Bir yandan arvadın dığ-dığı, bir 
yandan atalıq borcundan çıxmaq istəyi Ağ Əhmədi bankdan 
(son vaxtlar çox dəbə düşmüş) kredit (borc) götürüb oğluna 
Bakıda toy etməyə vadar etdi.  

- Toy günündən dörd ay keçmişdi, həyatındakı borclarını 
birtəhər pis, yaxşı ödəyən Ağ Əhməd bankın (maddi borc) 
kreditini iki ay idi ki, heç cür düz-qoş edə bilmirdi. Günortanın 
istisi aləmi yandırıb yaxsa da, içinə üşütmə düşmüş Ağ Əhməd 
günün altında əyləşib başına gün döyə-döyə borcdan çıxmaq 
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üçün çarə axtarırdı. Yüz fikir bir borcu ödəməz deyən aqillər 
haqlı imişlər.  

Fikir içində uşaq vaxtı atası üçün danışdığı nağılvarı 
əhvalatı xatırladı Ağ Əhməd. “Qoca bir kişi çiynində yarım 
kisə un dəyirmandan qayıdırmış. Yol onu çox yormuş, 
çiynindəki kisə elə bil ağırlaşıb kişinin əyilmiş belini daha da 
əymişdi. Bu vaxt yolda cavan atlı peyda olur, demə, o da 
dəyirmandan qayıdırmış. Salam verib qoca ilə yanaşı at sür-
məyə davam edir. Qoca gözləyir ki, atlı heç olmasa yükü 
ondan alar, atın belində aparar.  

Atlı isə dinməz-söyləməz atın yorğa yerişini yavaşıdır. 
Yorğun-yorğun atla ayaqlaşa bilməyən qoca dodaqaltı deyir: 

- Zamanı gələr atlanar, zamanı keçən qatlanar, eh Allahın 
işidi də...    

Atlı bu sözü eşidir və qocaya: 
- Sənə sual versəm cavabını...    
- Cavabını tapsam, sən mənə nə verərsən? - deyə qoca 

fikrini tamamlamağa atlıya imkan vermir.  
Atlı zarafatla: 
- Altımdakı at yükü qarışıq sənin olar.  
- Elə isə ver suallarını. 
Atlı soruşur: 
- De görüm Allahın işi nədir? 
Qoca qayıdır ki, sual haradan verilibsə, cavab da oradan 

səslənməlidi.  
- Sən düş aşağı, mənim də bu kisəmi saxla və məni atın 

belinə qaldır, cavabı həmən deyim.  
Atlı düşür və üzəngini tutur. (lap elə Koroğlu ilə keçəl 

Həmzə əhvalatı kimi). Kişi atın belinə minir və yerini 
rahatlayır. Atın yüyənini əlinə alandan sonra:  

 - Oğlum, bil, Allahın işi odur ki, ağılsızı endirir, ağıllını 
mindirir, di salamat qal, - deyib atı çaparaq çıxıb evinə gedir. ” 

Ağ Əhməd fikir dənizində boğula-boğula qaldığı vaxt 
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məscidin minarəsindən axund Şabalanın həzin azan səsi 
yayılırdı. Azan səsi Ağ Əhmədi yuxudan ayıltdı. Adının 
Əhmədağa olduğunu və bununla bərabər daha bir borcunun 
olduğunu yadına saldı. Bu borc yaradana can borcu idi. Nə 
vaxtsa məcburi şəkildə ödəməli idi Əhmədağa.  

Tənbəl-tənbəl yerindən durub ot tayasının yanındakı 
kəndiri əlinə aldı.  

Külək elə bərk əsməyə başladı ki, az qala həyətdəki tut 
ağacının budağından asılmış nənni ilə birlikdə sonuncu 
borcunu vermiş adamı da özü ilə göyə aparacaqdı.  

Bu adam Ağ Əhməd idi, ya da Əhmədağa, İndi heç bir 
fərqi yox idi.  

 
               Sabir Cəfərov (Zöhramlı),          

               “Vətəndaş Həmrəyliyi”qəzeti №30 (890), 12.12.2013 
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TALIB SALAHOV 
    

Talıb Xutbəddin oğlu Salahov 
1944-cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Qorğan kəndində kolxozçu 
ailəsində dünyaya gəlib. Atası Xutbəd-
din əmini gözəl tanıyırdım. Mükəmməl 
dini təhsil almışdı. Tanışlığım onun 
qocalıq dövrünə təsadüf etsə də, xarak-
terində ciddi dəyişilik, heç bir mənfi 
əlamət tapmaq olmazdı. Bu insan çox 
sakit və mülayim, mehriban, özünü 
sərbəst aparan, tərəf müqabilini axıra-

dək dinləməyi bacaran, səbirli və təmkinli adam idi. Kənd-
kəsəkdə heç bir kəslə işi olmazdı. Kimsənin qeybətini elə-
məzdi. Çox ədəbli və məntiqli şəxsiyyət idi. Danışıq zamanı 
onun dilindən bir dənə də olsun pis söz çıxmazdı. Bir sözlə, bu 
nurani qoca mələk kimi bir insan idi. Elə bil bu kişi cənnətdə 
əxlaq və etikadan, mənəvi paklıqdan “xüsusi kurs” keçib sonra 
yerə göndərilmişdi.  

Belə bir ailədə tərbiyə alan T.Salahov 1962-ci ildə Pirəbə-
dil kənd orta məktəbini bitirib. 1963-1967-ci illərdə V.İ.Lenin 
adına APİ-də təhsil alıb. Ali təhsilli fizika-riyaziyyat müəllimi 
ixtisasına yiyələnib. 1970-ci ildən hal-hazıra kimi anadan ol-
duğu Qorğan kəndindəki orta məktəbdə əvvəlcə müəllim, ha-
zırdasa direktor işləyir.  

Uzun illərdir respublikada keçirilən bir çox maraq və mən-
tiq yarışlarında o, rayonumuzu təmsil edib. Dərs dediyi şagird-
lərə də bu elmi sevdirə bilib. Talıb müəllim respublika paytax-
tında nəşr olunan “Məntiq və riyaziyyat “jurnalının redaksiya 
heyətinin üzvüdür. Ailəlidir. Üç övladı var. Oğlu Saleh də 
atasının yolu ilə gedərək müəllimliyi özünə peşə seçmişdir. 
Aşağıda T.Salahovun maraqla yaşamaq və məntiqlə düşünmək 
haqqındakı fikirlərini veririk: 
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“MARAQLA YAŞA, MƏNTİQLƏ DÜŞÜN ...” 
 
Qorğan kəndi təbiətin ən füsunkar bir guşəsində yerləşir. 

Nadir və gözəl təbiəti ilə başqa bölgələrdən seçilir. Elə bu 
andan da bəşəriyyətin dərk edilməsi bu kənddən başlanır. 
Maraq və məntiqsiz insan normal inkişaf edə bilməz. İnsanın 
bu və ya digər obyektə, hadisəyə, prosesə qarşı meyl, məhəb-
bət, simpatiya və ya əksinə ikrah, aptipatiya, nifrət hisslərindən 
doğan psixololi münasibətə  maraq deyilir.  

Bu münasibətlərin nəticəsi olaraq həmin obyekti və ya 
hadisəni öyrənmək, tədqiq etmək, araşdırmaq və dərk etmək 
ehtiyacı yaranır. İnsan özünün ən ibtidai, Yaranışından ətra-
fını, onu əhatə edən ən sadə varlıqları və hadisələri anlamağa, 
dərk etməyə çalışır. Dərk etmədikdə onlara təəccüblə, heyrətlə, 
həyacan və qorxu ilə baxır. Onun nə olduğunu, necə baş 
verdiyini anlamağa cəhd edir. Əgər dərk edirsə, ondan istifadə 
etməyə, bəhrələnməyə çalışır. Dərk etmirsə onu bütləşdirir, 
ilahiləşdirir və hətta səcdə edir.  

Bəşəriyyətin ilk yaranma dövründə günəşə, aya, küləyə 
itaət etməsi məhz bu səbəbdən doğurdu.  

HAŞİYƏ. İkinci dünya müharibəsi zamanı döyüşən tərəf-
lərdən birinin təyyarələri Sakit okeanda yerləşən, məcburiyyət 
qarşısında dünyadan təcrid olunmuş bir adaya enir. Müəyyən 
vaxt keçdikdən sonra həmin təyyarələr öz uçuşlarını davam 
etdirirlər. Heç vaxt təyyarə görməyən yerli əhali təyyarəni 
göydən gəlmiş fövqəladi, ilahi bir qüvvə hesab edərək 
müqəvvasını – bütünü yaradaraq səcdə etməyə başlamışdılar.  

Əksinə insan hər hansı bir hadisəni araşdıraraq dərk edirsə, 
ona məntiqlə yanaşarsa bu onun təfəkkürünün, biliyinin art-
masına, hətta kəşfinə səbəb olur.  

Rəvayətə görə Nyutonun ətalət qanununu kəşf etməsi bu 
cür baş vermişdi: 

RƏVAYƏT. Görkəmli yunan alim Nyuton alma ağacının 
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altında oturub mütaliə ilə məşğul olur. Bu vaxt təsadüfən bir 
alma alimin başına düşür. Almanın zərbəsinin təsiri onu 
məntiqi düşünməyə məcbur edir.  

Nyutonun gəldiyi məntiqi nəticə əsasında fizikanın 
mühüm qanunlarından birinin kəşf edilməsi baş verir. İnsan 
ətrafında baş verənləri araşdıraraq onlardan məntiqi nəticə 
çıxarır. Bu nəticədən öz mənafeyı, məqsədləri üçün istifadə 
edir. Tarixdən daha bir misal: 

RƏVAYƏT. Napalieon Bonapart döyüşlərindən birində 
məğlub olaraq yaxındakı qayanın arxasında gizlənir. Ətrafında 
baş verənləri maraqla seyr edir. Bu anda onun gözünə yuva-
larına buğda dəni daşıyan çoxlu qarışqa sataşır. Qarışqalar 
dəstəsi yuvalarının qabagındakı maneəni böyük çətinliklə keçir 
və ağızlarındakı dəni yuvalarına salmağa nail olurlar. Böyük 
sərkərdə qarışqaların bu “iş təcrübəsindən” məntiqi nəticə 
çıxarır. Ordusunu yenidən hücuma səsləyir və qalib gəlir.  

 Dünyada baş verən hadisələr, ictimai münasibətlər, inki-
şaf qanunları tarix boyu insanların marağına səbəb olmuşdur. 
Bütün bunların hamısı insanları məntiqi nəticələr çıxarmağa 
sövq etmişdir. Elə bu səbəbdən də bəşəriyyətdə inkişaf etmiş 
sivilizasiyalar bir-birini əvəzləmiş, dünyanı irəliyə aparmış və 
bu gün də aparmaqda davam edir.  

İnsanın ömrünün uzunluğu onun özünün həyata münasibə-
tindən aslıdır. Adam var ki, həyata yaradıcı mövqedən baxır, 
maraqlı və məzmunlu həyat keçirir. O, yaşlansa da özünü hələ 
də gənc hiss edir. Bu gününü, sabahını və gələcəyini inamla 
yaşayır və düzgün plan əsasında həyatını qurmağı bacarır. Belə 
insan əhəmiyyətli dərəcədə çox yaşayır və müxtəlif növ 
xəstəliklərdən az əziyyət çəkir. Bu həyat əhəmiyyətli işdə 
insandakı müsbət emosiyalar mühüm rol oynayır. Məntiqi 
düşünmək və yaşamaq insanın dolğun həyat sürməsi üçün 
zəruridir.  

Beləliklə biz belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, maraqla 
məntiqin vəhdəti cəmiyyəti irəli aparan böyük bir qüvvədir.  
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Bakı şəhərində iki dəfə maraq və məntiqə dair konfrans 
keçirilmişdir. Mən bu konfransların hər ikisinin iştirakçısı 
olmuşam. Hər dəfə Fəxri Fərmanla təltif olunmuşam. Bu 
cəmiyyətin fəal üzvüyəm. Mən sözümü məntiqə aid aşağıdakı 
şeirlə bitirirəm: 

 
Məntiqin güclüdür, sözlərin qəti,  
Sevirsən düzlüyü, həm ədaləti,  
Mənalı yumoru, şən zarafatı,  
Həyatdan həmişə ləzzət almısan,  
Arzumuz budur ki, yüz yaşayasan.  

 
              Talıb Salahov,  

 Qorğan kənd orta məktəbin direktoru 
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“AYRILIQ VAR SONU ŞİRİN VÜSALDIR,  
AYRILIQ VAR SONU YOXMUŞ, AY AMAN...” 

      																																								
“Əzizim	Vətən	yaxşı	
 Geyməyə kətan yaxşı.  
 Gəzməyə qürbət ellər,  
 Ölməyə Vətən yaxşı. ” 

   
(Pirəbədil kənd orta məktəbinin məzunu  

Hacıkərim Əhmədzadənin həyat hekayəsi) 
 
Əziz oxucu, istəyirəm ki, İkinci Dünya müharibəsinin 

fəlakətlərinin nəticəsində ömrünün məcrası təmamən öz 
axarından çıxmış, həyatın ən sərt anlarını yaşamış və dünyanın 
ən dəhşətli hadisələrilə üzləşmiş bir azərbaycan vətəndaşının 
Şabran rayonunun Pirəbədil kəndindən başlamış və Birləşmiş 
Krallığın “London S.W., Chelsea, 11 Berenger Walk, World’s 
End Estate, England” ünvanında tamamlanmış ömrünün bəzi 
məqamları haqqında Sizə söhbət açım.  

Cənab Hacıkərim Əhmədzadə ilə bağlı ilk tanışlığımız 
Böyük Britaniya vətəndaşı cənab Helmut vasitəsilə başlan-
mışdır. İlk məktublaşmalarımızda onun azərbaycanlı olduğu, 
sonra 1919-cu ildə mənim yaşadığım Şabran rayonunun Pirə-
bədil kəndində doğulduğu və daha sonra isə anam tərəfindən 
qohum olduğumuz müəyyən edildi.  

Mən onunla sıx-sıx məktublaşar və ayda azı bir dəfə 
telefon əlaqəsi yaradardım. Telefonu götürən kimi əvvəl 
ingiliscə soruşardı: “– Danışan kimdir?” Biləndə ki mənəm, “-
Müəllim əfəndi, sənə mən qurban, bu sənmisən?” deyib hön-
kürtü ilə ağlayardı və “– Can Vətən, can” deyərdi. Mən ona 
təskinlik verəndə isə cavabı bu olardı: “ – Müəllim əfəndi, sən 
mənim dərdimi başa düşə bilməzsən, mənim dərdimi 
Vətənindən, elindən ayrı düşənlər bilər”, deyirdi.  
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 Cənab Hacıkərim Əhmədzadə ilə olan isti münasibətlə-
rimiz məni onun bütün qohum və dostları ilə də doğmalaş-
dırmışdır.  

1981-ci ilin iyul ayında, nəhayət, o, qırx iki ildən sonra 
Vətənə, doğulub boya-başa çatdığı Pirəbədil kəndinə gəldi. 
Onu qarşılamağa gələnlər lap çox idi. Bəzilərini aldığı şəkillər 
vasitəsilə tanıyır və bəzilərini isə ona təqdim edirdilər. Mənə 
çatanda isə diqqətlə mənə zilləşdi və: “- Hello, müəllim əfəndi, 
how nice to see you”, dedi. Hamı kimi mən də onunla 
qucaqlaşıb görüşdüm.  

O, Vətənə bir aylıq qonaq olmaq üçün gəlmişdir, amma 
1981-ci ilin 25 iyulunda, yəni razılaşdırıldığı vaxtdan da altı 
gün qabaq Vətəndən ayrıldı. Tez getməyinin səbəbini soruş-
dum və cavab verdi: “- Müəllim əfəndi Elizabet xanım mənim 
Vətənə gəlməyimə çox yardımçı oldu və mən də tez qayıdıram 
ki, avqust ayında onun oğlu Çarlzın toyunda iştirak edim”.  

Mənimlə söhbətlərinin birində ondan soruşdum:  
“ - Hacıkərim dayı, Siz artıq İngiltərənin vətəndaşısınız və 
orada xeyli müddətdir ki, yaşayırsınız, bəs ingilis camaatının 
Sizinlə münasibəti necədir?”. O: “ - Müəllim əfəndi çox 
yaxşıdır, münasibətlərimizdə elə bir problem yoxdur, amma 
ingilisin həmişə yadındadır ki, mən ingilis deyiləm”, deyə 
cavab verdi.  

Cənab Hacıkərim Əhmədzadə 15 iyul 1981-ci ildə 
Pirəmsən kəndində mənim qonağım oldu. O, mənə qarşı çox 
səmimi və diqqətli idi. Hər söhbətə başlayanda: “ – Müəllim 
əfəndi, sənin ingiliscən hamımızın – Noranın, Melina xanımın, 
doktor Bernardın, cənab Wilkinsonun və məktublarını oxuyan-
ların hamısının xoşuna gəlibdir. Hamısı da özlərinin səmimi 
salamlarını və təqdim etdiyim kiçik hədiyyələrini sənə 
yetirməyimi məndən çox xahiş ediblər”, deyirdi. Həqiqətən də 
adlarını çəkdiyi insanlar mənə hədiyyələr göndərmiş və 
məktublar yazmışdırlar.  
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Bir gün Sumqayıt şəhərində, qardaşı Məmmədkərimin 
eyvanında oturmuşduq və qızı Sürəyyanın mənə İngiltərədən 
ünvanladığı məktubu ona verdim və dedim: “- Hacıkərim dayı, 
Sürəyya məndən xahiş edir ki, Sizi darıxmağa qoymayım”. 
Məktubu oxudu və gözlənilmədən mənim üzümə baxaraq 
hönkürtü ilə ağladı: “- Ay Sürəyya, ay mənim balam, sən 
hardan biləsən ki, mən bu qırx iki ildə gecə-gündüz həsrətini 
çəkdiyim, Allaha mənə qismət etməsi üçün yorulmadan dualar 
qıldığım, elimin-camaatımın arasında, anamın-atamın yatdığı 
və mənə hər şeyimdən əziz olan Vətənimdəyəm”, deyə, nalə 
çəkdi. Doğrusu, məktubu ona verməyimin peşimançılığını 
çəkdim. O isə: “- Müəllim əfəndi, mənim dərdimi, yalnız 
Vətənindən, elindən-obasından, dil və din qardaşlarından iraq 
düşənlər bilər”, deyərək sözünə davam etdi: “- Hələ mən uşaq 
idim, kəndimizə bir qaraçı gəlmişdi və hamısı ona fal açdırırdı. 
Mən də yuvadan üç yumurta götürüb həmin falçıya verdim və 
falıma baxdırdım. Dilinə çor dəymiş mənə dedi ki, sənin uzun 
və çox bəlalı bir ömrün var. Sən həyatını qəriblikdə keçir-
dəcəksən. Yalnız sənin cəsədin Vətəninə qismət olacaq. 
Müəllim əfəndi, dedikləri doğru çıxdı. Nə olar ki, heç olmazsa 
cəsədim Vətənə qismət olaydı”, deyib yana-yana ağladı.  

Bir gün biz Xaçmazda idik. Belə oldu ki, axşam onunla bir 
otaqda qalmalı oldum. Bir neçə gün əvvəl Pirəbədil kəndində 
olarkən bir nəfərin cənab Hacıkərim Əhmədzadədən İngiltə-
rəyə necə düşdüyünü soruşanda onun cavab vermədiyini və 
əsəbiləşdiyini görmüşdüm. Odur ki, həmin axşam o, mənə mü-
raciət edəndə: “- Müəllim əfəndi,  səni mənim həyatımla bağlı 
nə maraqlandırırsa soruşa bilərsən”, mən də ona: “- Hacıkərim 
dayı, Sizə sual verərkən, mənə elə gəlir ki, “yüz ölçüb, bir 
biçmək” lazımdır. “ - Niyə?”, deyib soruşanda Pirəbədil 
kəndində eşitdiyim və əsəbiləşdiyini hiss etdiyim sualı verdim. 
O, dərin bir fikrə getdi. Bir müddət keçəndən sonra yaşla 
dolmuş gözlərini sildi.  
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“Mən 1939-cu ildə əskər getdim və mənim ömrümün 
qiyaməti onda qopdu. Əskərliyim Finlandiya müharibəsinə, 
daha sonra İkinci Dünya müharibələrinə təsadüf etdi. 1943-cü 
ildə mən əsir düşdüm və məni yəhudu bilərək, Almaniyada 
yəhudilərin əsir saxlanıldığı böyük bir lagerə gətirdilər. Əsir 
düşərgəsində həyat çox dözülməz idi. Hər gün yüzlərlə yəhudi 
əsirləri insanlığa yaraşmayan şəkildə öldürürdülər.  

Bir gün yüzə yaxın əsirin dərin bir xəndək qazıdıqlarını 
görəndə, onlara rəhbərlik edən alman zabitindən həmin xən-
dəyin nə üçün qazıldığını soruşdum.  

Zabit isə mənə xəndəyin nə üçün qazıldığını görəcəyimi 
əmin etdi. (Onu da qeyd edim ki, mən əsir düşərgəsinə 
gətiriləndə rus və alman dillərində danışmağı bacarırdım. ) 
Xəndək qazılıb qurtardıqdan sonra, xəndəyin tutabiləcəyi qə-
dər insanı həmin xəndəyin içinə yığıb buldozer vasitəsilə 
xəndəyin üstünü torpaqladılar. Bu mənzərə təsəvvür oluna 
bilməyən insan vəhşiliyi idi. Özümdən asılı olmayaraq bul-
dozer sürücüsünə göstəriş verən almana yaxınlaşdım və ona 
sarsılmış halda müraciət etdim: “- Heç olmasa, güllələyin, bu 
şəkildə öldürməyin”, deyə yalvardım. O isə: “- Gülləni bunları 
öldürməyə korlamaq olmaz, gülləni sovet əskəri üçün 
saxlayırıq”,  dedi və mənə baxmadan” Yazığın gəlir?” – deyə 
soruşdu. Bir azdan sonra yanında dayanan alman əskərinə 
“bunun da tədbirini görün” dedi. Mən isə arada olan qarı-
şıqlıqdan istifadə edib dərhal oradan uzaqlaşdım və məni 
taniya bilməsinlər deyə əynimdə olan paltara və üzümdə olan 
tükə əl gəzdirdim...    

Axşam idi, ölümümün anbaan yaxınlaşdığını dərk edir, 
amma nə edəcəyimi bilmirdim. Təzə gətirilmiş bir yəhudi əsir 
mənə yaxınlaşdı, söhbət əsnasında mənim yəhudi olmadığımı 
bildi və mənə buradan yaxa qurtarmaq üçün Türkiyə səfir-
liyinə müraciət etməyimi məsləhət bildi. O, çox yaxşı insan 
idi. Hətta kağız-qələm taparaq mənə verdi. (İnsanları öldürən 
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zalım ilə ölüm ayağında olan insanın humanistliyi məni öz 
aləmimdən ayırmışdır. Birinin əli insan qanında və digəri isə 
qan içində can verərkən öz həmcinsi olan insanı ölümdən qur-
tarmağa yardımçı olmağa cəhd edirdi.)  

Mən Türkiyənin Almaniyada olan səfirinə bir məktub yaz-
dım. Məktubda azərbaycanlı olduğumu deyil, mənə təcili kö-
mək olunsun deyə, türk olduğumu və yəhudi hesab edilərək 
“Yəhudi əsirlərinin düşərgəsi”ndə saxlanıldığımı məlumat 
verdim.  

Dəhşətli ölümün qorxusundan artıq ikinci gün idi ki, 
həddindən ziyada keyfiyyətsiz verilən nahara da getmirdim. 
Aclıq və gördüyüm mənzərə məni taqətdən salmışdı. Birdən 
tez-tez və ucadan “Hacıkərim, Hacıkərim, Hacıkərim” çağıra-
çağıra bir boylu-buxunlu sarışın adamın əsirlərin arasında,  iti 
addımlarla kimisə axtardığını gördüm. Taqətsiz idim, ona zorla 
yaxınlaşaraq “Hacıkərim” olduğumu dedim. O, mənə arxa-
sınca getməyi əmr etdi. O, iti addımlarla yeriyirdi, mənim isə 
aclıqdan yeriməyə taqətim yox idi və ondan çox geri qalırdım. 
O, geri döndü və mənim sırığlımın boynundan tutaraq məni 
sürüyə-sürüyə aparmağa başladı. Biz əsirlərin düşərgəsindən 
kənara çıxdıq. Bir brezentli qara maşın dayanmışdı. Biz ma-
şına çatan kimi maşını sürən qarabuğdayı və mehriban 
görünüşə malik olan sürücü arxa qapını açdı. Məni gətirən 
hərbi geyimli şəxs məni lazımsız bir əşya kimi arxa oturacağın 
üstünə sürüklədi və maşının qapısını çırpdı. Özü sürücünün 
yanında əyləşdi və maşın sürətlə yerindən tərpəndi. Bir müddət 
gedəndən sonra bir təpənin dalda yerində maşını saxladılar və 
mənə maşından düşməyi əmr etdilər. Maşından bir təhər 
düşdüm. Sarışın və ceydağ boya malik olan şəxs mənə qəzəblə 
qışqırdı: “– Sənin cəmi beş dəqiqə vaxtın qalıb, hazırlaş, indi 
səni güllələcəyik”. Artıq hər şey tamam olurdu, nə edə 
bilərdim?! Bircə Allaha dualar qılmaq və müsəlman olaraq son 
nəfəsdə “kəlmeyi-şəhadətimi” söyləməkdən başqa çıxış yolu 



436 

yox idi. Asta bir səslə öz dilimdə ” Ya Allah, ya Peyğəmbər, 
ya on iki imam, ya Əfəndi baba, ya Pirəbədəl baba, ya 
Xidirzində baba zalımlar məni öldürür. Ya Rəbbil aləmin, 
mənə axirətdə Vətənimə, atama və anama qovuşmaqda yar-
dımçı olun! Əşhədu ən la ilahə illəllah və əşhədu ənnə 
Muhəmmədən rəsulullah”, dedim və ölümə hazır olduğumu 
onlara bildirdim. Sarışın və ceydağ boya malik olan şəxs 
əlində tapanca mənə tərəf gəlirdi. Hərbi geyimli, maşını sürən 
qarabuğdayı, mehriban görünüşə malik olan sürücü hesab 
etdiyim şəxs cəld ona yaxınlaşdı, tapancanı ondan aldı və dedi: 
“Onu özüm güllələcəyəm”. Düz mənimlə üzbəüz dayanaraq: 
“- Ağzını aç”, dedi. Mən ağzımı açdım və o, tapancanın 
lüləsini ağzıma soxdu. Tətiyi çəkdimi, yaxud çəkmədimi, 
bilmirəm, üzünü o birisi yoldaşına tutdu və “bunun əcəli 
çatmayıb”, dedi və yenidən məni maşına oturdub Türkiyə 
səfirliyinə gətirdilər.  

Səfirin otağına daxil olanda həmin iki nəfər hərbi geyimli 
şəxslər də mənimlə idilər. Səfir mənim yazdığım məktubu 
mənə göstərərək dedi: “- Bunu sən yazmısan?” Cavab verdim: 

 “ – Bəli, mən yazmışam. Amma, mən Türkiyə türkü deyil, 
azərbaycanlıyam. Məni yəhudiyə oxşadıb öldürmək istəyir-
dilər. Mən Sizə yalan yazdım. Allah da məni bağışlasın, Siz də 
məni bağışlayın, deyib başımı aşağı saldım. Səfirin adı İsmət 
paşa idi. O, mənə diqqətlə baxdı və:  

“ – Kəlmeyi-şəhadətini bilirsənmi?”, soruşdu.  Mən kəl-
meyi şəhadəti söylədim. O yerindən qalxıb düz mənim yanıma 
gəldi və məni özünə sıxaraq: “Bu fərq etməz, ya Türkiyənin 
türkü, ya da azərbaycanın türku, Türk elə türkdür”,  dedi. 
Üzünü məni gətirən hərbiçilərə tutaraq: “ – Siz gedə bilərsiniz. 
Bu bizim türkümüzdür. Sizin hərbiçiləriniz düzgün iş tutmur, 
indi mən özüm Himlerə telefon açacağam”, dedi.  

...Mən Türkiyəyə gəldim. Mən bir türk paşanın evində 
qalır və onun bütün işlərində ona kömək edirdim. Bir il burada 
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qaldım və ikinci il həmin paşa məni təhsil almaq üçün İstanbul 
universitetinin “iqtisadiyyat” şöbəsinə yerləşdirdi və burada 
ingilis dilini də müəyyən qədər öyrəndim. Universitetdə üç il 
təhsil aldıqdan sonra, oranı bitirdim və həmin paşanın qızı 
Mehinlə ailə həyatı qurdum. Vətəndən iraq düşsəm də bir neçə 
il xoş günlər keçirdim. Oğlum Şakir, sonra isə qızım Sürəyya 
dünyaya gəldi.   

Hə, müəllim əfəndi, yenidən Fələk mənə divan tutdu. 
Keçirdiyim xoş günlər burnumdan gəldi. Şakiri, Sürəyyanı və 
Mehini itirdim. Onlar tutulduqları tif xəstəliyindən dünyalarını 
dəyişdilər. Mənim yenə də səfillik həyatım başlandı. Əsirlərin 
toplaşdığı Roma şəhərinə gəldim. Müxtəlif ölkələrdən əsirlər 
var idi. Hamı həsrətlə vətəninə və doğmalarının yanına 
qayıtmaq ümüdü ilə yaşayırdı. Mən də onların biri idim.  

Bir gün axşam qəzetlərinin birində oxudum ki, İran şahı 
Rza Pəhləvinin birinci arvadı, Misir kralı Fərruxun bacısı Fər-
ziyyə xanım Romadadır. Onunla görüşmək və ondan Vətənə 
qayıtmaq üçün imdad diləmək fikrinə düşdüm.  

Fərziyyə xanımla görüşdüm, başıma gələn əhvalatı ona 
danışdım və mənim öz Azərbaycanıma qayıtmağım üçün mənə 
kömək etməsini xahiş etdim. Fərziyyə xanım mənə bildirdi ki, 
o, artıq şahın arvadı deyil və övladı olmadığı üçün şahdan 
boşanıb qardaşı kral Fərruxun himayəsində yaşamağa Misirə 
gedir. O, artıq bir dul qadındır, o, yalnız bir müsəlman kimi 
Misirdə yaşamaq istəsəm məni ora apara biləcəyini və orada 
mənə sığınacağın verilməsində yardımçı ola biləcəyini bildirdi.  
Mənim Vətənə qayıtmağım çox böyük bir düyünə düşmüşdü. 
Çox götür-qoy etdikdən sonra İtaliyada qalmaqdansa Misirə 
getməyin önəmli olduğunu yəqinləşdirdim.  

Biz Misirə çatanda Kral Fərruxun toyu idi. Oğlu olmadığı 
üçün altıncı arvada evlənirdi ki, vəliəhdi olsun. Bir neçə gün-
dən sonra Kral Fərrux məni qəbul etdi. Artıq mən Kralın ev tə-
sərrüfatına nəzarət edirdim. Misirdə yaşadığım illər ərzində 
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“Əl Hazər” universitetinin ekonomika bölümündə iki il təhsil 
aldım.  

 İllər keçirdi, amma,  Vətən həsrəti, qoyub gəldiyim bacı-
qardaşlarımın, camaatımın və el-obamın həsrəti məni yandırıb 
tökürdü. Həmişə Vətən həsrəti məni yandıranda Nilin sahilinə 
gəlir və Vətəndə keçirdiyim ömrümə qayıdır, heç bir dəqiqə-
sini də unutmadan xəyalən yaşadığım bəxtəvər günləri Nil 
çayına danışır və həmin günləri bir də xəyalımda yaşayırdım. 
Bir gün günorta namazından sonra dərdimi götürüb Nil çayının 
sahilinə gəlirdim. Ərəb olmayan, yabançı birisi məndən 
Misirin caddə lərindən (küçələrindən) birini soruşdu və mən 
ona həmin ünvana gedən səmti göstərdim. O, soruşduğu 
ünvana deyil, məndən bir qədər aralı mənim dalımca gəlirdi. 
Elə sandım ki, o, məni təqib edirdi. Fikirləşdiyimi yəqinləş-
dirmək üçün dayandım və ondan soruşduğu ünvana deyil, 
mənim arxamcan gəlməyinin səbəbini soruşdum. Mənimlə 
üzbəüz dayandı, vahiməli gözlərilə mənə zilləndi, gözlənil-
mədən mənə çığırdı və əlilə nəyisə düz burnuma tərəf uzatdı.   

Özümə gələndə ətrafımda tanımadığım adamları gördüm. 
Onlardan biri məni silkələdi, Kral Fərruxun nə işlə məşğul 
olduğunu və hansı dövlətlərin adamları ilə sıx-sıx görüşdü-
yünü soruşdu. Mənim harada olduğumu soruşduqda, Amerika 
məmləkətində olduğumu mənə bildirdilər. “Ya Rəbbim, 
mənim talehim, məndən nə istəyir? Mənim qara bəxtimdə, 
görəsən, daha nələr yazılıbdır?” deyib fikirləşdim, onlara 
mənim Kral Fərruxun işləri və görüşdüyü adamlar haqqında 
heç bir məlumatımın olmadığını söylədim.  

...başım nələr çəkmədi. Artıq Amerikanı şəhərbəşəhər 
dolaşır, portlarda və vağzallarda özüm kimi sahibsizlərlə 
birlikdə günlərimi keçirirdim. Bir gün Avstraliya plantasiya-
larında işləmək üçün evsiz-eşiksiz və sahibsiz insanları yığır-
dılar. Məni də həmin insanların arasında bir plantasiyaya 
gətirdilər.  
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Bizi çox işlədir və insan yerinə qoymurdular. Buradakı 
həyatımız daha dözülməz idi. Plantasiyanın sahibkarının 
nümayəndəsi bizi işlədir və bizimlə çox pis rəftar edirdi. Bir 
axşam əlimə bir qəzet keçdi. Qəzeti oxuduğum zaman bir elan 
məni çox maraqlandırdı. Elanda yazılırdı ki, Böyük 
Britaniyanın kraliçası II Elizabet xanıma rus, ingilis, türk, ərəb 
və fransız dillərində sərbəst danışmağı, yazmağı və oxumağı 
bacaran adam lazımdır. Mən bu dillərdə sərbəst danışa bilir və 
hətta bu dillərin bəzisində universitet təhsili də almışdım. Mən 
sahibkarın nümayəndəsinin yanına getdim, qəzetdəki elanı 
göstərdim və göstərilən dilləri normal bildiyimi söylədim. O, 
mənə sahibkarla məsləhətləşdikdən sonra bir söz deyəcəyini 
bildirdi. Sabahısı günü sahibkar məni qəbul etdi, diqqətlə məni 
süzdü və qeyd olunan dilləri bildiyimin yəqin olduğunu 
soruşdu. Yalan danışsam mənim üçün pis olacağını bildirdi. 
Məni başqa bir adama qoşaraq bir neçə ad çəkdi, mənimlə olan 
adama adı çəkilən adamların məni imtahan etdikdən sonra 
onunla əlaqə saxlamalarını tapşırdı.  

1954-cü ilin oktyabr ayında Londona gəldim. Məni 
Birləşmiş Krallığın kraliçası II Elizabet xanım qəbul etdi və 
Böyük Britaniyada yaşamağıma icazə verildi. Həmin tarixdən 
hazırkı ana qədər mən London şəhərində yaşayıram”.  

...1996-cı ilin fevral ayının ikisi, axşam vaxtı idi. Mən 
mərhum anamın evində idim. Onunla axşam naharını edirdim. 
Oğlum Tale nənəsigilə gəldi. Nənəsilə görüşəndən sonra 
Hacıkərim dayının qardaşı oğlu Əbülfərzin və qardaşının 
kürəkəni Fərəməzin bizə gəldiyini, mənimlə vacib işləri 
olduğunu söylədi. Biz, yəni Tale ilə mən anamla görüşüb 
evimizə qayıtdıq. Əbülfərz və Fərəməzlə görüşdüm. Məlum 
oldu ki, Londondan tez-tez onlara telefon zəngi olunur, təlaşlı 
səslə nə isə deyib başa salmaq istəyirlər, amma ingilis dilini 
bilmədikləri üçün nə deyildiyini başa düşə bilmirlər.  

Sumqayıtda cənab Hacıkırimin qardaşının evinə daxil 
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olduq. Evdə adam çox idi. Cənab Hacıkərimin Xaçmaz 
şəhərində olan, hazırda sağ-salamat olan bacısı, rəhmətə 
getmiş bacısının uşaqları, qardaşlarının uşaqları, qonşular və 
bir neçə nəfər də ingilis dilində danışa bilən cavan adamlar 
həyəcan içində oturmuşdular. Evdə olanlarla heç əməlli-başlı 
salamlaşmamışdıq ki, telefon zəng çaldı və hamısı bir ağızdan 
“Yenə də İngiltərədəndir!”, dedilər. Əbülfərz məndən dəstəyi 
götürüb cavab verməyimi xahiş etdi. Dəstəyi götürdüm və 
telefonda ara vermədən, təmiz Britaniya ingilisi ləhcəsində bir 
kişinin, sankı, onu dinləyəni başa salmaq cəhdilə “Hacıkərim 
ölüb, ölüb,  ölüb”, təkrar-təkrar dediyini eşitdim və bu qəfil 
xəbərdən sarsıldım. İngilis dediklərini uzun-uzadı təkrar-təkrar 
dedikdən sonra cavab eşitməyə dayandı. Mən onun dediyini 
başa düşdüyümü bildirdim. Mənimlə telefonda danışan ingilis 
bildirdi ki, mərhum cənab Hacıkərim son nəfəsində cənazə-
sinin Azərbaycana aparılmasını və orada dəfn olunmasını 
xahiş edibdir. Yanvar ayının 17-dən cənab Hacıkırimin xəstə-
xanada yatdığını bilirdim. Onunla sıx əlaqə saxlayirdım. Hər 
telefon danışığımızda onun zəiflədiyini hiss edirdim. O, da 
telefon danışıqlarımızda səhhətinin getdikcə pisləşdiyini öz 
dili ilə də bildirirdi. Hətta, yanvar ayının 20-i üçün təcili viza 
ilə məni Londona dəvət edəcəyini də bildirmişdir...    

 Mən qohumlara məsələnin aydınlaşdırılması məqsədilə, 
həmin ingilisə (onun adı Ceri Bad idi) bir saatdan sonra təkrar 
zəng etməsini xahiş etdim. Evdə olan qohum-qardaşa Hacı-
kərim dayının vəfat etdiyini və cənazəsinin Vətənə gətirilərək 
dəfn olunması üçün vəsiyyətnamə yazdığını bildirdim. Hamı 
bu xəbərdən sarsılmışdı. Hamı da eyni fikirin üstündə dururdu 
ki, cənazə Vətənə gətirilsin. Cənazənin Azərbaycana gətiril-
məsinə, təbii ki, pul lazım olacaqdı. 1996-cı ilin fevral ayı isə, 
əhalimizin və ölkəmizin çətin vəziyyətdə yaşadığı bir dövr idi. 
Rəhmətlik prezidentimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə yeni 
gəlmişdi. Azərbaycan Respublikası böhranlı günlərini yaşa-
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yırdı. Mərhum prezident həm əhalinin çörək probleminin həll 
olunması, həm daxili qarışıqlıq salan qüvvələrin sakitləş-
dirilməsi və həm də davam edən işğalın qarşısının alınması 
kimi çətin problemlərin məngənəsində çalışırdı. Azərbaycana 
göstərilən daxili və xarici aqressiv müdaxilələr mərhum prezi-
dentimizin əhalinin iqtisadi durumu, bizə üz vermiş hadisələr 
kimi hadisələrin çözülməsilə əlaqədar məsələləri həll etməsinə 
imkan vermirdi. Yenə də bütün bunlara baxmayaraq, Hacı-
kərim dayının cənazəsinin Vətənə gətirilməsində Azərbaycan 
hökumətinin qayğısından, xüsusən, rəhmətlik Prezidentimizin 
diqqətindən kənarda qalmadıq.  

Qohum-qardaşın hər birinin gücü daxılində cənazənin 
gətirilməsi üçün pul yardımına ehtiyac olunduğu bildiriləndə, 
Əbülfərz və məndən başqa, əksəriyyət yardım edə bilməyə-
cəklərini bildirdilər. Əbülfərz ilə birlikdə cənazənin gətirilməsi 
üçün qərar verdik. Bu vaxt təkrar telefon zəngi çalındı. Mən 
dəstəyi götürdüm və cənazənin gətirilməsilə əlaqədar bizə 
aydın olmayan məqamlara aydınlıq gətirmək məqsədilə Bad 
Ceriyə suallar verdim. O, bizə Azərbaycan hökumətinin Xarici 
İşlər Nazirliyinə müracıət etməyimizi və lazımi sənədlərin 
həmin nazirlik tərəfindən hazırlanacağı barədə məlumat verdi. 
Danışığımız zamanı o da aydın oldu ki, mərhum cənab Hacı-
kərim sağlığında cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsi üçün 
lazım olacaq maliyyə problemlərini özü həll etmişdir.  

Cənazənin Azərbaycana gətirilməsinin sənədləşməsi düz 
on doqquz gün vaxt apardı. Azərbaycan hökuməti adındən 
lazım olan sənədləri bizim Londonda olan səfirimiz Mahmud 
Məmmədquliyev cənabları və onun rəhbərliyilə səfərətxana 
işçiləri təqdim edirdilər. İngiltərə hökumətindən lazım olan 
sənədləşməni isə mərhumun ailəsi hazırlayırdı. Cənazəni nəza-
rətdə saxlayan həkim hər gün zəng edir və cənazənin bioloji 
durumu haqqında məlumat verir və cənazənin korlanma 
ehtimalı olmayacağını diqqətimizə çatdırırdı.  

Cənazə 21 fevral, 2006-cı ildə Azərbaycana gətirildi və 
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həmin gün də Hacıkərim dayının cənazəsi Pirəbədil kən-
dindəki “Pirəbədəl baba” qəbristanlığında,  valideynlərinin 
yanında torpağa tapşırıldı.  

Mərhum Hacı Kərim dayının mənə danışdığı həyat 
hekayəsinin bir qədərinin bir xülasəsidir bu.  

 
                          Böyükağa Şükürov,  

                            Pirəmsən kəndi  
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TƏBRİK EDİRİK! 
 

ULU ÖNDƏRİN TAPŞIRIĞINA ŞƏRƏFLƏ  
ƏMƏL ETDİ...    

 
Dağlar qoynunda binə-bölgə bağ-

lamış bir yurd yerimiz də Pirəbədil 
kəndidir. Zaman-Zaman bu ulu yurd 
yerinin qismətinə şöhrət, məşhurluq 
payı düşüb. Bu yerlərdə toxunan 
“Pirəbədil” çeşnili xalçaların adı, şöh-
rəti neçə yüz illərdi ki, Avropanı, az 
qala bütün dünyanı dolaşır. XV əsr 
intibah dövrünün görkəmli Holland 
rəssamı Hans Meminqin “Məryəm öz 
körpəsi ilə” adlı məşhur tablosunda 

Məryəmin ayaqları altında təsvir edilən xalça məhz Pirəbə-
dildə toxunan xalça çeşnilərindəndir... Elə həmin əsrdə Nider-
land boyakarlıq sənətinin banilərindən hesab edilən Yan Ban 
Eykin “Ruhani və Məryəm” adlı tablosunda da Pirəbədil çeş-
nili xalçanın təsviri var. Bu hesabla bu yerlərin adı-sorağı elə o 
uzaq əsrlərdən Avropada tanınıb.  

Bu gün fəaliyyətinə verilən siyasi qiymətdən asılı olma-
yaraq, artıq tarixə çevrilmiş digər bir maraqlı fakt da elə bu 
kəndin qismətində düşüb.  

Pirəbədil elə bəlkə də bütün bu dünyamızda yeganə bir 
kənddir ki, bu torpaqdan doğmaca bacı-qardaş olan iki nazir 
çıxıb. Azərbaycan SSR-də ilk qadın nazir Ayna Sultanova və 
Zaqafqaziya Federasiyasının hökumətinə başçılıq etmiş qar-
daşı Musabəyov Pirəbədildəndirlər.  

Keçmiş Quba qəzasının kəndləri arasında ilk dəfə 1914-cü 
ildə məhz Pirəbədildə dünyəvi rus-tatar məktəbi fəaliyyətə 
başlayıb.  

Bu qədim təhsil ocağını o vaxtdan bəri şöhrətləndirən 
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məzunları çox olub. Ancaq iş burasındadır ki, onlardan biri 
Nüsrət Səmədov isə elə şagirdi olduğu vaxtdan da doğma 
məktəbinin adını respublikamızda tanıdıb...    

 

BİRİNCİ TANITMA 

Qədim Camalov (B.Fərzəliyev adına Dəvəçi Peşə 
Məktəbinin direktoru) 

Ötən əsrin yetmişinci illərində mən Pirəbədil kənd orta 
məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyirdim. Dərs dediyim VIII 
sinifdə bu fənnə sonsuz həvəs və maraq göstərən şagirdlər çox 
idi. Sanki bu sinif riyaziyyatçılar sinfi idi. Nüsrət də 
belələrindən biri idi. Nüsrət çox sakit, təmkinli, həm də 
utancaq bir oğlan idi, tapşırdığım məsələ-misalı həll edən 
şagirdlərin səsi sinfi başına götürəndə Nüsrətdən səs səmir 
çıxmazdı. Əvvəl-əvvəl mən də elə fikirləşirdim ki, yəqin 
Nüsrət hələ o məsələ-misalı həll edib qurtarmayıb. Lakin sonra 
məlum olurdu ki, Nüsrət o məsələ-misalı lap birinci, özü də 
düzgün, bir neçə variantda həll edib. Onuncu sinifdə oxuyanda 
Nüsrət respublika üzrə keçirilən riyaziyyat olimpiadasında 
qalib gəlib birinci yeri tutdu. Burasını qeyd edim ki, o illərdə 
belə çətin sınaqlardan adətən Bakı, Sumqayıt şəhərlərindən 
olan məktəblilər qalib gələrdi. Respublikada ilk dəfə idi ki, 
kənd rayonu məktəbinin, özü də ucqar bir kənd məktəbinin 
şagirdi belə bir mötəbər bilik yarışında birinci yerə çıxmışdı.  

Bəli, Nüsrət Səmədov şagird kimi dərs aldıgı məktəbə, 
onun pedaqoji kollektivinə, sinif yoldaşlarına belə bir şöhrət, 
baş ucalıgı gətirmişdi.  
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İKİNCİ TANITMA 
 
O illərdə Nüsrətgilin sinif rəhbəri mən idim. Hər bir fənn 

müəllimi fikirləşərdi ki, sevimli şagirdləri məhz onun yolu ilə 
gedəcək. Tarix müəllimi Nüsrəti tarixçi kimi görürdü, dil-
ədəbiyyat müəllimi filoloq kimi-axı Nüsrət bütün fənnlərdən 
“5”-lə oxuyurdu. Beləliklə bütün fənnlərdən “5”-lərlə oxuyan 
Nüsrət kamal attestatında yalnız bir “dörd”lə 1977-ci ildə 
Pirəbədil kənd orta məktəbini bitirib sənədlərini o zamankı 
Azərbaycan Politexnik Universitetinə verdi.  

O illərdə respublikamıza rəhbərlik edən ulu öndər, 
ümummilli liderimiz, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 
Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbbüsü və böyük nüfuzu sayəsində 
hər il Azərbaycandan yüzlərlə gənc keçmiş SSRİ-ni müxtəlif 
şəhərlərindəki, ən məşhur ali məktəblərə oxumağa göndə-
rilirdi. Onu da deyək ki, məhz ulu öndərin o müdrüklüyünün, 
uzaqgörənliyinin nəticəsidir ki, həmin dövrlərdə respublika-
mıza çoxlu sayda yüksək səviyyədə ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə 
gənc mütəxəsislər yetişdi ki, bu gün onlar müstəqil ölkəmizin 
iqtisadi, sosial, elmi və mədəni inkişafında əhəmiyyətli rol 
oynayırlar.  

Eksperiment yolu ilə iki fəndən-riyaziyyat və fizikadan 
(yeri gəlmişkən burasını da xatırladım ki, orta məktəbdə ixti-
saslı müəllim olmadığından Nüsrətgilə fizikanı da riyaziyyat 
müəllimi tədris edirdi) bir beş, bir dörd alan Nüsrət də nüfuzlu 
komissiyanın yekdil rəyi ilə müsabiqədənkənar yolla Moskva 
Elektrotexnika Rabitə İnstitutuna göndərildi. Elə bil lap dünən 
idi. Nəhəng bir ölkənin paytaxtı olan Moskva və s. şəhər-
lərdəki ali məktəblərdə təhsil almağa yollanan abituriyentlər 
indi ümummilli Liderimizin adını daşıyan saraya yığış-
mışdılar.  

Əhməd Səmədov: - Ailəmizdə böyük qardaş kimi o 
tədbirdə iştirak edirdim. Dahi rəhbər Heydər Əliyev öz parlaq 
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və unudulmaz nitqində ali məktəblərə qəbul olunan gəncləri  
“tələbə” adı qazanmaları münasibətilə təbrik edir, onlara öz 
müdrik öyüdlərini, məsləhət və tövsiyələrini verdi. Vətəndən 
uzaqlarda təhsil almağa gedən bu azərbaycanlı balalarına bol-
bol uğurlar arzuladı. Və onlara doğma respublikamıza alnıaçiq, 
üzü ağ, yüksək səviyyəli bir mütəxəsis kimi qayıtmağı 
arzuladı. Respublika rəhbərinin böyük diqqət və qayğısı ilə 
əhatə olunan, təzə əyin-baş alınmış tələbələri xüsusi avtobus-
larla indi ümummilli liderimizin öz adını daşıyan hava lima-
nına gətirib təhsil alacaqları şəhərlərə yola saldılar.  

Bəli, Nüsrət Səmədov Pirəbədil kənd orta məktəbindən 
Moskvaya, ölkənin paytaxt şəhərində təhsil almağa gedən ilk 
məzun idi. Aradan illər keçdi, 1982-ci ildə oxuduğu ali mək-
təbi yüksək qiymətlərlə başa vuran Nüsrət Səmədovu Respub-
likanın Rabitə Nazirliyinin sərəncamına göndərdilər. O, əmək 
fəaliyyətinə Bakə Dəmiryolyanı Poçtamtında başladı. Qısa 
müddətdə özünü yüksək səviyyəli kadr, bacarıqlı təşkilatçı 
kimi tanıdan Nüsrət Səmədov daha yüksək vəzifə - “Azərpoçt” 
Dövlət Müəssisəsinin baş mühəndisi vəzifəsinə irəli çəkildi. 
Hazırda həmyerlimiz Nüsrət Səmədov Azərbaycan Respub-
likası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində 
mühüm bir şöbənin rəis müavini vəzifəsində çalışır.  

 
 

ÜÇÜNCÜ TANITMA 
 

Ulu öndər H.Əliyev o zaman Azərbaycandan kənarda təhsil 
almağa gedən gənclərə respublikaya yüksək səviyyəli bir mü-
təxəsis kimi qayıtmağı tapşırmışdı. Və onlardan biri – Nüsrət 
Səmədov böyük rəhbərin tapşırığını şərəflə yerinə yetirdi. Və 
aradan illər keçəndən sonra H.Əliyevin tapşırığını şərəflə yerinə 
yetirməyinin – sənətini dərindən bilən, geniş erudisiyalı, baca-
rıqlı bir mütəxəsis olmağının məntiqi yekunu kimi Azərbaycan 
Prezidenti İlham Iliyev cənablarının 1 dekabr sərəncamı ilə 
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yüksək fəxri ada - “Azərbaycanın əməkdar mühəndisi “fəxri 
adına layiq görüldü. Bax, bu da bir vaxt təhsil aldığı doğma 
məktəbini Nüsrət Səmədovun hələ ki, son tanıtması!...    

 
SON SÖZ ƏVƏZİ 

               
Qırx səkkiz yaşlı Nüsrət Səmədov həm də gözəl ailə 

başçısı, xoşbəxt atadır. Xarici dil mütəxəsisi olan həyat yoldaşı 
Məlahət xanımla müstəqil respublikamıza üç övlad böyüdüb 
tərbiyə edib. Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənmə dip-
lomu ilə bitirən Aynur Respublika Klinik Xəstəxanasında 
çalışır. Nərgiz isə Xarici Dillər Universitetinin magistratura-
sında oxuyur. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəəsinə 
qəbul olunan Fərhad isə bu il tələbə adını qazanıb. Atası 
Səməd kişinin, mərhum anası Pəlvər xanımın başlarını uca 
etdikləri kimi, vaxt gələcək övladları da Nüsrəti tanıdacaq...    

            
         Aydın Tağıyev 

                “Çıraqqala” V kitab 
              İctimai, ədəbi-bədii, publisistik toplu 
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QARABAĞ VETERANI – MİKAYIL CƏBİYEV 
 

Mikayıl Tapdıq oğlu Cəbiyev 1974-
cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu-
nun Pirəbədil kəndində müəllim ailə-
sində təvəllüd tapıb. 1981-1992-ci illər-
də Pirəbədil kənd orta məktəbində təh-
sil alıb. 1992-1993-cü illərdə Qarabağ 
uğrunda gedən döyüşlərdə Fizuli, Kəl-
bəcər, Ağdam və Şellidə döyüşüb. Bir 
neçə dəfə ağır yaralanıb, xoşbəxtlikdən 
sağ qalıb. Hospitalda müalicəsini tam 

bitirməmiş təzədən könüllü olaraq Fizuli istiqamətində gedən 
döyüşlərin fəal iştirakçısı olub. Yenidən yaralanan Mikayıl  
ürəyində Vətən sevgisi ilə yanaşı bədənində qəlpə gəzdirməyə 
məcbur olub. Ailəlidir. Üç övladı var. Qarabağ veteranıdır.  

 
 
PİRƏBƏDİLDƏ BİR İGİD YAŞAYIR. ÜRƏYİNDƏ 

VƏTƏN SEVGİSİ, BƏDƏNİNDƏ QƏLPƏ GƏZDRİR 
RAFİQ SALMANOV,  “XALQ QƏZETİ”. 

( İXTİSARLA) 
 
Məzuniyyətimi Dəvəçinin Pirəbədil kəndində keçirirdim. 

Tez-tez adını eşitdiyim “Pirəbədil qartalı “ çağırdıqları Mikayıl 
Cəbiyevlə görüşmək istəyirdim. Məqsədimi 36 il bu kənddə 
müəllim işləyən, hamının ağsaqqal saydığı Tapdıq müəllimə 
dedim. Gülümsündü: 

- Özü gələr yanına.  
Sabahı gün görüşdük. Məlum oldu ki, Mikayıl Tapdıq 

müəllimin oğludur. Nədənsə özü bu barədə heç nə deməmişdi.  
Tapdıq müəllimin doqquz övladı var. Mikayıl ailənin son-

beşiyidir. 1992-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. Az sonra cəb-
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hənin qaynar nöqtəsinə - Ağdam bölgəsinə göndərilib. Cəsa-
rəti, vətənpərvərliyi ilə seçilib. Həmişə döyüşə can atırmış, 
öndə gedirmiş.  

Hər gün döyüş gedirdi.  
Mikayıl ötən xatirələri çözələyir. - Hansı gün ki, məni 

döyüşə buraxmırdılar, az qalırdı ürəyim partlasın. Bizim 
dəstədə igid uşaqlar çox idi. Ölümdən qorxmurdular. Döyüşə 
gedəndə bir-birimizdən ayrılmaq istəmirdik. Qucaqlaşıb, öpü-
şüb yola düşürdük. Şəhidlərin ruhuna and içib gedirdik. Bir 
gün də ağır döyüş oldu. Öndə idim. Gördüm ki, uşaqlardan 
yaralanan var. Qərara aldıq ki, hələlik hücumun qarşısını sax-
layaq. Elə də etdik. Düşmən başımıza mərmi yağdirirdı.  

Buna baxmayaraq yaralıları, şəhid olanları çıxartmalıydıq. 
Növbəti mərmi yaxınlığımda partladı. Qılçamdan və çiynim-
dən yaralandım. İsti-isti ağrı hiss etmirdim. Sürünüb özümü 
yaralılardan birinə yetirdim. Onu birtəhər geri çəkirdim.  

Getdikcə taqətdən düşdüm. Ağrılarım şiddətlənirdi. Bir 
tərəfdən də düşmən hücumu güclənmişdi. Xeyli getmişdik. 
Güllə mənzilindən uzaqlaşmışdıq.  Bir də baxdım ki, o keçi-
nib. Dünya başıma hərləndi. Sonra heç nədən xəbərim olmadı. 
Bir də ayıldım ki, hospitaldayam. Demə, ağır yaralanmışam. 
Təcrübəm vardı. Həmişə öndə gedirdim. Qəlpələr mənə dinc-
lik vermirdi. Az sonra komandirlərim də xəbər tutdular. Lakin 
qayıtmadım. Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətdə uğurlu 
hücumu oldu. Burada iştirak etməyi özümə fəxr bilirdim. 
Ancaq Horodizdə yenidən bir neçə yara aldım. Yeni qəlpə 
yarası da vardı. Huşumu itirmişəm. Vəziyyətim son dərəcə 
ağır olduğundan yenə vertelyotla məni Bakıya çardırirlar.  

Üç gün sonra ayıldım. Sağ olsun həkimlər. Məni ölümün 
ağzından aldılar.  

Mikayılın yaraları müalicə olunsa da qəlpələri çıxara 
bilmirlər...    
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YAXŞI  MÜƏLLİM 
 
Ötən yüzilliyin görkəmli pedaqoqlarından biri, Ukraynanın 

Kremençuq vilayətindəki məşhur Pavlişa kənd məktəbinin 
direkroru olmuş Vasili Suxomlinski “Yaxşı müəllim kimdir? 
“sualına belə cavab verirdi ki, yaxşı müəllim hər şeydən əvvəl 
uşaqları sevən, onlarla ünsiyyətdən sevinən,  hər bir şagirdin 
böyüyəndə xeyirxah insan olacağına inanan, onların sevinc və 
kədərini yrəyinə yaxın bilən, uşaqlarla dostluq etməyi bacaran, 
uşaq qəlbini duyan, bir zaman elə özünün də uşaq olduğunu 
unutmayan insandır. Şabranda belə “yaxşı müəllim”lərdən biri 
də, ümumilikdə şimal bölgəsində ən qocaman tədris ocağı 
olan, yaşı yüzü keçmiş Pirəbədil kənd tam orta məktəbində 
çalışan respublikanın əməkdar müəllimi Dilarə Məmmədo-
vadır. Dilarə xanım ixtisasca Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
müəllimidir.  

Orta məktəbin sonuncu sinfində oxuyanda bəziləri hələ 
hansı sənətin ardınca gedəcəklərini götür-qoy edəndə rəfiqələri 
bilirdi ki, Dilarə müəllim olmaq arzusundadır, özü də onda bu 
peşəyə hörmət və məhəbbəti sevimli müəllimləri, bir də ölməz 
dramaturqumuz Cəfər Cabbarlının “Almaz” əsərindəki sevdiyi 
obraz- uşaqların qəlbində, beynində elm, bilik, savad adlı bir 
çıraq yandırmaq arzusu–istəyi ilə çətinliklərə sinə gərən cavan 
müəllimə-Almaz! Hərçənd Dilarə yaxşı bilirdi ki, artıq nə 
mirzə səməndərlər var, nə də hacı əhmədlər...    

Əgər ilk əvvəl şərəfli müəllim peşəsinin romantikası 
məktəbli Dilarəni ovsunlayıb sehirləmişdisə, APDU-nun filo-
logiya fakultəsində oxuyan tələbə qız başa düşdü ki, həyatda 
özünə necə də çətin, amma şərəfli və müqəddəs bir sənət seçib. 
1985-ci ildə ali təhsilli müəllim kimi ilk dəfə sinfə girəndə 
gənc pedaqoqu bir məsələ düşündürürdü: Tədris etdiyi doğma 
və şirin ana dilimizi, zəngin bir kökə və ənənələrə malik 
doğma ədəbiyyatımızı şagirdlərimizə mükəmməl öyrətmək və 
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sevdirmək!”  
Axı, müstəqil respublikamızın sabahkı gənc qurucularının 

layiqli vətəndaş kimi tərbiyyələndirilməsində Azərbaycan dili 
və ədəbiyyatı dərslərinin rolu misilsizdir.  

Dilarə xanımın dediklərindən: - Qələm sahibi olan yazı-
çı, şair yazdığı əsərlərində təkrarçılığa yol versə, yaratdığı əsər 
bəyənilməz, oxucular tərəfindən qəbul edilməz. Sinfə girib 
dərs dediyi hər 45 dəqiqə də müəllimin yeni “əsəri” olmalı və 
müəllim də hər yeni dərsinə məhz bu tələblərlə yanaşmalıdır.  

Dilarə xanım da hər bir dərsinə məhz özünün yeni bir 
“əsəri” kimi baxır. Təcrübəli dil və ədəbiyyat müəllimi olan 
Dilarə xanım bu yeni “əsəri”nin – hər təzə dərsinin “oxucu-
larının” - şagirdlərin qəlbinə yol tapması üçün daim öz üzə-
rində çalışır, elmi-pedaqoji axtarışlar aparır, oxuyur, öyrənir. 
Çünki ədəbiyyatın tədrisinin zəngin qoyuluşu şagirdlərin 
ideya-siyasi savada, vətəndaşlıq səlahiyyətinə və borcuna, 
milli qeyrətə yiyələnməsi deməkdir. Dilarə müəllimin gərgin 
əməyi-zəhməti sayəsində yaradılmış fənn kabineti , buradakı 
zəngin materiallar, əyani vəsaitlər bir dərs saatı müddətində 
şagirdlər üçün maraqlı əbədi mühit rolu oynayır. Bu ədəbi 
mühitdə qədim dövr ədəbiyyatından başlamış müasirlərimiz 
olan sənətkarlarımıza qədər çoxunun portretləri, həyat və 
yaradıcılığına dair müxtəlif materiallar şagirdlərin gözləri 
önündə canlanır. Təsadüfi deyil ki, onun fənn kabineti hələ 
2001-ci ildə respublikada “ilin ən yaxşı fənn kabineti” müsa-
biqəsinin qalibi olub. Dilarə xanım 2001-2002-ci tədris ilində 
respublika pedaqoji mühazirələrində də qalib gəlib, nəhayət 
2005-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı 
ilə “Respublikanın əməkdar müəllimi “kimi fəxri bir ada layiq 
görülüb. Bir faktı da qeyd edək ki, Dilarə müəllimə indi 
Şabranda bu fəxri adı daşıyan yeganə qadın pedaqoqdur.  

Müəllim ömrü damcı-damcı yanan şama bənzəyir. O şam 
əridikcə yüzlərlə, minlərlə ürəkdə, beyində bilik, elm, savad 
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şöləsi yandırır. Müəllim ömründən şagirdlərə pay verir ki, 
müstəqil respublikamızın sabahkı qurucuları Vətənə, cəmiy-
yətə layiqli vətəndaşlar kimi böyüsünlər, yetişsinlər.  

 
                                 Aydın Tağıyev,  

                         “Çıraqqala” toplusu, 2013 
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DAĞLARIMIZIN BİTKİ ALƏMİ 
         
Respublikamızın bitki aləmi çox zəngindir. 4200-ə qədər 

ali bitki növü vardır ki, bunların 350-sinin müalicə əhəmiyyəti 
elmi əsaslarla sübut olunmuşdur. Hələ dünyanın heç bir 
yerində bu qədər bitkiyə təsadüf olunmamışdır.  

Rayonumuzun da bitki aləmi zəngindir, rəngarəngdir. 
Pirəbədil xalçası oymaq-oymaq evləri bəzəyir, nənə yadigarı, 
qız cehizi... Vaxtı ilə bu haqda oxucularımıza məlumat 
vermişdik. İndi isə bu dağların bitki aləmindən söhbət açmaq 
istəyirik. Axı bu bitkilər xalçadan daha qiymətlidir, hərəsinin 
öz əhəmiyyəti var, biri cana dərmandır, biri isə... Yaxşı olar ki, 
onlarla bir-bir tanış olaq.  

Dəmirağac Çinarlar meşəsinin ən qiymətli incisidir. Bu 
məşhur ağac Lənkaran zonasından başqa bu yerlərdə də özünə 
məskən salıb. Qızılağac da bu meşələrin yadigarıdır. Onlar 
təkcə qiymətli ağaclar olmaqla qalmır, gəmilərə də gərək olur.  

Ərşəli və Qazma güneylərin, Zöhramının Bərdican sahələ-
ri sumax kollarıyla zəngindir. Bu bitki may-iyun aylarında 
çiçəkləyir, sentyabr-oktyabr aylarında isə meyvə verir. Turş 
dad verən meyvələrindən ədviyyat kimi istifadə olunur. Xalq 
təbabətində sumaxdan isitmə zamanı hərarəti aşağı salan vasitə 
kimi istifadə edilir. Bitkinin təzə yarpaqlarından alınan cöhər-
dən bir çox səpkili xəstəliklər, həmçinin nöhal, skarlatin, iflic 
və bəzən oynaq xəstəlikləri zamanı da istifadə olunur. Sumax 
eləcə də qiymətli boyaq verən, aşılayıcı və dekarativ bitkidir.  

May-iyun aylarında Nohurlar və Çinarlar yamaclarını 
kəklikotu bitkisinin çiçəkləri bəzəyir. Bu yerlərdən keçdikdə 
xoşagələn iy insanı məftun edir.  

İtburnunun əhəmiyyəti haqqında söhbət açmağa lüzum 
yoxdur. Pirəbədil, Nohurlar, Əmirxanlı mülklərində itburnu 
kolları çoxdur. İtburnu meyvələrinin duru cöbhəri əczaçılıq 
sənayesi tərəfindən xolosas adı ilə buraxılır. O, qaraciyər və öd 
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kisəsinin iltihabı zamanı işlədilir. Soyuqdəymə, qan təzyiqinə 
qarşı istifadə olunan qiymətli dərmandır. Qizılgül çiçəklər 
fəslindən olan bu bitki, həm də vitamin kimi məşhurdur. Onun 
ləçklərindən gül mürəbbəsi, gülqənd hazırlayırlar.  

 “Həsbə” gülü də bizım yerlərdə boldur. Ondan xalq təba-
bətində qızılcanın müalicəsində istifadə edilir. “Sarı gül “ isə 
dizenteriya xəstəliyi üçün dərmandır. Meşələrimizdə bitən 
“yemişan” meyvəsi soyuqdəymə, yuxarı nəfəs yolları, bronxit 
xəstəliklərinin müalicəsi üçün istifadə olunur 

 “Qax otu” yaranı qurudur, ”yağlığa” otunun kökündən 
məlhəm kimi istifadə olunur. “Əməlgüməcə” mədə-bağırsaq 
xəstəliklərinə, “Dəvədabanı” isə köpün qarşısını almaqda 
qiymətli dərmandır. Bunlardan başqa “bağa” yarpağı, “böyürt-
kən”, “qıpıq otu”, “boyaq otu”, cökə çiçəyi, “sapağan”, “gicit-
kən”, “üçbarmaq”, “andız”...   saymaqla qurtarmaq çətindir.  

Bu bitkilərin müalicə əhəmiyyətini həkimlərimiz, nənə və 
babalarımız daha yaxşı bilirlər. Göründüyü kimi meşələrimiz 
zəngin xəzinədir. Bu xəzinədə olan bitkilərdən hazırlanan 
dərmanlar urək-damar sistemi xəstəliklərində, hipertoniyada, 
əsəb, böyrək, qara ciyər və öd kisəsi iltihabı , mədə-bağırsaq, 
yuxarı tənəfüs yolları, bronxit, pis (yaman) şişlərin müalicə-
sində böyük fayda verir. Fikrimizcə rayonumuzun Pirəbədil, 
Nohurlar və Çinarlar zonasında bitən dərman və boyaq bitki-
lərinin öyrənilməsi, mühafizəsi və tədarük edilməsi haqqında 
məsələ qaldırmaq, bu işə xüsusilə məktəbli gəncləri cəlb etmək 
vaxtı çatmışdır. Eləcə də rayonumuzda dərman bitkiləri təda-
rük və istehsal edən xüsusi təsərrüfat, heç olmasa qəbul 
məntəqəsi yaradılması yaxşı olardı.  

Atalar yaxşı deyiblər: ”təbiət böyük loğmandır”. Təbiəti 
sevmək, onu qorumaq, həm də faydalanmaq lazımdır.  

Qədim  Camalov,  
              Pirəbədil kənd orta məktəbinin müəllimi.  

                 “Qurucu” qəzeti, 7 aprel 1977-ci il  
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DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ 
 

1990-cı illərin əvvəllərinə kimi 
Azərbaycan idmançılarının şöhrəti 
respublikadan çox uzaqlarda yayıl-
mışdı. Sadəcə SSRİ adlanan imperiya-
nın tərkibində yaşadığımızdan idman 
ustalarımız beynəlxalq yarışlarda doğ-
ma respublikamızı təmsil edə bilmir-
dilər. Sonralar imperiya süquta yetdi, 
Azərbaycanın rəhbərləri isə digər sa-
hələr kimi idmanı da unutdular. 

Yalnız 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə ikinci dəfə 
gəldikdən sonra Azərbaycan idmanın inkişaf mərhələsinə qə-
dəm qoydu. İlbəil əldə olunan yüksək nəticələrin sayı artdı. 
Göstərilən qayğı nəticəsində idmançılarımız beynəlxalq turnir-
lərdə də dövlət bayrağımızı yüksəklərə qaldılar. Bu nailiyyət-
lərin əldə olunmasında dəvəçili idmançıların da öz payı var.  

1983-cü ildə Dəvəçi rayonunun Sumaqova kəndində 
anadan olan Ruslan Aprel oğlu Hüseynov 2001-ci ildə orta 
təhsilini başa vurub. Ruslan hələ uşaq yaşlarından idmanı 
sevib. İdman dərslərində xüsüsi fəallıq göstərib. 1996-cı ildə 
R.Hüseynov sambo idman növünə üstünlük verib. Onu yarış-
lara hazırlayan məşqçi-müəllimlər Ruslanın qələbə çalacağına 
böyük əminlik bəsləyirdilər.  

İlk dəfə Ruslan 2001-ci ilin fevral ayının 16-da sambo 
üzrə respublika çempionatında uğur qazanıb. Birinci yerə layiq 
görülərək Avropa çempionatına vəsiqə alıb. İlk qələbə doğum 
gününə düşdüyündən Ruslanın yaddaşına əbədi həkk olunub. 
Növbəti yarış 2001-ci ilin iyul ayında olub. Bu dəfə də birin-
ciliyi qazanan R.Hüseynov artıq dünya çempionatına vəsiqə 
əldə əldə edib. Məhz bundan sonar onun üçün gərgin günlər 
başlayıb. Günün əksər hissəsini məşqlərə sərf edən idmançı 
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həmyerlimiz Vətənə mütləq qalib kimi qayıtmaq fikrindəydi. 
Atalar yaxşı deyib: ”Niyyətin hara, mənzilin də ora”. Dünya 
çempionatı 2001-ci ilin sentyabr ayının 28-də Moldaviyanın 
paytaxtı Kişinyov şəhərində keçirildi.  

Ruslan pillə-pillə qələbəyə doğru irəliləyirdi. Nəhayət ki, 
gərginlik arxada qaldı.  

O, dünya üçüncüsü oldu. Bundan başqa samboçumuz 
2002-ci ildə respublika çempionatında ikinci yerə, 2003-cü 
ildə Bakı çempionatında birinci yerə layiq görülüb. 2002-ci 
ilin mart ayından UGİM-də sambo üzrə məşqçi-müəllimdir.  

2003-cü ilin aprel ayının 16-dan Dəvəçi rayon Poçtam-
tında işləyir. Ruslan bu gün də məşqlərdən qalmır, idmançı 
formasını saxlayır. İdmanla bərabər icra etdiyi müşayiətçi 
vəzifəsinə  də böyük məsuliyyətlə yanaşır. Çalışır ki, ona 
göstərilən etimadı doğrultsun.  

Samboçu həmyerlimizə idman sahəsində daha böyük 
üğurlar, şəxsi həyatında isə cansağlığı, uzun ömür və ailə 
səadəti arzulayırıq.  

 
Xalid Məmmədli, Çingiz Xalidoğlu,  

                 “Dünənimiz, bu günümüz, sabahımız”, Bakı-2003 
  
 

 
  



458 

YAXŞI AD 
 
Onun çöhrəsində həmişə xoş bir qılıq, şirin bir təbəssüm 

olardı, sanki həmişə şad-xürrəm idi, elə buna görə idi ki, üzü 
də həmişə gülürdü. Və bəlkə də elə buna görədə onu 
tanıyanlara, tanımayanlara da çox doğma gəlirdi.  

Öz haqq dünyasına qovuşmağından hələ bir il keçməyib. 
Şabranlıların çoxunun yaxından tanıdıqları Yaqub Şərifov 
mənim yadımda belə qalıb.  

Hələ şəxsi tanışlığımdan xeyli əvvəl çöhrəsindəki daimi 
xoş təbəssüm, şirin bir qılıqla nədənsə özümə yaxın bildiyim, 
aramızda elə bir ünsiyyət də olmayan Yaqub müəllimlə 
sonralar aramızdakı səmimi münasibətlərin qəribə bir tarixçəsi 
oldu.  

Ötən əsrin səksəninci illəri idi. Özü orqan işçisi –o zaman 
SƏDM-deyilən bir qurumda, bizim Şabran DİŞ-də baş əməliy-
yat müvəkkili işləyən mayor Malik Bağdadov şeir, sənət dostu, 
söz xiridarı idi. İlk əvvəl yazı pozuma görə məni tanıyan Malik 
müəllimlə sonralar aramızda səmimi bir dostluq yaranmışdı. 
Malik müəllim qonaq-qarası gələndə, indi minnətdarlıqla qeyd 
edim ki, hökmən süfrəsinin başında məni əyləşdirərdi.  

Yay ğünlərinin biri, axşam tərəfi idi. Malik müəllim məni 
axtarıb tapmışdı və o, məni qonaqları ilə tanış etdi. İndi adları 
yadımda qalmayan Dİ Nazirliyinin iki nəfər yüksək rütbəli 
zabitləri idi. Qonaqlarla bir yerdə o illər rayonun ən yaxşı 
yeməkxanalarının birinə yollandıq.      

Stol arxasına keçməmişdən əvvəl qonaqların hər ikisi yarı 
zarafat, yarı ciddi Malik müəllimə: 

- Malik, -dedilər, - Yaqubsuz süfrəyə əl uzadan deyilik. 
Harda var Yaqubu tap! 

Əlbəttə o vaxt indiki kimi istədiyin adamı əlbəəl axtarıb 
tapmaq asan iş deyildi. Bax, mobil telefonun qədir –qiyməti 
ona görə yoxdur.  
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Necə deyərlər, vəzifəcə, rütbəcə özündən böyüklərin 
xahişi, həm də bir növ göstərişinə uyğun olaraq Malik müəllim 
də o vaxt Yaqub müəllimin çalışdığı broyler fabrikinə, evinə, 
qohum-qardaşıgilə, təxminən bu çağlar harada ola biləcəyi 
yerlərə “çaparlar” göndərtdi, zənglər etdirdi. Axır ki,“axtarış-
əməliyyat” tədbirləri öz uğurlu nəticəsini verdi, aradan keçən 
bir neçə saatdan sonrs Yaqub müəllimin yeri aşkar oldu. İndi 
də gözümün qarşısındadır: Yaqub müəllim maşından düşən 
kimi qonaqlar-nazirliyin yüksək rütbəli zabitləri yerlərindən 
qalxıb onun üstünə cumdular. Qucaqlayıb bağırlarına basdılar. 
Hal-əhvaldan sonra süfrə arxasında hər üç dostun birgə xatirə-
ləri dilə gəldi, gah Moskvadan, Leninqraddan danışdılar, gah 
da Soçidə, Kislovodskdakı birgə istirahətlərindən söz açdılar.  

Burasını da deyim ki, Yaqub müəllim broylerdəki iş 
yerinəcən, müxtəlif ticarət təşkilatlarında çalışmışdı, indi 
SƏDM üzrə yüksək rütbəli zabitlərin Yaqub müəllimlə belə 
ərkli yaxınlığı, mehribançılığı, ona qarşı bu diqqət və hörməti, 
ehtiramı qəlbimi bir həmyerli kimi haqlı bir qürurla doldur-
muşdu. Həmin o məclisdə söz adamı kimi mən az qala kənarda 
qaldım. Rayonda bəlkə də çoxunun ticarət sistemində çalışan 
bir adam kimi tanıdıqları Yaqub müəllim isə mahir bir tama-
daya çevrilmişdi, məclisimizi hayıl-mayıl edən sözləri ilə 
sanki bizi tilsimləmişdi.  

 

- Darıxma, yaxşı-yaman-ruzigarımız keçəcək,  
Bu beş günlük ömrə görə ruzigara yalvarma.  
Düşəndə müşkülə, bir əhli-halə dərdini de,  
Əlacım ondadır, ondan kənara yalvarma...    

  
Sinəsi dolu Yaqub müəllim ölməz qəzəlxanımız Vahidin 

dürr deyimlərini muncuq kimi sapa düzürdü: 
              

Könül həmişə səadət bizimlə yar olacaq,  
Xəzan qəmi bitəcək, ölkəmiz bahar olacaq! 
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Bu gün Vətənimizə, Vahid nə xidmət eylərsən.  
Bu şanlı iş gələcək nəslə yadigar qalacaq! 

 

O məclisin şux havasına, o məqamdakı ovqatımıza, halı-
mıza uyğun beytlər isə kefimizi daha da duruldurdu:  

                        
Biz xərabət eyliyik, meyxanələrdən çıxmışıq,  
Badələr nuş etmişik, peymanələrdən çıxmılşıq.  
Pirimiz nuru muğamdır, xadimi meyxanəyik,  
Rindlər zövqün görüb divanələrdən çıxmışıq 
Qədri qiymətsiz bizi zənn etmə, Vahid , arif ol,  
Pürbəha gəncineyik, viranələrdən çıxmışıq 
        

Bax onda başa düşdüm ki, Yaqub müəllimin sifətindən 
əskik olmayan daimi təbəssüm, elə ürəyindəki işıqlı, şirin, xoş, 
şuxlu hiss və duyğuların əksidir. Və onu tanımadığım bu DİN 
zabitlərinə, eləcə də tanıyanlara sevdirən sifətindəki nurdur.  

                       
                              Aydın Tağıyev,  

     “Çıraqqala” İctimai, ədəbi-bədii publisistik toplu 
                               XV kitab,  2012-ci il 
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BAX, BELƏDİR TƏBİƏTİM 
 
Davadan sonrakı illərdə dünyaya oğlan uşağı gələndə 

bütün el-oba sevinirdi, çünki elin neçə-neçə igid oğlu hələ 
müharibədən qayıtmamışdı və o oğlan uşaqları böyüyüb kişi 
olacaqdı... Sumaqova kəndində əzəldən-binədən sinədəftər 
olan Həlimə xala da 1948-ci ilin bir yay günündə dünyaya göz 
açan oğlu Zakirin beşiyi başında oxşayıb oxuyurdu: 

                     
Qapımızda var çinar,  
Yarpağı dinar-dinar,  
Mənim balam körpədi,  
Saxlasın pərvərdigar.  

    
İllər keçdikcə beşiyi başında oxunan laylalar, sonralar 

anasından eşitdiyi bayatılar, nəğmələr Zakirin qəlbində ulu söz 
sənətimizə məhəbbət. həm də söz qoşub oxumaq həvəsi oya-
dırdı. El aşıqlarından olan dayısı Əli kişi də onun bu fəhmini 
duyub bacısı Həliməyə: 

- Belə göürəm ki, - deyərdi - bu uşaq böyüyəndə şeir yaza-
caq. Yaxşı iti zehni, yaddaşı var.  

Oxuduğu Pirəbədil kənd orta məktəbində keçirilən bütün 
ədəbi-bədii gecələrin bir dəyişilməz aparıcısı vardı: Zakir 
beşinci sinfi kənddə qurtarandan sonra ailələri rayon mərkəzi 
Dəvəçiyə köçdü. Kənd məktəbindən gəlsə də Zakir Dəvəçi 
şəhər orta məktəbinin yaxşı oxuyan şagirdlərindən geri qal-
madı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnindın dərs deyən 
rayonun tanınmış pedaqoqlarından olan Bəşir Şükürov müəl-
limlər otağında onu təriflədi: 

- Rayon mərkəzində yaşayan bizim uşaqların indiyəcən 
hələ tapıb oxuya bilmədikləri kitabları da Zakir oxuyub...    

Gözəl ədəbi qiraəti ilə fərqlənən Zakir neçə-neçə şeri əzbər 
bilirdi. Səməd Vurğunun o boyda “Vaqif” dramını yaddaşına 
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yazmışdı.  
1964-cü ildə o zaman rayonlararası qəzet olan “Abşeron” 

da yeni bir imza göründü: ZAKİR BAYRAMOV. Artiq bir il 
qabaq sıkkizinci sinfi bitirən Zakir Bakı Plan Uçot Texniku-
munun tələbəsi olmuşdu. Bir vaxt Səməd Vurğunun tələbə 
yoldaşlarından olmuş, burada ona ədəbiyyatdan dərs deyən 
Məmmədiyyə müəllim tələbəsinin şeirə-sənətə məhəbbətini 
ğörüb ədəbi yaradıcılığa məhəbbətini daha da artırmışdı. Tex-
nikumda keçirilən bütüt mədəni-kütləvi tədbirlərdə şer demək 
növbəsi çatanda söz Zakir Bayramova verilərdi. Oxuduğu 
texnikumun sayılıb seçilən tələbələrindən idi. Görkəmli sənət-
karların rəhbərlik etdikləri ədəbi dərnəklərə üzv yazılmışdı. 
Hüseyn Ariflə qohum olan müəllimlərindən biri onu tanınmış 
şairlə tanış da etmişdi. İmzası artıq nüfuzlu mətbuat orqan-
larında – “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Azərbaycan gəncləri”, 
”Azərbaycan pioneri” qəzetlərində görünürdü.  

Kövrək, həzin duyğular Zakirin qəlbində misralara çev-
rilir, şerə dönürdü: 

                  
 “Ana” dedim , “Vətən” dedim,  
Dil açarkən ilk sözü mən.  
“Ana” dedim, “Vətən” dedim,  
Göz açarkən dünyaya mən,  
İlk addımda, izimdə mən.  
Bax, belədir təbiətim,  
Qocalmır heç məhəbbətim.  
 

Torpaq dedim, hər qarışı- 
Altı qızıl, üstü cənnət.  
Torpaq dedim hər qarışı- 
Çiçək açsın, çəkək zəhmət.  
Köç etsə də cavanlığım 
Şaçlarıma düşsə də dən.  
Əldən getsə də gəncliyim 
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Çöhrəmə də çöksə də çən.  
Qəm yemirəm əziz dostum   
Sevgi dolu ürək həmən...    
Bax, belədir təbiətim,  
Qocalmır heç məhəbbətim...    

 
Zakir ədəbi aləmdə titrək addımlarını atırdı, qarşıda isə yol 

dururdu: sonu görünməyən qələm yolu, ömür yolu...    
Zakirin dediklərindən: - 1966-cı il idi. Texnikumun sonun-

cu kursunda idim. Bütün Azərbaycan xalqı öz böyük şairinin – 
Səməd Vurğunun anadan olmasının 60 iliyini təntənə ilə qeyd 
edirdi. Siyasi iqtisad fənnindən dövlət imtahanı verirdik. Çək-
diyim biletin suallarına fikirləşmədən cavab vermək istəyir-
dim. Bu zaman imtahan müəllimim bileti əlimdən alıb kənara 
qoyaraq üzünü imtahan komissiyasının üzlvlərinə tərəf tutub: 

- Bu əlaçı tələbənin biliyinə şübhəm yoxdur, -dedi- o həm 
də şairdir. Qoy o, bizə Səməd Vurğuna ithaf etdiyi şerini oxu-
sun, Özümü itirib çaşıb qaldım. Yalnız komissiya üzvlərinin 
təkidindən sonra şeri dedim.  

Beləcə əla və yaxşı qiymətlərlə texnikumu bitirən Zakir 
doğma rayona qayıtdı. Rayon Təhsil Şöbəsində mühasib işlədi. 
Sonra hərbi xidmətə çağrıldı. 1969-cu ildə əsgərlikdən əvvəlki 
iş yerinə qayıtdı. Qiyabi yolla indiki Azərbaycan Dövlət 
İqtisadiyyat Universitetinin tələbəsi oldu. Ali təhsilini də uğur-
la başa vurdu. Qısa fasilələri nəzərə almasaq, rayonun ən təc-
rübəli, savadlı maliyyə işçilərindən olan Zakir Bayramov otuz 
ildir ki, Rayon Təhsil Şöbəsinin baş mühasibidir.  

Rayon Təhsil Şöbəsi Dəvəçinin ən böyük əmək kollek-
tividir. Ümumtəhsil məktəblərində 15-dən artıq fənn keçirilir, 
baş mühasib də işlə bağlı fənn müəllimləri ilə ünsiyyətdə olur. 
Və bu müəllimlər Zakiri özlərinə həmkar bilir... Əlbəttə, o 
ədəbiyyat müəllimlərinə daha doğmadır...     
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Məhəbbətin atəşi 
Gözlərində parladı.  
Kirpiklərin od olub,  
Lap sinəmi dağladı.  
Dərdli könlüm dözməyib.  
Sular kimi çağladı.  
Getmə uzaq, ay ulduz,  
Dayan, Dəvəçili qız.  
 
Sən gedirsən –gözümə,  
Sanki qaranlıq çökür.  
Bu həsrət gecə-gündüz,  
Qəlbimi didir-sökür.  
Getsəm məni məhv edər,  
Bu ayrılıq, bu fikir.  
Dinmə, söylə bircə söz,  
Aman, Dəvəçili qız.  
 
Məhəbbətin qəlbimin,  
Bəlkə şah damarıdır.  
Bu saf sevgin, inan, bil,   
Şah dağının qarıdır.  
Baxan deyir: Bəxtəvər,  
Görən kimin yarıdır!” 
Həm mehriban, həm əziz,  
Canan, Dəvəçili qız.   
 

İnsanın ailə səadəti xoşbəxtlikdir və Zakir də belələrin-
dəndir. Ömür-gün yoldaşı Elmira xanımla beş övlad böyü-
düblər. Ailənin ilki Taleh hüquqşünasdır. Samirə bir körpə 
anasıdır. Yekaterinburq şəhərində yaşayır. Tibb institutunda 
oxuyur. Paminlə Aynurə isə şərəfli bir peşə sahibi-müəllim 
olacaqlar. Esmira isə böyük bacısı kimi insanların sağlamlığı 



465 

keşiyində durmaq arzusundadır.  
Geniş dünya görüşünə malik olan Zakir Bayramovun 

maraq dairəsi çox genişdir. Ailə psixologiyası üzrə araşdır-
malar aparır, ailənin möhkəmlənməsində maraqlı ideya və 
təklifləri var. Əsgərlikdə hərbi tribunalda və rayon xalq məh-
kəməsində iclasçı olarkən bu sahədə maraqlı faktlar toplayıb. 
Astrologiya ilə çox ciddi məşğul olur. Onun fikrincə ailənin 
möhkəmləndirilməsində Hippokratın temperament tipləri amili 
və ailə üzvlərinin bürclərinin nəzərə alınması vacib şərtdir.  

Bir şerində məhəbbətinin qocalmadığından bəhs edən şair 
bunu öz təbiəti ilə izah edir:”Bax , belədir təbiətim...   ” 

Bax, Zakir Bayramov belədir! 
 

                                 Aydın Tağıyev,  
                “Könlümün sevgili məhbubu mənim” 

    Bakı, Şirvannəşr, 2002 
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KAŞ ANALAR TOY İNTİZARI İLƏ YAŞASINLAR...    
 
Qədim Yunanıstanin böyük filosoflarından Aristotel 

müşahidə edibmiş ki, valideynlər öz uşaqlarını övladlarının 
onları sevməsindən qat-qat artıq istəyirlər. Orta əsrlər görkəmli 
fransız mütəfəkkiri Mişel Monten bunu təbiətin zəruri bir 
qanunu səviyyəsinə qaldırmışdı. Onun fikrincə, əgər vali-
deynlər öz övladlarını əksər hallarda özlərindən çox 
istəməsəydilər, onda yer üzündə insan nəsli kəsilərdi.  

Böyük filosoflarla mübahisəyə girişmək əbəsdir. Ancaq 
indi özü valideyn-ana, hətta nənə olan Süsən xanımla 
söhbətləşsəniz, bəlkə elə siz də Aristotelin bu fikrindən 
bədgüman olarsınız...    

Süsən xanımın qibləgahə bu gün də - dünyasını dəyişən-
dən neçə il sonra da atası Nəsrəddin kişidir. Ziyalı bir qadın 
olan Süsən xanımın dilindən eşitdiyim bir hədisdir: - Deyir bir 
gün Tanrı Süleyman peyğəmbərə belə bir nida yollayır ki, ey 
rəsulum, bəs sənin cənnətdə qonşun olacaq şəxs filan şəhərdə 
yaşayan filan bəndəmdir.  

Maraq peyğəmbərə güc gəlir ki, görən o şəxs nə böyük 
savab yiyəsidir ki, böyük Yaradan ona cənnətdə öz rəsulu ilə 
qonşu etmək şərəfini qismət edib?...    

Elə bu maraqla da peyğəmbər həmin şəhərə yollanır, 
axtarıb tapıb öyrənir ki, bəs həmin şəxs qəssab dükanının 
yiyəsidir. Süleyman peyğəmbər axşam tərəfi döyür onun 
qapısını ki, bəs Allah qonağıyam, ay ev yiyəsi! 

Qəssab tanımadığı yad adamı böyük ehtiramla, xətir 
hörmətlə qarşılayır. Yemək vaxtı çatanda peyğəmbər görür ki, 
ev yiyəsi süd dolu şüşəyə əmzik keçirib nənnidə pambıq 
içərisində saxlanan bir qarı nənəyə içirtdi, qarının süd bulaşmış 
ağzını, çənəsini ehmalca silib təmizlədi. Südü içən qarı da 
dodaqlarını tırpıdırık nəsə pıçıldadı...    

Qonağının bu işə təəccübləndiyini görən ev yiyəsi qayıdır 
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ki, qonaq qardaş bu mənim anamdır. Ömrüm boyu qulluğunda 
beləcə durmuşam. Həmişə də anam mənə dua-sana edib 
deyərdi ki, ay oğul, qoy ulu Tanrı sənin yerini cənnətdə 
Süleyman peyğəmbərlə qonşu etsin!...    

Dəvəçidə təbiəti mühafizə komitəsinin zona müfəttişi 
işləmiş Nəsrəddin Məmmədov haqqında üç il bundan qabaq 
çapdan çıxmış kitabımda oçerk hazırlarkən Süsən xanım 
söhbət etmişdi ki, bəs atam vəfat edəndə doğma kəndimiz- 
Sumaqovaya qəbir qazmaq üçün adam yollamışdıq. İş belə 
gətirmişdi ki, qəbirqazanlara qəbrin yerini nişan verə bilmə-
mişdik. Qəbir qazılıb qurtarandan sonra məlum oldu ki, 
qəbirqazanlar heç özləri də bilmədən atam üçün qəbri öz 
anasının ayaqları altında qazmışlar...    

Süsən xanımın bu söhbətindən sonra ulu Peyğəmbərimiz 
Məhəmmədin (ə) buyurduğu bir müqəddəs kəlam yadıma 
düşmüşdü: “Cənnət anaların ayaqları altındadır”. 

Nəsrəddin kişinin də qəbrinin anasının ayaqları altına 
düşməsi böyük tanrının yazısı imiş, qisməti imiş. Ulu yaradan 
son nəfəsinəcən anasının nazı ılə oynayan oğulu haqq dün-
yasında beləcə mükafatlandırırdı.  

Süsən xanım da valideyn borcundan beləcə ləyaqətlə çıxan 
bir övladdır. Əvvəlcə orta məktəbi, sonra isə Bakı Ticarət Tex-
nikumunu fərqlənmə diplomu ilə bitirən Süsən sonra qiyabi 
yol ilə öz ali təhsili ilə də ata-anasını sevindirib. Dəvəçi şəhəri-
nin ən böyük ticarət obyektinə, 8 şöbəsi olan şəhər univerma-
ğına başçılıq edib. Açığını deyək ki, ticarət sahəsində çalışan-
ların demək olar ki, çoxuna münasibətin heç də birmənalı ol-
madığı bir dövrdə Süsən xanımın rəhbərliyi ilə univermağın 
gənclər kollektivi sübut etdi ki, halallıq, düzlük ləkə götür-
mür...    

Sonra Süsən xanıma daha məsul iş tapşırdılar, əvvəlcə iki 
il rayon istehlak cəmiyyətində əmtəəşünas oldu, cəmiyyətin 
sədrinin müavini vəzifəsinə irəli şəkildi, O zaman 500 nəfər-
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dən çox satıcının çalışdığı 150 ticarət obyektinə başçılıq 
etmək, halal bir insan kimi tanınan atanın adını qoruyub 
saxlamaq – bax, ata ocağında kəsdiyi duz şörəyin, saflığın 
hünəri idi bu!...    

Axı, Süsən xanım valideynlərindən həm də halallıqla bağlı 
neçə-neçə ibrətamiz öyüd-nəsihət, hikmət dərsləri almışdı...    

Süsən xanım tabeçiliyindəkilərdən də həmişə elə bu halal-
lığı tələb edib, ticarət obyektləri arasında satış mallarının böl-
güsündə heç vaxt tərəfgördülük etməyib, elə bu düzlüyün nəti-
cəsində də planlar həmişə dolub, cəmiyyətin ticarət şöbəsinin 
müdiri kimi Süsən xanımın bəzən tabeçiliyindəki işçilərin 
üstünə səsini qaldırmağa mənəvi haqqı şatıb...    

İndi dörd ildir ki, Süsən Məmmədova müvəkkillərin 
yığıncağında rayon kooperativ cəmiyyətinin sədri seçilib. Bu-
rasını da qeyd edək ki, indiki bazar iqtisadiyyatının çətinlikləri 
dövründə Süsən xanım respublikamızda kooperativ sədri 
işləyən yeganə qadındır, Azərittifaq Şurasının üzvüdür.  

O həm də rayonun ictimai-siyasi həyatında yaxından 
iştirak edir. Başçılıq etdiyi kollektiv bir şəhid ailəsini öz hima-
yəsinə götürüb, ailəyə maddi və mənəvi dayaq durub. Süsən 
xanım rayon qadınlar şurasının üzvü kimi dəvəçili qadınların 
qayğı və sosial problemlərinin həllində də əlindən gələni 
əsirgəmir, qadınlar arasında sahibkarlıfın inkişafında fəal iş 
görür.  

Süsən xanım ata-anasına canıyanan övlad olub, ailənin bu 
ilk uşağı özündən kiçik Xalidəyə, Əzizəyə, Şərəfə, Malikə, 
Əhmədsafaya, Qüdrətə mehriban bacıdır! 

Süsən xanım böyük bir kollektivə inamla başçılıq edən 
rəhbər qadınlarımızdandır; yadıma tarixin görkəmli şəxsiyyət-
lərindən olan Napoleonun bir fikri düşür ki, qadına təkcə ana 
olduğuna görə ən şərəfli  ordenlərdən düşür...    

Süsən xanım həm anadır, həm də analar anası-qızı Sevin-
cin bir cüt gül balası var: Mətanət, Tural. Könül qızının 
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Rəfaeli var, Samirəsinin isə Eısevəri.  
İndi ana oğul toyu, üç bacı isə qardaşları Əhmədin 

toyunun intizarındadırlar. Dayısının toyunu ən çox səbirsiz-
liklə gözləyən bəlkə də balaca Mətanətdir. Axı Mətanət Süsən 
nənəsinin yanında qalır. Məktəbdə dərslərindən beş alanda 
şadlanır, bilir ki, nənəsi də sevinəcək. Axı, bir vaxt nənəsi də 
öz böyüklərini əvvəlcə məktəbdə dərslərindən aldığı “əla” 
qiymətlərlə sevindirib, sonra isə öz yaxşı əməlləri ilə...    

Ana oğul toyu intizarındadır. Kaş bütün anaların həmişə 
səbirsizliklə gözlədikləri övladlarının toy-düyün günləri olsun! 

 
                               Aydın  Tağıyev,  

             “Könlümün sevgili məhbubu mənim” 
                   Bakı Şirvannəşr 2002-сi il 
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DƏVƏÇİ BÖLGƏSİNİN İLK ORTA ƏSR ABİDƏLƏRİ 
    
Yalnız Şirvanşahlar dövlətinin deyil, Azərbaycanın və 

bütünlükdə Qafqazın orta əsr şəhərləri tarixinin daha dərindən 
öyrənilməsi baxımından Dəvəçi bölgəsində, xüsusilə Beş-
barmaq, Gilgilçay sədlərində, orta əsr Şabran şəhər yerində 
aparılan arxeoloji tədqiqatlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
Şabran şəhərinin qalıqları Azərbaycanın şimal-şərqində, indiki 
Dəvəçi rayonunun Şahnəzərli və Padar-Şabran kəndlərinin 
yaxınlığında yerləşir. Böyük Qafqaz dağları ilə Xəzər dənizi 
arasındakı ərazilər, Tələbi dağ silsiləsinin şərq ətəkləri, Samur-
Dəvəçi düzənliyinin, Pirəmsən, Ərəblər, Şahnəzərli, Padar, 
Rəhimli, Maytablı, Kaul kəndlərinin bir hissəsi, Çayqaraqaşlı 
və Hacıqaraqaşlı kəndləri arasında yerləşən Şabran limanı da 
orta əsrlərdə Xəzər dənizinin qərb sahillərindən keçən ticarət-
karvan yolunun üstündə yerləşən Şabran torpaqlarına daxil 
olmuşdur.  

Digər orta əsr şəhərləri kimi Şabran haqqında da orta əsr 
müəlliflərinin və müasir dövr tədqiqatçı alimlərin əsərlərində 
həm maraqlı, həm də ziddiyyətli olsa da elmi baxımdan 
əhəmiyyətli məlumatlar vardır. Belə məlumatlar Əl-Yəqu-
binin, Əl-İstəxrinin, İbn Hövqəlin, Əl-Müqəddəsinin, Əl-
İdrisinin, Yaqut-əl-Həməvinin, Yan Streysin, türk səyyahı 
Övliya Çələbinin, müasir dövr tanınmış tədqiqatçı alimləri-
mizdən Sara xanım Aşurbəylinin, Ziya Bünyadovun, Yaqub 
Mahmudovun, Rəşid Göyüşovun, Nərgiz Əliyevanın və digər-
lərinin əsərlərində kifayət qədərdir. Şabran tarixinin öyrənil-
məsi baxımından F.Abbasovanın “Şabran”, A.Məmmədovun 
“Orta əsr Şabran şəhərində daşişləmə sənətinə dair” və s. 
əsərləri də diqqəti cəlb edir.  

Onlar Azərbaycanın orta əsr şəhərlərindən bəhs edərkən 
Şabranın da adını qeyd etmişlər. Məsələn, İbn Hövqəl Azər-
baycanın Ərdəbil, Marağa, Urmiya, Xoy, Səlmas, Mərənd, 
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Təbriz, Bərzənd, Varsan, Beyləqan, Bərdə, Dərbənd, Şamaxı, 
Şabran, Qəbələ, Şəki, Şəmkir, Xunan, Əhər və s. şəhərləri 
haqqında ətraflı məlumat verərkən göstərirlər ki, ”Bu yerlər-
dən heç biri çaylarına, bağlarına və yaşayış məntəqələrinə görə 
o birisindən əskik deyil, əksinə hər cür mal-nemətlə zəngin və 
Allahın xeyir-bərəkəti ilə doludur. Meyvələri cox ucuz, yeməli 
şeylərlə demək olar ki, havayıdır.  

İbn Hövqəl 977/8-ci ildə yazdığı əsərlərdə Bərdə, Bab Əl-
Əbvab və Tiflisi Arranın ən böyük şəhərləri adlandırır. Sonra 
isə eyni adlı gözəl, eyni böyüklükdə şəhərləri olan məhsuldar 
və geniş təsərrüfat yerlərinə malik xırda vilayətlər-Beyləqan, 
Şəmaxiyyə, Şirvan, Əl-Abxaz/Quba/ Şabran, Şəki haqqında 
məlumat verir. Onun Şəbrandan başlayıb, Şirvan və Şəmaxiy-
yə şəhərlərindən keçərək Bərdicə, oradan da Bərdəyə gedən 
yolun istiqamətini təsvir etdiyi xəritəsində həmçinin Əl-
Bab(Dərbənd), Şabran, Əl-Abxaz(Quba), Kadisi, Şəki, Qəbələ 
şəhərlərinin yerləri göstərilib.  

İbn Hövqəlin xəritəsində göstərilir ki, Şəbəranla Şirvan 
arasındakı məsafə, Şirvanla Şəmaxiyyə arasındakı məsafədən 
çoxdur (1. 103). Müqəddəsi (985) Şirvan haqqında aşağıdakı 
məlumatları verir: Düzənlikdə böyük şəhərdir. Binaları daş-
dandır, bazar meydanında Cümə məscidi vardır. Şəhərin için-
dən çay keçir. (28. 376;1. 103).  

Əl-Müqəddəsinin “İqlimləri öyrənmək üçün ən yaxşı 
bölgü” (985) əsərində Bərdə, Ərdəbil, Xunan, Şəmkir, Şamaxı, 
Şirvan, Bakı, Şabran, Dərbənd, Qəbələ, Şəki, Təbriz, Varsan 
Muğan, Bənzənd, Beyləqan, Səlmas, Urmiya, Marağa, Mə-
rənd, Miyana, Zəncan və digər şəhərlər, yaşayış məntəqələri, 
Kür və Araz çayları, Xəzər dənizi, Qafqaz dağlarə haqqında 
maraqlı məlumatlar var, O, Azərbaycanı başdan-başa bolluq 
diyarı, bağ-bağatlı, səfalı bir ölkə kimi qələmə verərək yazır 
ki, bunu yerlər behiştə bənzədir, İslamın fəxri də dinc 
mücahidlərinin yeridir. Qədim şəhər və kəndləri, bol sulu 
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çayları, insanların gözəl və qəribə xüsusiyyətləri, dadlı mey-
vələri vardır. Buranın əhalisi fərasətli və hörmətlidir.  

Əl-Müqəddəsi Şabranın qalasız yer olduğunu və sərhəddə 
yerləşdiyini qeyd edir. Əlbəttə, Əl-Müqəddəsi burada sərhəd 
dedikdə Azərbaycanın sərhədləri yox, Gilgilçay və Beşbarmaq 
müdafiə sərhədləri nəzərdə tuturdu. Müqəddəsi yazır. “X əsrin 
ikinci yarısında Şəbəran və ətrafındakı kəndlər varlı və münbit 
yerlər idi (28, 376; 1. 104). Əl–Bab Əmiri h. 357(968)-ci ildə 
oradan saysız-hesabsız qənimət aparmışdı. Tarix Əl-Babda 
Şirvanşah Əbu Nəsrin h. 392(1002)”-ci ildə Əl-Bab əmrinin 
qardaşını həbsdə saxladıgı Şabran qalasının adı çəkilir. Şabran 
şəhəri indiki Qubadan cənuba doğru axan eyniadlı çayın 
sahilində idi. Ehtimal ki, Şabran üç Şirvan nahiyyəsindən biri 
olan Xursanın inzibati mərkəzi olmuşdur(Hüdüd əl-Aləm, 
s144-145;34, 109). “Tarix Əl-Bab”in verdiyi xəbərə görə, 
Şabran şəhərinin divarını h. (9830-cu ildə Şirvanşah Məhəm-
məd İbn Əhməd çəkdirmişdi (34, 51). X1 əsrdə Şirvanşahların 
ailə məqbərəsi Şabranda olmuşdu. H. 418(1027)-ci ildə vəfat 
etmiş Yəzid İbn Əhməd və onun h. 459(1067-ci ildə Şamaxı 
yaxınlıgında Gülüstsnda vəfat etmiş qızı Şəmsiyyə burada dəfn 
edilmişdir.  

 “Tarix Əl-Bab”da adı çəkilən Sədun Şabranın yaxın-
lığında idi. Xaqani Şirvani və Fələki Şirvani kimi şairlər III 
Mənuçöhrün, Girdmanda və Sədunda (Sədan) tikdirdiyi suvar-
ma şəbəkələrini vəsf etmiş, həmin şəhərlərin Şirvanşah tərəfin-
dən salındığını göstərmişlər. Xanı-Kov yazırdı. Sədun, indiki 
Siadan Qübbə (Quba - A.M.) rayonunda, Şabranın xaraba-
lıqlarının yanında şəhərdir. Sədun-Sədan Xəzər dənizi və 
Ataçay çayının, Siyəzən şəhərinin yaxınlığında lokallaşdırılır 
(34, 110).  

Şabran (Şaburan) vilayəti və onun əsas şəhəri, Şabran 
(Şəburan, Şabran) Məsqətdən cənubda Xəzər dənizinin sahilin-
də yerləşirdi. Ərəb müəllifləri Şabranı Sasanı hökmdarı 
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Xosrov Ənuşirəvanın (531-579) saldıgını qeyd edirlər. Görü-
nür Şabran adı (1124-cü ilə aid gürcü salnaməsində qeyd 
olunmuş forma) onun Azərbaycanda rast gəlinən Şapur İran 
adı ilə bağlılığına işarədir.  

Yaqut əl-Həməvi “Mucəm əl-buldan” əsərində Bab əl-
Əbvabdan bəhs edərkən yazır: Bu dənizin sahilində Maskatdan 
aşağıda Şabran şəhəri yerləşir. Bu bir çox rustaqlarla (kənd 
nahiyələri) əhatə olunmuş möhkəmləndirilmiş Aran vilayə-
tində böyük olmayan şəhərdir. İlk dəfə Xosrov Ənuşirəvan 
tərəfindən tikilmişdir. Bəziləri onu Dərbənd vilayətinə aid 
edirlər. Şirvan şəhəri ilə onun arasındakı məsafə təqribən 20 
fərsəxdir (30. III c, 303; 7. 168) XIV əsr müəllifi Həmdullah 
Qəzvini yazıb ki, Şabran (Şabaran) çar Xosrov Ənuşirəvan 
tərəfindən tikdirilib. Onun suyu yeməklərin hazırlanması üçün 
zərərlidir. Burada yaxşı buğda məhsulu və başqa paxlalı 
bitkilər olur (29. 54) Gəncəli Kirokos (1200-1271) Zaqaf-
qaziyada monqol işğalı ərəfəsində və həmin dövrlərdə baş 
verən hadisələri izah edən “Tarix” adlı əsərində yazmışdır: 
Katalikos Viro Xəzər knyazı Cəbi xaqanın oğlu Şatın şərəfinə 
altı şəhər tikilmişdir. Şatar, Şəki, Şamaxı, Şirvan, Şabran 
(Sporan-Sabiran) Şəmkir (Şamkir). Müəllif qeyd edir ki, bu 
şəhərlərdən bəziləri Vironun dövrünədək mövcud olmuş, lakin 
xəzərlərin və hunların basqını ilə əlaqədar dağıdılmışdır. Viro 
isə onları sonradan bərpa etmişdir (31. 113-114;23. 27) 

Holland səyyahı Yan Streys Stepan Razin üsyanının 
kütləvi xalq hərəkatına çevrilməsindən əvvəl Volqaboyunda 
yaşayan kazakların Xəzər vasitəsilə Azərbaycanın Niyazabad, 
Şabran, Bakı, Astara və başqa sahil məntəqələrinə basqın edib 
əllərinə keçəni talayıb apardıqlarını göstərir.  

Türk səyyahı Övliya Çələbi Şamaxıdan Dərbəndə gedər-
kən ən maraqlı məlumatı böyük və gözəl şəhər olan, Şabran 
haqqında verir. Onun məlumatına görə Şabran havasına və 
suyuna görə Təbrizdən sonra ikinci bir şəhər olduğunu 
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göstərir, şəhərin memarlıq abidələrindən, xüsusilə Toxmaq 
xan, Əfşar xan, Uzun Həsən məscidlərindən söz açır, onları 
memarlıq abidəsi kimi yüksək qiymətləndirir.  

XVIII əsrin sonlarında Şabran ərazisində olmuş Biber-
şteyin yazmışdır: “Vaxtılə mühüm şəhər olub, indi isə yalnız 
xarabalıqları qalmış Şabran şəhəri düzənlikdə, onun adını 
daşıyan çayın sol sahilində yerləşmişdir”.  

Əl-İstəxrinin Qota nüsxəsində (930-cu il) və Yaqutda 
deyilir ki, Xəzər dənizinin sahilində, Məsqətdən aşağıda kiçik, 
lakin möhkəmləndirilməmiş Şabran şəhəri yerləşir. Onun 
çoxlu kənd nahiyyələri (rustaqları) var. Ondan üstdə Çeşmo-
dan (Xaçmataka-Xaçmasa) nahiyəsidir. Onun digər tərəfində 
Bakı, Dərmil və Ləkzə kəndləri (diyə), Cəbəl (Qafqaz sıra dağ-
ları) və Şirvan dağları yerləşir (t. L, s. 187; Hüdud əl-Aləm, s. 
407; 1, 103). Burada yoxa çıxmış şəhərin yeri çox dəqiq 
lokallaşdırılır. “Hüdud əl-Aləm”ə görə, (982/3-cü il) Şabran 
Şirvanın inzibati mərkəzi (qəsəbə) olub, dəniz sahilində 
yerləşən səfalı bir yer idi:oradan zərgərlərin qızılın əyarının 
təyin olunmasında istifadə etdikləri məhək daşı (sangi mihakk) 
ixrac olunurdu (Hüdud əl-Aləm, s. 145;1, 104). “Tarix əl 
Bab”a görə, Şirvanın əsas gəlirini Şabran və onun kəndlərin-
dən, habelə, Bakının neft quyularından və duz mədənlərindən 
yıgılan vergilər təşkil edirdi (Minorski, s. 49;1, 104) 

Z.M.Bünyadov Xayzan-Kaytaq-Qaytaq qalasının Şabrana 
aid oldugunu ehtimal etmişdir (35. 41). Əl-İstəxri 930-cu ildə 
mühüm olmayan, eyni böyüklükdə, lakin bərəkətli, geniş, 
yararlı təsərrüfat sahələri olan şəhərlər sırasında Şəmaxiyyə, 
Şərvan, Abxaz, Şəbran (Şabran - A.M.) Qəbələ və Şəkinin 
adları çəkilir, İstəxri bu şəhərlərdəki ucuzluğu və ərzaq 
bolluğunu təsvir edir. Bu şəhərlərdə satış qiymətləri o qədər 
ucuzdur ki, bir sıra yerlərdə qoyunun qiyməti yalnız iki 
dirhəmədəkdir, bəzi yerlərdə isə iki-üç batman balın qiyməti 
bir dirhəmdir. Orada hər şey boldur... Onun sözlərinə görə 
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Şamaxıdan minbər olan Şabran şəhərinədək üç günlük yoldur 
(26. 187) 

İ. Münşi Tabasaranın Şabrana tabe olan ərazisinə gedib-
gəlmək çətin olduguna görə Zülfüqar xan Qaramanlının 1609-
cu ildə sərhəddə qala tikdirməsi haqqında məlumat vermişdir 
(32. 223).  

Ş.Aşurbəyli yazır: V.F.Minorskinin fikrincə, Şirvan 
şəhərinin bu təsviri Şabrana aiddir. Belə ki, İstəxrinin əsərinin 
bizə gəlib çatmayan, lakin Yaqut tərəfindən istifadə olunmuş 
nüsxəsində Şəbəran yazılmışdır. İstəxrinin de Quye tərəfindən 
nəşr olunmuş nüsxəsində getmiş bu səhfi Müqəddəsi də təkrar 
etmişdir. Onun Şirvan kimi təsvir etdiyi yer Şəbərana uyğun 
gəlir. Mənbələrdə Şirvan haqqında məlumat cüzi olduğundan 
onun yerini müəyyənləşdirmək çətindir. V.F.Minorskinin 
hesab etdiyi kimi, əgər bu ad İstəxrinin nüsxəsində (de 
Quyenin nəşri) və onun ardınca ibn Hövqəl və Müqəddəsi 
tərəfindən Şəbəranla qarışıq salınmayıbsa, onda çox ehtimal 
ki, Şamaxıdan üç mərhələ aralı belə bir şəhər mövcud olmuş 
və Şirvan vilayəti də onun adı ilə adlanmışdır”. (1. 103).  

Lakin bir tərəfdən Şirvan və Şabran şəhərlərinin adlarının 
eyni mənbələrdə çəkildiyini, digər tərəfdən Şamaxı və 
Dərbəndlə bu şəhərlər arasında məsafələrin ayrı-ayrılıqda 
göstərildiyini nəzərə alsaq onda Şirvan və Şabranın müxtəlif 
şəhərlər olduğu qənaətinə gələ bilərik. Digər tərəfdən şimaldan 
daimi hücum və təhlükələri nəzərə alsaq onda Şirvan və 
Şabranın müxtəlif şəhərlər olduğu qənaətinə gələ bilərik. Digər 
tərəfdən şimaldan daimi hücum və təhlükələri nəzərə alsaq, 
onda paytaxtın Şəbranda olması və onun Şirvan adlandırılması 
qəbuledilməzdir.  

Belə qənaətə gəlmək olar ki, orta əsrlərdə Azərbaycan 
xalqının iqtisadi, ictimai və siyasi həyatında və onun şimal 
sərhədlərinin qorunmasında mühüm rol oynayan Şabran şəhəri 
ilə yanaşı ondan müəyyən məsafədə yerləşən Şirvan şəhərinin 



476 

də oldugu danılmazdır və çox ehtimal ki, onun qalıqları indiki 
Qobustan rayonunun ərazisində yerləşir. Əlbəttə ki, yekun fikir 
ərazidə arxeoloji kəşfiyyat və qazıntı işlərinin aparılmasından 
sonra söylənilə bilər.  

1980-cı ildən Şabranda başlanmış əsaslı arxeoloji qazıntı 
işləri nəticəsində Azərbaycan, o cümlədən, Şabran tarixinin 
müxtəlif sahələrini əhatə edən maddi nədəniyyət yadigarları 
aşkar edilmişdir. İndiyədək beş mun kv. Metrdən çox sahədə 
aparılan qazıntı işləri sahəsində 6. 2 metr qalınlıqda mədəni 
təbəqə aşkar olunmuşdur. Şabran şəhərinin qalıqları Şabran-
çayın hər iki sahilində 40. 50 hektar sahəni əhatə edir. 
Şabranda 6. 2 metr qalınlığındakı zəngin arxeoloji təbəqə üç 
tikinti layından ibarətdir. Birinci tikinti dövrü III-VIII, ikinci 

IX-XII və üçüncü XIII-XVIII əsrləri əhatə edir Əvvəllər 
şəhər Şabrançayın sol sahilində olmuş və kiçik bir ərazini 
tutmuşdur, VII-VIII əsrlərdən isə cənuba doğru genişlənərək 
çayın sahilini də əhatə etmişdir.  

Arxeoloji qazıntılar zamanı ictimai və yaşayış binalarının 
qalıqları, mədəni-məişət tikintiləri və çoxlu sayda istehsalat 
ocaqları aşkar edilmişdir. Şabranda əsas tikinti materialları 
kimi çiy və bişmiş kərpiclərdən, çay və ağ daşlardan istifadə 
edilmişdir. İctimai binaların döşəməsi daş, ya da kərpiclə 
örtülmüşdür. Onların içərisində 9-11 otaqlı binalar da vardır.  

Şabrandan tapılmış dulus kürələrindən biri ellepsvari olub, 
birinci yarusda iki gil sütun düzəldilmişdir. Bu hal Azərbay-
canın orta əsrlər dövrü üçün ilk tapıntılardan hesab olunur.  

Şabranda zərbxana qalıqları, yarımfabrikat şəkildə kəsil-
miş pullar, çıxarlar, mis lövhələr və əmək alətləri aşkar olun-
muşdur. Şərqin ən böyük zərbxanalarından biri Şabranda yer-
ləşmişdir.  

Şabranda daş və kərpicdən hörülmüş, şəhərin mərkəzi 
məhəlləsini çay ilə birləşdirən IX əsrə aid kanalizasiya qurğu-
ları da aşkara çıxarılmışdır.  
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Mədəni təbəqələrdən tapılmış maddi mədəniyyət nümu-
nələri içərisində şirli və şirsiz qablar üstünlük təşkil edir. 
Əksər qabların oturacagında ustaların şəxsi möhürləri vurul-
muşdur. Tədqiqatlar zamanı 11 ustaya məxsus 11 möhür aşkar 
edilmişdir ki, bu da dulus qab istehsalının əmtəə xarakteri 
daşıdığını göstərir.  

Şabrandan dərman və ətriyyat qabları kimi istifadə edilən 
şüşə qablar, metalişləmə sənətkarlığı nümunələri aşkara 
çixarılmışdır. Qızıl, gümüş, mis, tunc və dəmirdən hazırlanmış 
əmək alətləri, bəzək əşyaları və məişət qablarının aşkar olun-
ması burada metalişləmə sənətkarlığının yüksək səviyyədə 
inkişaf etdiyini göstərir.  

Xeyli müddətdir ki, Şabranda aparılan arxeoloji tədqiqatlar 
nəticəsində burada möhtəşəm ictimai bina qalıqları üzə 
çıxarılmış, XI əsrə aid şəhərin küçə və meydanlarının ümumi 
planı müəyyənləşdirilmişdir.  

Arxeoloji tədqiqatlar zamanı Şabranda Azərbaycanın orta 
əsr tikinti quruculuğuna xas olan yüksək səviyyədə inkişaf 
etmiş şəhər həyatını əks etdirən müxtəlif memarlıq məktəb-
lərini xarakterizə edən abidələr, o cümlədən X və XIV əsrlərə 
aid qalalar, zərdüştlər və yəhudi məbəd qalıqları, həbsxana 
kompleksi, müxtəlif ictimai binalar, kücələr, zərbxana, saxsı 
şüşə və metal məmulatlar hazırlayan istehsalat ocaqları, həm-
çinin zərgər emalatxanası, şəhərin abadlıq işlərinə dair maddi 
abadlıq qalıqları, su xəttləri, quyular, istilik, kanalizasiya 
sistemləri və s. aşkar olunmuşdur. Şabranın memarlıq abidə-
lərində Arran-Abşeron tikinti üslubunu, nəbati-islami, həndəsi, 
astral, cnağı-yarpağışəkilli və başqa bəzək elementlərini 
izləmək mümkündür.  

Şabrandan aşkar olunmuş bir sıra saxsı məmulatı üzərində 
epiqrafik yazılar da vardır. Buraya XİV əsrə aid təbəqədən 
parıltılı-firuzəyi şirli farfon qab üzərindəki “vəlladzin” sözünə 
oxşar qabarıq işarəli olan qabın hissılıri, XV-XVI əsrlərə aid 
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nazikdivarlı şirli qab hissəsi içərisində “bəlasan və əyn” 
həriflərinə oxşar sözlər cızılmış saxsı parçası, zoomorf qablar 
üzərində morze əlifbasına bənzər işarələrlə üzəri bəzədilmiş 
qab, boşqab tipli yaşıl şirli qab üzərindəki “mənim ömrümdən 
canana...” sözləri yazılmış fraqment, xeyrə tipli olub, analo-
goyası İran ərazisindən məlum olan iki ədəd səkkiz rəqəminə-
bənzər naxışı olan və kənarları müxtəlif sözlərlə doldurulmuş 
və “kəhkəşan” sözünü oxumaq mümkün olan xeyrə qırığı, 
dabanlı oturacaqlı şirli qab üzərindəki “...   azər...   zəmanə...” 
həriflərinə bənzər işarələri olan kitabə, 1985-ci ildə aşkar 
olunan və fetizizimlə əlaqələndirilən üzərində 200 rəqəmi, iki 
ədəd səkkizəoxşar naxış, həmçinin qabın gövdə hissəsində 
qoşa xəttlərlə bölünmüş zəncirvarı naxışlar arasında və ağız 
hissəni bütünlüklə örtən sözlər yazılmış xeyrə tipli qab qırığı 
maraq doğuran əşyalardan biridir. Üzərində “tadzər...   razər” 
kimi hərf birləşmələrini oxumaq mümkün olan qab qırığı 
xeyrə tipli olub, içərisi tünd yaşılımtıldır. Qab sirli olub ağız 
hissəsinədək müxtəlif radiuslar arasındakı yerlər müxtəlif 
enlikdə butayabənzər naxışlarla doldurularaq bənzədilmişdir. 
Onun yanlara açılmış ağzının kənarı isə hissə-hissə müxtəlif 
magiya əhəmiyyətli yazılar, dırnaq və digər işarələrlə doldu-
rulmuşdur. Bundan başqa, bir ədəd xeyrini də magiya əhə-
miyyətli əşyalardan hesab edirlər. Tədqiqatçıların fikrincə, orta 
hissəsində təkrar olunan “lala” hərf birləşmələrindən ibarət 
yazılarla dövrələnmiş kəməri olan uzun və genboğazlı yuxarı 
hisəsində butaya çevrilmiş ürəyəbənzər cızma naxışları olan 
yaşımtıl şirli dolça tipli qab da şabranlıların dini və dünyəvi 
görüşlərini əks etdirən nümunələrdəndir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, bir ədəd kasanın mərkəzi hissəsində dalğavarı xətlər və 
digər bəzəklərlə naxışlanmış çəpərlənmə təsvirli qabın oxşarı 
Sasani və erkən islam mədəniyyəti dövrünün məhsulu hesab 
olunur. Onun oxşarlarından biri Ermitajın kolleksiyasında 
nümayiş etdirilən Mandey kasasıdır. Bu naxışlar qədim Babil 
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dini qalıqlarının müxtəlif sektalar tərəfindən qəbul edilmiş 
forması və onun sahibinə qarşı olan şər qüvvələr üçün məhbəs 
hesab olunurdu. Dini xarakterli incəsənət əsərləri içərisində 
islami, nəbati, həndəsi, quş təsviri ilə içərisi bəzədilmiş saxsı 
qablar xüsusi maraq doğurur. Şabranda aşkar olunmuş heyvan 
təsvirləri saxsı qablar kasa tipli, ağzının kənarı yastılanaraq bir 
qədər meyl etdirilmiş qab diqqəti xüsusilə cəlb edir. Onun 
mərkəz hissəsi yan divardan ağ nazik çevrə ilə yana ayrılır. 
Üzərində çox səliqəli çəkilmiş qara qanadlı böcəklər 
çəkilmişdir. Böcəklər bir-birindən ağ xəttlər içərisinə nöqtələr 
çəkilməklə ayrılıb. Onların istiqaməti qalın mərkəzindəki 
dairəyə yönəldilib. Böcəklər sanki oraya su, şirə, yaxşı yem 
çəkmək üçün daraşıblar.  

Şabranda tədqiqatlar zamanı xeyli miqdarda fayns, 
seladon, Kaşan, Seistan, Rəşt tipli qablar da aşkar olunub. 
Fayans tipli qablar da aşkar olunub. Fayans tipli qablardan biri 
çılçırağabənzər tovuzquşu təsvir olunması güman olunan kassa 
tipli qab hissəsidir. Qab qoşa paralel xəttlərlə üç hissəyə 
bölünüb. Qabın bir üzündə naməlum təsvir çəkilib. İkinci 
hissədəki təsvir xırda tükləri, yaxud lələyin üç hissəsini 
təsəvvür etdirən dairələrlə bəzədilib. Qabın ağız hissəsi isədüz 
dairəvi, paralel, dalğavari xətlərlə naxışlanıb.  

Şabran dulus məmulatında izlənən təsvirlərdən biri də 
hörmə formalı naxışlardır. Şabranda onların iki forması aşkar 
olunub. Birinci forma elmi ədəbiyyatda haqqında müxtəlif 
mülahizələr söylənilən iki bitişik səkkiz rəqəminəbənzər təsvir, 
yaxud zərdüştlükdə ayrı icra edərkən bellərinə bağladıqları 
kəmərə təcəssüm etdirən rəsmlərdir. Digəri isə üç lentin saç 
hörgüsü formasında toxunmasını əks etdirir. Şabranda bu 
formada hörülmüş şüşə hissəsi də aşkar olunub.  

Qazıntılar zamanı üzə çıxarılan xeyli nümizmatik mate-
riallar, zərbxana, pul kəsmək üçün alət Şabranın iri şəhərlərə 
xas olan əlamətlərindən birini əks etdirməklə yanaşı, dünyanın 
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30-a yaxın ölkəsi və şəhəri ilə olan mədəni-iqtisadi əlaqələrini 
də ifadə edir.  

Azərbaycanda İslam mədəniyyətinin yaranması şabranlı-
ların da həyatının bütün sahələrinə təsir etmişdir. Xilafət 
dövründə Bərdə ilə Dərbənd arasında yaradılan 15 poçt–rabitə 
mərkəzlərindən biri Şamaxı-Bakı-Dərbənd istiqamətində ge-
dən yolların qovşağında yerləşən Şabrandə yerləşir. Uzaq 
məsafələrə gedən zəvvarlar atlarını burada dəyişir, istirahət 
edirdilər. Əsas keçid məntəqəsi Şabrançay üzərində tikilən, 
dayaqları dövrümüzədək saxlanılan Ərəblər və Pirəmsən kən-
dinin şərqindəki körpü idi. Şabran tacirləri həmçinin, Avropa, 
Asiya ölkələri ilə ipək ticarətində də iştirak edir, Misirlə və 
başqa yerlərlə əlaqə saxlayırdılar. Arxeoloji qazıntılar nəticə-
sində Şabrandan tapılmış maddi-mədəniyyət qalıqları, vaxtilə 
bölgə sakinlərinin Kaşan, Seistan, Rəşt və s. İran, Buxara, 
Xarəzm, Mərv, Ürgənc kimi Mərkəzi Asiya şəhərləri, 
slavyanlar, Şimali Qara dəniz sahili ölkələri, Qərbi Avropa, 
Sibir xalqları, Volqaboyu-Belqorod, Şimali Qafqazın digər 
yerləri, qədim Babil, yunan, Misir və başqa yerli qarşılıqlı 
münasibətlərini, tarixi iqtisadi əlaqələrini sübut edir. “Hüdud-
əl-Aləm” də göstərilirdi ki, Şabran, yaxud Sauran quz-oğuz 
tacirlərinin ticarət yeri idi. Orta Asiya, Hindistan və başqa 
ölkələrlə aparılan ticarət əlaqələrinin biri Şabran limanı 
vasitəsilə həyata keçirilirdi.  

XV əsrdən etibarən avropalıların Şərq ölkələri ilə 
ticarətinin, Volqa-Xəzər yolu vasitəsi ilə həyata keçirilməyə 
başlaması nəticəsində Şabrana başqa ölkələrdən gələnlərin sayı 
artır. Xaricilər Şabranda bir neçə gün qalır, Şirvan hakiminin 
razılığını aldıqdan sonra hərəkətlərinin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi şərti ilə yola düşürdülər. Tarixi mənbələrdə Elçi yolu, 
Şabran yolu adı ilə tanınan ticarət karvan yollarından istifadə 
edənlər təkcə tacirlər deyildi. Onların arasında müxtəlif 
Avropa ölkələrindən gələn səfirliklərin nümayəndələri də 
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vardı. Yuxarıda deyilənlərlə yanaşı, şifahi xalq ədəbiyyatında 
da Şabran yolları ilə bağlı nümunələr vardır: 

                   
Bu yol Şabran yoludur, piyalələr doludur,  
O yandan kölgə düşdü, elə bildim yar qoludur. (13. 14) 
 
1578-ci ildə Osmanlı ordusu tərəfindən Ərəş, Şamaxı, 

Qəbələ, Bakı, Şabran, Mahmudabad və Salyan müqavimətsiz 
tutulmuşdu(40).  

Şabranın Azərbaycanın şimal-şərq bölgəsində ən möh-
təşəm şəhər olmasının nəticəsidir ki, XVII əsrdə Şabranda 
olmuş katib Ö. Çələbi Osman paşanın hər cür məşhur Cümə 
məscidinə ibadətə gəldiyini qeyd etmişdir (36. 146).  

Şabranda orta əsr şəhərlərinə xas olan yerli idarəçilik, 
mədəni tərbiyə sistemi mövcud olmuşdur. Bu işdə əxi 
cəmiyyətinin rolu böyük idi. Təsadüfi deyildir ki, müasir 
dövrdə də onların məşhur nümayəndələrinin məzarları Şab-
ranın müxtəlif yerlərində səcdəgah kimi tanınır. A.Bakıxanov 
Şabranda fəaliyyət göstərib, nüfuz qazanmış, özündən sonra 
şərəfli ad qoymuş elm adamları içərisində Şeyx Yaqub 
Çarxının adını çəkmişdir. (4). Şabranın məşhur şəxsiyyətləri 
içərisində Əli Şabranlı nəslinin, nəccar Azər, igid, pəhləvan 
Şadorvan və Fəriburzun da adı məlumdur. Şabranlıların igid, 
vətənpərvər olmasınıburanın idarəçiliyinə göndərilən, yuxarıda 
haqqında bəhs olunan Zülfüqar xan Qaramanlının münasibət-
lərdə təkəbbürlük etdiyinə görə, xalqın razılığının artması 
səbəbindən Qarabağlı Karçiqay xan tərəfindən öldürülməsi də 
sübut edir. Şabran əhalisinin mərd, mübariz olmasını hücum-
lara məruz qalan zaman göstərdiyi müqavimətlər də sübut edir. 
Əl-Kufinin “Fəthlər tarixi” kitabında göstərilən, ərəblərin ciddi 
müqavimətlə rastlaşdıgı itaətdən çıxan insanlarla mübarizə 
etmək üçün, sərkərdə Məsləmənin Hayzana çatmamış Şirvan 
torpagındakı qalanın əhalisini aldadaraq bir nəfərdən başqa, 
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999 nəfərin hamısını məhv etməsi haqqında rəvayəti akad. 
Z.Bünyadovun Şabran qalasında mühasirəyə alınanlara şamil 
etməsi tarixi mənbələrin tədqiqatçısının buranın əhalisinin 
qüvvə və vətənpərvərliyinə verilən qiymətdir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yalnız bu Şabran qalası 
tutulandan sonra Məsləmə hiylə yolu ilə Dərbəndi də ələ 
keçirib, Səməndər şəhərinədək irəliləmişdir. Məhəmməd ibn 
Mərvan isə Şabrandan keçməklə slavyanlara da hücum 
etmişdi.  

1175-ci ildə slavyanlarla qıpçaqların birləşmiş qüvvələri 
73 gəmi ilə Şabrana hücum edərkən Dərbəndi ələ keçirmiş və 
Şabran qalasını da tutmuşdular. Bu haqda X.Şirvani yazırdı: 

                  
Böyük xaqanımız Əbülmüzəffər,  
Zəfərçalanların önündə gedər,  
Xəzan ordusuna qələbə çalmış,  
Boynuna Xizəran kəməndi salmış… 
 
Göylər qılıncına göstərdi məldəb,  
Fəth oldu əliylə Şəbəran, Dərbənd.  

 
Həmin vaxt Şirvanşah Axsitan kömək üçün gürcü çarı III 

Georgiyə müraciət etmişdi. Birləşmiş Gürcü Şirvan qoşunları 
işğalçıları məğlubiyyətə uğradaraq Şirvandan qovmuş, donan-
manı isə məhv etmişdilər. Qıpçaqlar da məğlub edilmişdilər. 
Axsitan Dərbəndi və Şabranə geri almış və onlar yenidən 
Şirvanşahın torpağına daxil olmuşdular.  

Yeni dövrdə iri yaşayış məntəqəsi kimi öz funksiyasını 
itirmiş Şabranın adı xarici ölkə nümayəndələrinin verdikləri 
məlumatlar içərisində də vardır. Ərəş, Şabran, Zəncan, Qəbələ 
acınacaqlı vəziyyətə düşmüşdülər (40). Onun adə XVIII əsrə 
aid tarixi mənbələrdə əsasən süqutu ilə bağlı çəkilir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, Azərbaycan tarixi coğrafiyasında Şabran O. 
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Əfəndiyevin XVI əsr, Rəhmaninin XVII əsr, F.Əliyevin XVIII 
əsrə aid tərtib etdikləri xəritədə öz əksini tapmışdır.  

Mənbələrdə Şabran şəhərinin süqutunu monqol hücumları 
(1. 344), 1669-cu il hadisələridir. (37. 120), Səfəvilərin siya-
sətinə qarşı narazılıq nəticəsində Car, Tala və Zaxur kənd-
lərinin 1717-ci ilə başlamış üsyanı ilə, Şamaxının qarət edil-
məsindən sonra Qaytaq-Tabasaran-Müşkür mahalının sün-
nüləri şiələrin zülmündən qurtarmaq pərdəsi altında Sələfi 
hökumət nümayəndələrinə qarşı olan çıxışlarla da əlaqə-
ləndirirlər. Bu zaman üsyançıları cəzalandırmaq üçün gedən 
Şirvan Bəylərbəyi Həsənəli xanı Şəki mahalında öldür-
müşdülər.  

Üsyançılar yolüstü Şabrana hücum edərək, şəhərə od 
vurmuşdular. A. Bakıxanov bu üsyanın səbəbini Səfəvi sultanı 
Hüseynin 12 il baş vəzir işləyən Fətəli xan ibn Səfiqulu xan 
bin Eldar xan Şaqmxalı cəzalandırıb onun tabeçiliyində olan 
Dağıstanın işlərini pozması nəticəsində baş verən hadisələrlə 
əlaqələndirirdi(4. 131). Fətəli xanın yerinə Əhməd xan təyin 
edilir. Onun məvacibi iki dəfə artırılır. Getdikcə qüvvətlənən 
Əhməd xan qoşun toplayıb, Tabasarana hücum edir... Oradakı 
nüfuzlu şəxslər olan Məhəmməd Məsum xan və tərəfdarları 
onunla barışdı. Rüstəm və Əli bəyin dəstələri isə döyüşərək 
məğlub oldular. Bu hadisədən sonra Şirvanlıları Qızılbaşlar 
əleyhinə qaldırmaq üçün tədbirlər görülür. O dövrdə mötəbər 
şəxsiyyət alim və mədrəsə sahibi Hacı Davud Müşkür camaatı 
tərəfindən vəkil edilərək ixtişaşa başlamaq üçün danışıqlar 
aparır. Hakim Murtuza Əli Əmir Həmzə oğlu bir dəstə silahlı 
əsgər göndərdi. O yerlərdəki sünnülər də onlara qoşulub, 
Şabran üzərinə yeriyirlər. Şiddətli döyüşlərdən sonra buranı 
aldılar və dağıdıb od vurdular. 1720-ci ildə Şabran tamamilə 
dağıdılmış, naibi isə öldürülmüşdü (3. 110). Bundan sonra 
Şabran mahalının bir hissəsini Bakı hakimi Dərgahqulu xan 
ələ keçirmişdi. Arxeoloji materiallara və 1738-ci ilə aid rus 
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qoşunları tərəfindən Azərbaycana gəlmiş milliyyətcə alman, 
doktor Lerxin məlumatında köhnə Şabranın tamamilə dağı-
dıldığı, yeni Şabranın isə bir neçə il əvvəl tikildiyi bildirilirdi. 
Onun 12 bürcündən biri daşdandır, torpaq kərpicdən qala 
divarları var və düzənlikdə yerləşir (3. 9).  

Yerüstü qalıqlara əsasən güman etmək olar ki, bu qala 
divarları indiki Mollakamallı və Şahnəzərli kəndləri arasında 
yerləşmişdir.  

Tarixi mənbələrdə Şabranın süqutu ilə bağlı hücumu 1743-
cü ildə baş verən Şirvan üsyanı zamanı Nadir qardaşı 
tərəfindən cəzalandırılan, Şirvanşahlar nəslindən olan, şabranlı 
II Şam Mirzənin (Şəfi Mirzə) Dağıstan–tabasaranlılarla əlaqə 
yaradaraq, Surxay xanın oğlu Məhəmməd xanın başçılığı ilə 
narazı əhalidən ibarət qoşun toplayıb şəhərə hücum etməsi ilə 
əlaqələndirirlər. Bu dövrdə məktublaşma və danışıqlar yolu ilə 
narazı Şirvan əhalisi ilə də əlaqə yaradılmışdı. Üsyançılar 
Şabrançayın sol sahilindəki qala divarlarının bir hissəsini dağı-
dıb şəhərə daxil olurlar. Oradakı qarnizonu və şah hökumətinin 
nümayəndəsi Abdulla xan Ustaclını tərəfdarları ilə birlikdə 
öldürürlər (4. 159). Beləliklə, Şabran dağıdılır, üsyançılar 
əhalinin köməyi ilə Şirvanın mərkəzi Ağsu və Tabasaranın 
əhalisini də tabe edirlər (2).  

1775-ci ildə Şabranda olmuş tarixçi P.Q.Butkovun məlu-
matı da Şabranın dağılması haqqında A.Bakıxanovun fikir-
lərini təsdiq edir. Surxay və Davud xan bütün Şirvan və 
Dərbənd sultanlığına tabe olan əraziləri dağitdirdi. Burada çox 
gözəl və böyük yer olmuş Şabran daha çox dağıldı. Beləliklə 
dagıntılara məruz qalan Şabran, öz əvvəlki qüdrətini bir daha 
bərpa edə bilmir.  

Şabranın süqutunu zəlzələ və tez-tez baş verən daşqınlarla 
da əlaqələndirirlər. Güman etmək olar ki, məhz bu səbəblərdən 
də sağ qalan əhali yeni yaşayış yeri kimi daşqın sel sularının 
tutmadığı Şabrançayın sol sahilinə köçmüşdü. Yaşayış yerini 
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dəyişməyən əhali isə şəhərin ucqarlarında yaşayırdı. Şabranda 
aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı dağılmış evlərin içərisin-
dən tapılan insan cəsədləri, dulus sobasından çıxarılmamış hal-
da saxsı qablar şəhərin həqiqətən də hücum nəticəsində dağıl-
dığını göstərir. Şabranın iqtisadi çətinlik və əraziyə olan hü-
cumlar nəticəsində zəifləməsi, ölkəni idarə edənlərin siya-
sətindən narazılıq, dini cəhalətin təsiri ilə onun tənəzzül etdiyi 
qənaətinə gəlməsi əsas verir. Tədqiqatçılar Bakı və Qubanın 
mövqeyinin daha da artmasının Şabranda təsərrüfat–iqtisad 
həyatın pozulmasına, əhalinin sayca azalmasına  və şəhərin 
tədricən zəifləyib süqüt etməsinə səbəb olduğunu göstərirlər.  

Bu dövrdə Qubalı Fətəli xan xanlığın artırmaq məqsədilə 
Azərbaycanın cənub xanlıqlarından xeyli əhalini köçürüb, 
Şabran və ətraf ərazilərdə yerləşdirilmişdir (40).  

Şabranlıların yaratdıqlarə mədəniyyət abidələri içərisində 
müxtəlif dinlərə məxsus tarixi yadigarlar, o cümlədən hək-
kaklıq sənəti nümunələri də diqqəti cəlb edir. Bunlar həm 
İslama qədərki dövrü, həm də müsəlman mədəniyyəti dövrünü 
əks etdirir. Hələ XX əsrin 30-cu illərində nümizmat Y.Paxo-
mov, 90-cı illərdə epiqraf-akademik M.Nemət Şabranda 
olarkən həmin yazıların bir qismini oxumuşlar. Şabranda İslam 
mədəniyyəti dövrü abidəsi kimi XIV-XV əsrlərdə Çarxı kən-
dində məskənləri olmuş  “Xəlvətiyyə” İslam cəmiyyəti üzvlə-
rinin qəbirüstü abidələri də qeydə alınmışdır. (38). Pirəmsən 
kəndinin cənub-şərqindəki qədim qəbiristanlıqdakı abidələr də 
bunlara misaldır. Qayadaşından büst formada yonulmuş bu 
abidə indi də xalq arasında müqəddəs ziyarətgah yeri hesab 
olunur. Burada “Qoşa çağlar adı ilə məlum olan iki kurqan da 
yerli əhali tərəfindən qorunur. Şabran ərazisində müqəddəs 
hesab olunan digər yer Şahnəzərli kəndi qəbristanlıqdakı tür-
bələrdir. Bundan başqa, müasir dövrdə Şabran ərazisində Sofi 
Məlik Baba piri, Zəki Baba piri, Pir Şəmsəddin kimi müqəd-
dəs sayılan ziyarətgahlar da mövcuddur. Şabrandan aşkar 
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olunan şeyxlərin pirləri, oradakı kitabələr sübut edir ki, yerli 
əhali tarixin müəyyən dövrlərində sufi təliminə daha çox meyl 
etmişdir. Dəvəçi rayonunun Uqah kəndində Şirvanşah I Fəri-
burzun dövründə fəaliyyət göstərmiş Şeyx Əbubəkirin məzarə, 
Xaçmazın Şıxlar kəndində Seyid Yəhya Bakuvinin tələbəsi 
filosof Mövlana Yusifin qəbri, Şabranda XIV əsrin sonuna aid 
Şeyx Bəyazid ibn Yadigarın, onun oğlu Bəhram şah ibn Bəya-
zidin, Qubanın Ağbil kəndində 1533-cü ildə dəfn olunmuş 
Şeyx Məzid ibn Sufi Rəfiəddinin, Şeyx Murad ibn Şeyx Şeyx 
Mazid ibn Xvaç Şeyx Bəyazidin qəbri vardır. Şeyx Şəfi ibn 
Şeyx Məhəmməd ibn Pir Vahid (1644-1645) və onun üç 
nəslinin qəbirləri də qubada vardır.  

Ümumazərbaycan mədəniyyətinin tərtib hissəsi kimi 
Şabran mədəniyyətinin təzahür formalarından biri ölkədə 
fəaliyyət göstərən və bir-biri ilə əlaqədə olan ictimai-ideoloji 
cəmiyyətlər idi.  

XII-XVIII əsrlərdə Şabranda mövcud olmuş cəmiyyət-
lərdən biri Əxi təşkilatı olmuşdur. Əsasən yarı dini dərviş 
cəmiyyəti, sənətkar həmrəyliyi təşkilatı (onun üzvləri əsnaf 
adlanırdı) olan Əxilər üç təbəqədən ibarət idi. Birinci igid-
evlənməmiş gənclər birliyi, ikinci əxi-fıtyan təbəqəsinin baş-
çısı, üçüncü isə ibadətgahın və zaviyənin başçısı. Onlar cəmiy-
yətdəki hər cür narazılığı aradan qaldırmağa qadir şəxslər 
hesab olunurdular. Güman etmək olar ki, Şabranda 2002-2003-
cü illərdə aşkar olunan sənətkar emalatxanası məhz Əxi 
təşkilatına mənsub olub, müqəddəs yerlərdən biri olmuşdur. 
Bunu oradan aşkar olunmuş əşyalar sübut edir. Onu da nəzərə 
almaq lazımdır ki, Qafqazda məbədlərdə, metal emalı ocaq-
larının, dəmirçixananın müqəddəs yer hesab edilərək ailənin 
xoşbəxtliyi, müvəffəqiyyəti üçün belə yerlərdə günəş allahına 
xoruz və xırda buynuzlu mal-qara qurban edilməsi haqqında 
məlumatlar vardır.  

Yazılı tarixi mənbələrə, etnoqrafiq tədqiqatlara və 
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arxeoloji qazıntıların nəticələrinə əsasən, demək olar ki, 
Şabranda əgər 70 məhəllə və 70 ibadətgah olmuşdursa, bu 
məsələdə dil və dini mənsubiyyət müxtəlifliyi ilə yanaşı, peşə 
yönümü də mühüm yer tutur. Təsadüfi deyildir ki, müasir 
dövrdə Şahnəzərli kəndində iki, Ərəblər kəndində isə bir 
qədim məscid vardır. Pir, məzar, xanəgah olan yerlərdə dini 
təşkilatlara rəhbərlik edən şeyxlərin zaviyəsi yerləşirdi. Onlar 
öz təlimlərini yaşadır, müdirlərin tərbiyəsi ilə məşğul olur-
dular. Şirvanşahların maliyyə hesabatlarını hazırlayan Məsud 
ibn Namdarın yazdıqlarına ısaslanaraq demək olar ki, bütün 
orta əsr Azərbaycan şəhərləri kimi, Şabranda da azyaşlı uşaq-
ların təhsil alması üçün maarif ocaqları olmuşdur(39). Bunu 
mənbələrin Şabranda Cümə məscidinin olmasını xəbər 
verməsindən görmək olar. Tədqiqatçılar bu tip məscidlərin X 
əsrdən başlayaraq məhəlli məktəblərlə yanaşı fəaliyyət 
göstərdiyini və yalnız böyük şəhərlərdə açildiğini qeyd 
etmişlər. Cümə məscidində dövlət xəzinəsi saxlanılır, məh-
kəmə ictimai işlər həll olunmaqla yanaşı burada təhsil 
ocaqları-mədrəsə də açılırdı. Mədrəsədə şagirdlərə dini təlimlə 
yanaşı, dünyəvi elmlər də tədris olunurdu. Şabranda məhəlli 
məktəblərin-mollaxanaların da dövrünə görə böyük əhəmiyyəti 
vardır.  

Azərbaycan əhalisinin bir hissəsi kimi şabranlılar da şübhə 
yoxdur ki, tarixin müxtəlif dövrlərində görkəmli Azərbaycan 
şairlərinin əsərlərindən bəhrələnmiçlər.  

Bu sırada Nizami, Füzuli kimi məşhur şəxsiyyətlərlə 
yanaşı, Şitvanlı şairlər mühüm yer tutmuşlar. Həyatın müəy-
yən dövrlərində Şabranla bağlı olmuş görkəmli Azərbaycan 
şairləri Əfzələddin Xaqani və Fələki (Səmavi) Şirvaninin 
məlumatları da Şabran tarixinin öyrənilməsində müvafiq yer 
tutur. Dünyanın müxtəlif yerlərində məşhur olan şabranlılar 
haqqında məlumatlar N.Gəncəvinin “İsgəndərnamə” əsərində 
də verilmişdir. Buradan görünür ki, daim yadelli hücumlara 
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sinə gərmiş şabranlıların xalq içərisində Fəribuz kimi igid 
hökmdarları da olmuşdur. (15. 1o4-105). Həmin dövrdə 
Şabranda bütün Azərbaycanda geniş yayılan idman oyunla-
rının keçirilməsi ilə yanaşı ədəbiyyat, musiqi sənəti də inkişaf 
etmişdi.  

Artıq inkişaf etmiş orta əsrlər dövründə formalaşan İslam 
mədəniyyətini Şabran mədəniyyəti və incəsənət abidələrində, 
mədəni təbəqənin stratiqrafiyasına uyğun olaraq izləmək 
mümkündür. Bunu saxsı qabların formasında və naxışlan-
masındakı təkamül prosesində də görmək olar.  

İslam mədəniyyətinin təsirini orta əsr Şərq ölkələri 
şəhərlərinə xas olan küçələrin ensiz plan quruluşuna malik 
olması, müqəddəs, ictimai xarakterli tikilmiş binaların memar-
lıq elementlərinin, su təchizatı və digər abadlıq sistemlərinin 
mövcudluğunu sübut edir. Təsadüfi deyildir ki, Ö.Çələbi Şab-
ranın öz gözəlliyi ilə insanı heyran edən, mərmərlə bəzədilmiş 
məşhur məscidləri içərisində Tokmak xan, Uzun Həsən, Əfşar 
xan və Unqar xan Cəlilinin adını çəkirdi. Tədqiqatlar zamanı 
aşkar edilən müxtəlif formalı və zərnaxışlı kaşılar, gəcdən 
hazırlanmış divar bəzəkləri binaların çox zəngin memarlıq 
xüsusiyyətlərinə malik olmasını sübut edirdi. Bunu II, III, V 
qazıntı sahəsindəki möhtəşəm tikintilərin ətrafından tapılan 
maddi-mədəniyyət qalıqları da təsdiqləyir.  

Şabranlı ustalar başqa ölkələrə ipək və məhək daşı ixrac 
etmiş, toxuduqları qiymətli xalıları becərdikləri boyaqotu ilə 
rəngləyərək dünya bazarına çixara bilmişlər.  

Bu işlə Şabranın şimaldan cənuba, şərqdən-qərbə gedən 
ticarət yollarının kəsişmə nöqtəsində yerləşməsi də mühüm rol 
oynamışdı. Hal-hazırda Şahnəzərli, Pirəmsən, Molla Kamallı, 
Bilici, Çayqaraqaşlı və başqa kəndlərdə toxunan xalçaların 
izləri də kökləri həmin dövrə gedib çıxan mədəniyyətin 
təzahürüdür Aşkar olunan maddi nümunələr Şabranda izlənən 
müxtəliv dövr mədəniyyətlərinin formalaşmasında buraya 
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hücum edən xalqların mədəniyyəti ilə yerli mədəniyyətin 
qarşılıqlı təsirinin və ticarət əlaqələrinin güclü olduğunu sübut 
edir.  

Başqa sözlə Şabranda yaranan maddi və mənəvi mədəniy-
yət nümunələri Ümumazərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissə-
si olub, qonşu ölkələrin, o cümlədən, ümumdünya mədəniy-
yətinin qarşılıqlı təsiri əsasında formalaşmışdır. Beləliklə 
yazılı və maddi mənbələr Şabranın geniş bir əraziyə məxsus 
Şirvanşahlar dövlətinin tarixində mühüm yer tutmasını, tarixin 
müəyyən dövrlərində Şirvanşahların həbsxanasının, zərbxana-
sının, cəbbəxanasının, nəsli sərdabəsinin burada yerləşməsini, 
dini və mədəni mərkəzi olmasını təsdiq edir. Bu da ilk növ-
bədə Şirvanın digər bölgələrindən fərqli olaraq Şabran əhali-
sinin şiə təriqətli olması və dinin təsirinin güclü olduğu orta 
əsrlərdə onun bu ərazidə yaşayan şiə əhalisi üçün dini, mədəni 
mərkəz rolunu oynaması ilə bağlı idi. Tarixi araşdırmalar sübut 
edir ki, Şabran Şirvanşahlar dövlətinin iri şəhərlərindən biri 
kimi ilk orta əsrlərdən XVIII əsrin ortalarınadək Azərbaycanın 
inkişaf etmiş yaşayış məntəqələrindən biri olmuşdur. Şabran 
iqtisadi çətinlik, mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışlar, yadelli 
hücumlar nəticəsində tədricən zəifləyib tənəzzül etsə də, 
xalqımızın tarixində layiqli yerini tuta bilmişdir. Uzun illərdən 
bəri Şabran şəhəri ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar 
deyilənləri bir daha sübut edir. Şabranda tədqiqatlar davam 
edir və gələcəkdə daha tutarlı dəlillərin əldə ediləcəyinə şübhə 
yoxdur.  

 
Arif Məmmədov, tarix elmləri doktoru              

 “ÇIRAQQALA” V kitab  
        İctimai, ədəbi-bədii, publisistik toplu 2008-ci il 
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Ölüm sevinməsin qoy 
 

“QALANLARIN YADDAŞINDA..” 
         

Dəvəçi bölgəsində qədimdən qədim Yurd yerləri çoxdur. 
Adı Dədə Qorqud boylarından boylanan bu ulu kəndimiz də 
dağlar qoynundakı Qorğan kəndidir. Tariximizin uzaq keçmi-
şindən soraq verən mənbə və mənbələrdə Qorğan adına rast 
gəlinir. Bu kənddə yaşayan köklü köməcli ailələrdən biri də 
Balabəyovlar idi. Ailənin başçısı Balabəy kişi ağır dava 
illərində cəbhədə faşistlərlə vuruşan atasının, qoşa qardaşla-
rının yerini tutub evlərinin başıpapaqlısına çevrildi, kolxozun 
bütün işlərinə əl-ayaq verdi, yer şumladı, taxıl əkib-biçdi, 
fermada mal-qaraya baxdı.  

Bəzi ailələrdə tək övladının öhdəsindən gələ bilməyən, 
cəmiyyət üçün yetişdirə bilməyən valideynlər olsa da, Balabəy 
kişi ömür-gün yoldaşı ilə on iki övlada yiyəlik edib böyüt-
dülər, balalarını əziz bilsələr də, tərbiyələrinin ondan da əziz 
bildilər.  

Hər axşam çöldən bayırdan əl-ayaq yığışandan sonra oğul-
uşağı başına yığan ata onların sabahkı dərslərə hazırliqları ilə 
maraqlanardı: Oxuyun, oxuyun, deyərdi, oxuyun, adam arasına 
çıxın...    

İllər illərə qovuşdu, kənd məktəbini qurtaran Balabəy 
kişinin övladları da arzularının qanadlarında yuvalarından 
pərvazlanan quşlar kimi ata ocağından çıxdılar.  

Dörd illik tələbə həyatından sonra evin böyük oğlu Eyyub 
kəndə müəllim kimi qayıtdı. Atanın sevinci-fərəhi yerə göyə 
sığmırdı. Axı oğlu oxuyub müəllim olmuşdu və Balabəy 
kişinin fikrincə, ən hörmətli, nüfuzlu peşə məhz müəllimlik 
idi, təkcə məktəbdə dərs dediyi şagirdləri deyil, balacadan 
tutmuş agsaqqalınacan kənddə hamı müəllimlərlə qarşılaşanda 
salamlaşırlar, yol verirlər. Hətta kənddə külli ixtiyar sahibi 
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olan sovet sədri, sovxoz direktoru məclisdə müəllimləri başa, 
öz yanlarına çəkib oturdardılar.  

Eyyub müəllimin sinfə girdiyi elə ilk gündən dərin savadı, 
pedaqoji bacarığı, bir də insanlara, istər özündən yaşlı, istərsə 
də cavan, səmimiyyəti, mehribançılığı ilə yaxşı bir insan, gözəl 
bir pedaqoq kimi tanındı, tezliklə dərs hissə müdiri vəzifəsinə 
irəli çəkildi, iş təcrübəsi öyrənilib rayon məktəblərinə yayıldı. 
Bu qabaqcıl, tanınan müəllimi şəhər məktəbinə işləməyə dəvət 
etdilər. Eyyub müəllim burada böyük bir kollektivdə də 
fərqləndi, təkcə dərs dediyi şagirdlərin, onların valideynlərinin 
deyil, birgə çalışdığı iş yoldaşlarının da sevimlisinə çevrildi, 
həm də fəal ictimaiyyətçi kimi özünü tanıtdı və onu Dəvəçi 
Rayon Partiya Komitəsinə işə dəvət etdilər. Az sonra Eyyub 
müəllim komitədə şöbə müdiri vəzifəsinə irəli çəkildi. .  

O illər partiyanın məmurlarına rəsmi müraciət forması 
kimi “yoldaş” deyə xitab edirdilər. Lakin “Yoldaş Balabəyov” 
əvəzinə ona sadəcə “Eyyub müəllim” deyiləndə “Yoldaş 
Balabəyov” daha məmnun olur, razı qalırdı. Axı, o, qəlbən 
müəllim idi və yüksək partiya postunda da öz müəllim 
sadəliyini qoruyub saxlayırdı.  

Tale elə gətirdi ki, mən iki-üç iləcən Eyyub müəllimlə bir 
növ iş yoldaşı olmuş, bir binada çalışmışıq. Hər gün ünsiyyətdə 
olmuşuq. Eyyub müəllim həm də partiya komitəsi aparatının 
həmkarlar təşkilatının sədri idi və həmkarlar təşkilatının sədri 
kimi Eyyub müəllim siravi üzvlərə-aparatın tekniki işçilərinə, 
xadimələrə qarşı daha diqqətli, həssas idi. O illərlə raykom 
aparatının kollektivi üçün norma ilə ümumi mağazalarda satıl-
mayan ərzaq məhsulları, az tapılan mallar ayrılardı. Yadımda-
dır, verilən mallar azlıq edəndə Eyyub müəllim öz payını onlara 
verərdi və həmin texniki işçilər, xadimələr Eyyub müəllimim öz 
payından imtina etməsinə razı olmayanda bu geniş qəlbli insan 
onları az qala dilə tutar, arxayın salardı ki, narahat olmasınlar, 
zəng edib özü üçün əlavə ərzaq istəyəcək.  
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Təbii ki, heç bir zəng-filan olmurdu, bütün bunlar Eyyub 
müəllimin ərzaq payına sahib çıxanların narahatlıqlarına son 
qoymaq üçün deyilmiş söz idi...    

Bəli, o tikəsini özgəsindən əsirgəməyən belə bir qəlb yiyəsi, 
ürəyi düz, ürəyi saf insan, iş yoldaşı idi.  

Eyyub müəllim sözü ilə də, işi, əməli ilə də həmişə yaxşılıq 
etməyə, savab qazanmağa çalışan adamlardan idi.  

Belə bir hədis var.  
Həzrəti Məhəmməd (ə) bir gün yol gedəndə qoca bir 

qarının ağır bir şələni dəvənin belinə qoya bilmədiyini gördü. 
Peyğəmbər (ə) tez özünü çatdırıb şələni qaldıraraq dəvənin 
belinə qoydu, sonra da qarı nənəyə təşəkkür etdi, razılığını 
bildirdi.  

O Həzrəti tanımayan qarı təəccüblə: 
- Ay oğul, - dedi, - gərək mən sənə öz təşəkkürümü 

bildirəm...    
Qarının bu sözləri qarşısında peyğəmbərimiz belə cavab 

verdi: 
- Mən bu yolu əliboş gedəcəkdim. Şükür ki, sənə rast 

gəldim, azacıq da olsa köməyinə çatıb savab qazandım...    
Eyyub Balabəyov da vəzifəsi, səlahiyyəti imkanında 

çalışırdı ki, ona müraciət edənlərə dayaq dursun, xahişlərinin, 
müraciətlərinin müsbət həllinə yardımçı olsun.  

Halallığı-düzlüyü ilə yanaşı həm də iman quran yiyəsi olan 
atası Balabəy kişinin öyüd nəsihətləri, məsləhətləri həmişə 
qulaqlarında idi: “İnsanı tanıdan, adını qaldıran, ucaldan elin 
alqışı olur. İşinlə-əməlinlə sən də elin alqışını qazananlardan 
ol, oğlum!...   ” 

Beləcə raykomda çalışdığı qısa bir vaxtda işgüzarlığı, 
təşəbbüskarlığı, ciddi nizam-intizamı, istər böyük, istər xırda 
gördüyü işə ciddi münasibəti və məsuliyyəti, ən başlıcası 
insani ləyaqəti ilə, adi, sıravi vətəndaşların da dərin rəğbətini, 
hörmətini qazanan, ədəb-ərkanı, mehribançılığı, səmimiyyəti 
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ilə “quru, özlərini yerişləri ilə az qala birinci” şəxsə oxşatmaq 
istəyən iş yoldaşlarından çox-çox fərqlənən, sakit, təmkinli, 
ağır oturub, batman gələn bu cavan kadrın vəzifə pillələrində 
işıqlı gələcəyinə hamı inanırdı.  

Doğrudur, paxıllar, gözü götürməyənlər də var idi, ancaq 
sən demə, onun ən böyük paxılı yaxında, pusquda duran 
kəmfürsət ölüm imiş və Eyyub müəllim yaşı heç qırxa 
çatmamış bir gün qəflətən dünyasını dəyişdi... Bu ölüm təkcə 
qohum-qardaşlarının, doğmalarının əzizlərinin yox, Eyyub 
müəllimi bütün tanıyanların ümumi yası, hüzrü oldu.  

Sevdiyim şair Ramiz Rövşənin misralarıdır: 
 

Göz yaşında çimən dünya,  
Üzün-gözün təmisdimi? 
Qalanların yaddaşında,  
Gedənlərin əzizdimi? 

 
Eyyub Balabəyov kimi insanlarin adları isı yıqin ki. 

Qalanların – Eyyub müəllimlə bircə kərə də olsa, ünsiyyətdə 
olanların yaddaşında həmişə əzizdir.  

İndi Eyyub müəllimin oğlu Mehdi Balabəyovun ocağında 
üç yaşlı bir Eyyub böyüyür. İllər keçəcək, böyüyüb boya-başa 
çatan, insanlar arasına, cəmiyyətə çıxan Eyyub babasının adına 
layiq bir oğul, vətəndaş olacaq. Axı, babasının adını yaşadırsa, 
onun arzu və əməllərini də yaşatmalıdır!...    

               
                          Aydın Tağıyev,  

                 “ÇIRAQQALA” V kitab 
İctimai, ədəbi-bədii, publisistik  toplu  
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ZAKİR  BAYRAMLI 
 
 

MƏNƏ QOCA DEMƏYİN 
 

Mənə qoca deməyin,  
Bu söz xətrimə dəyər.  
Ağır bir yükə dönüb,  
Vaxtsız qəddimi əyər.  
 
Mənə qoca deməyin 
Qısaltmayın yolumu.  
Hünəriniz var əyər,  
Qatdalayın qolumu.  
 
Mənə qoca deməyin,  
Təzə-tər nəfəsim var.  
Yaşayıb yaratmağa,  
Tükənməz həvəsim var.  
Mənə qoca deməyin,  
Qaraltmayın qanımı 
Keçirirəm yarımla,  
Hələ ki, hər anımı 
 
Mənə qoca deməyin,  
Saçlarımı ağ görüb.  
Yəqin kimsə sizlərdən,  
Başı qarlı dağ görüb.  
 
Mənə qoca deməyin,  
Mən ağacda budağam.  
Ömrüm yarı olsa da,  
Qocalıqdan uzağam.  
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VƏTƏN 
 

Çıxdım yurdun göz seyrinə,  
Dağ seyrinə, düz seyrinə.  
Könlüm uçdu söz seyrinə,  
Valeh oldum sözün düzü 
Nə gözəlmiş Vətən sözü.  
 
Torpağını ayaqladım,  
Tarixini varaqladım.  
Gah sevindim, gah ağladım,  
Gördüm qalıb ruh bədənsiz,  
Neçə elim, obam mənsiz.  
 
Mən Vətənin vurğunuyam,  
Yollarının yorğunuyam.  
Tarixindən sorğuluyam,  
Hanı mənim Göycə gölüm? 
Bu nə sərhəd, bu nə bölüm.  
 
Zaman-zaman haylayıblar,  
Dilim-dilim paylayıblar.  
 “Araz” boyu taylayıblar,  
Vətən iki sahil olub,  
Biri şimal, biri cənub.  
 
Dərbənd şimal boylarımdır,  
Təbriz cənub soylarımdır.  
Araz, Samur çaylarımdır,  
Yurdum düşüb pərən-pərən,  
Kim eləyib bunu görən.  
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Çox eşitdim harayları,  
Yada saldım olayları.  
Keçim gərək bu çayları,  
Körpü salım Vətənimə,  
Ruhum dönsün bədənimə.  

 
                   “Çıraqqala” V kitab 

                 İctimai, ədəbi-bədii publisistik toplu 
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SƏNƏTİ ELLƏR YAŞADIR 
  
Bir vaxt salnaməçilər xalqın tarixini yazıblar. Elə 

xalçaçılar da salnaməçilərdir. Onlar ilmələrin, sapların dili ilə 
tarix yazırlar, bu günümüzü sabaha çatdırırlar. Xalçaçılarımız 
haqqında düşünəndə, həm də yadəma qəhrəmanlar düşür. Biz 
“qəhrəman” deyəndə çox vaxt cəbhədə vuruşanları, qalıb 
döyüşçüləri göz önünə gətiririk.  

Bizim el sənətkarlarının yaratdıqları bir xalça əgər bir 
xarici ölkə vətəndaşının, bir əcnəbinin qəlbini sərgilərdə fəth 
edib ovsunlayırsa, bu da qəhrəmanlıqdır. Xalçaçılarımızın 
qəhrəmanlığı. Və xalçaçılarımızdan, xalçamızdan bu gün söz 
açmaq daha vacib və aktualdır.  

Axı bədxah qonşularımız yeri gəldikcə xalqımıza böhtan 
atıb bizi köçəri, tarixi olmayan bir tayfa kimi qələmə 
verməkdən belə çəkinmirlər. Lakin nənələrimizin, anaları-
mızın, bacılarımızın, bir sözlə, qız gəlinlərimizin toxuduqları 
xalçalara baxanlar istər-istəməz dərk edirlər ki, belə zərif, 
kamil sənət əsərləri yarada bilən xalq heç vaxt köçəri, qaba 
xalq ola bilməz...    

 
           “ÇİÇİ”, “PİRƏBƏDİL” DİLLƏR ƏZBƏRİ...    

 
Bu sərlövhə şairimiz Hüseyn Arifin şeirinin misrasıdır.  
Bəli, “Pirəbədil” xalçasının adı, şöhrəti şeirlərdə də tərən-

nüm olunub.  
 “Pirəbədil” çeşnisi öz koloriti, yüksək zərifliyi, ornament 

detallarının zərgər dəqiqliyilə işlənməsi, şəkillərin incəliyi ilə 
şöhrət qazanıb. Burada ən populyar motivlər üslublaşdırılmış 
qoç buynuzları və nəbati naxışlardır. Xalçanın orta hissəsində 
ulduz motivindən geniş istifadə edilir. İlk baxışda adama elə 
gəlir ki, xalçadakı ornamentlər müxtəlif səciyyə daşıyır. Lakin 
xalça ilə yaxından tanışlıq zamanı isə belə bir qənaətə gəlirsən 
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ki, kompozisiyadakı bütün bəzək ünsürləri vahid bir ideyaya 
xidmət edir. Burada el sənətkarları təbiət və əşyalar haqqında 
öz təsəvvürlərini ilmələrin dili ilə ümumiləşdirmişlər. “Pirə-
bədil” xalçasında bu yerlərin çölünün, çəməninin, dağlarının 
rəngi, zəngin bitki və heyvanlar aləmi, mavi səması naxışların 
dili ilə öz əksini tapıb. El sənətkarlarının toxuduğu bu çeşnidə 
heç vaxt bir xalça digərini təkrar etməyib, hər bir sənətkar 
ümumi mənzərədən savayı ona öz təxəyyülünün məhsulu olan 
yeni bir naxış vurub. Bu da hər bir sənətkarın öz işinə yaradıcı 
münasibətin bariz nümunəsidir.  

 “Pirəbədil” xalçasının rəng və naxış xəzinəsi kimi 
kompozisiya dünyası da zəngin və mənalıdır. Xalçanın ümumi 
mənzərəsi öz simmetrik dəqiqliyi, naxışlarının düzülüşü cəhət-
dən də fərqlənir. Ölçüsü adətən 2, 5x1, 5 metr olan xalçalar 
beş barmağı olan güldən ibarətdir. Hər barmağın arasında iki 
dəfə bir çit gülü və üzbəüz iki qırxdırnaq salınır. Ümumiy-
yətlə, xalçada beş qırxdırnaq salınır. Xalça midəxil, iki qızıl-
gül, bir əyri, iki cadı və bir böyük zəncirlə haşiyələnir. 
Pirəbədil xalçası özünəməxsus orijinal kompozisiyası, rəmzi 
mənası, bəzək ünsürləri və rənglərin koloriti ilə göz oxşayır.  

Pirəbədil kəndində həm də “Herat Pirəbədil” çeşnili 
xalçalar toxunub. El arasında bəzən buna “Urusiyyət” də 
deyirlər. Bunun da maraqlı bir tarixçəsi var. 1913-cü ildə rus 
imperiyasının paytaxtı Peterburqda müxtəlif sənətkarlıq nümu-
nələrindən ibarət sərgi təşkil edilir. Sərgidən əvvəl Peter-
burqdan parça üzərində çəkilib göndərilmiş eskizi o zaman 
Pirəbədilin məşhur ustalarından Münəvvər Əfəndiyevaya 
tapçırırlar. Onun toxuduğu xalça Rusiyada keçirilən müxtəlif 
sərgi və yarmarkalarda nümayiş etdirilərək böyük şöhrət 
qazandığından sonralar bu çeşninin adı “Ursiyyət” qalır.  

 “Herat Pirəbədil” xalçasının kompozisiyası Əfqanıstanın 
Herat şəhərində toxunan çeşninin yerli interpretasiyasından 
ibarətdir. Lakin “Herat Pirəbədil” öz forma və rənglərinin 
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həllinin koloritliyinə görə Əfqanıstan xalçasından tamam 
fərqlənir. Bu xalçalar bitki motivlərinin zənginliyi və 
rəngarəngliyi ilə seçilir.  

El sənətkarlarımız toxuduqları xalçalarda nəbati naxışla-
rından istifadə etməklə yanaşı, quş və heyvanların təsviri ilə 
yaranmış naxışlardan, həndəsi naxış elementlərindən də 
istifadə edərək gözəl sənət nümunələri yaratmışlar.  

Bu el sənətinin incilərinə tamaşa etdikcə əsrimizin əvvəl-
lərində xalçalarımızı öyrənməyə, toplamağa gəlmiş rus alim-
lərindən A.A.Millerin gördüyü xalçalara heyran qalaraq 
yazdığı sətirlər yada düşür. ”Bu xalçalardan əməlli-başlı kol-
leksiya toplamaq üçün Rotşildin kapitalı, onları nümayiş 
etdirmək üçün isə Aşurbanipalın sarayı boyda bina lazımdır”.  

 
 

İLMƏLƏRİN NƏĞMƏSİ 
 
İncə naxışların, zərif ilmələrin nəğməsini dinləmək istəyir-

sinizsə, yolunuzu Şabrandakı “Pirəbədil” xalça fabrikindən 
salın.  

Əvvəllər kiçik bir sexdən ibarət olub artel adlanan bu 
müəssisə indi rayonun iri sənaye obyektlərindəndir.  

Müsahibim fabrikin direktoru Məleykə Xəlilovadır. Bu 
qədim el sənətinin mahir bilicilərindən olan Məleykə xanım 
uzun müddətdir ki, bu sənət ocağına bacarıqla rəhbərlik edir. 
Məleykə xanım deyir: 

1953-54-cü illərdə Dəvəçi qəsəbəsində yeni xalçaçılıq 
emalatxanası yaradıldı, kəndlərdə isə 50-80 nəfərlik sexlər 
açıldı.  

1954-cü ildə xalça ustaları hazırlamaq üçün ikiillik kurslar 
açıldı. Qubada açılan bu kurslarda dəvəçili qızlar da təhsil alır, 
bu qədim el sənətinin sirrlərinə yiyələnirdilər. Qeyd edək ki, 
belə kurslar ilk dəfə Azərbaycabda elə Quba şəhərində açıl-
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mışdı. 1933-cü ildə yaradılmış bu təhsil kombinatı Azərbay-
canın xalça sənəti tarixində mühüm hadisə idi. Quba təhsil 
kombinatının 1935-ci ildə ikiillik, 1936-cı ildə isə birillik 
buraxılışları olmuşdu.  

Xalçaçılıq fabriki deyəndə, ilk növbədə sənət ocağını 
düşünürük. “Pirəbədil” xalça fabriki də sözün əsil mənasında, 
sənət ocağını xatırladır.  

Fabrik münasib, ikimərtəbəli, işıqlı bir binada yerləşir.  
Xalqımızın əsrlərdən bəri nənələrdən nəvələrə ötürülərək 

qoruyub saxladığı bu qədim el sənətimiz, məhz Azərxalça 
Elm-İstehsalat Birliyinin hesabına bugünkü səviyyədə qorunub 
saxlanmış və inkişaf etdirilmişdir.  

Bu müəssisədə toxunan xalçalar əsasən dünya bazarına 
çıxarılır və alıcılar tərəfdən həm də yüksək qiymətləndirilir. 
Fabrik dövlət sifarişinə bir qayda olaraq artıqlaması ilə əməl 
edir.  

Fabrikdə 50 toxuculuq dəzgahı var, lap yaxın keçmişdə 
burada 900 nəfərəcən xalçaçı çalışırdı.  

Lakin son illər ayrı-ayrı imkanlı adamların daha yüksək 
əməkhaqqı ödəməklə şəxsi evlərdə xalça toxutdurmaları 
səbəbindən təəssüf ki, bu qədim el sənəti müəssisəsinin 
ahəngdar işi pozulmaqdadır...    

 
Aydın Tağıyev,  

                   “Çiraqqala” toplusu, 2008-ci il 
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TARİXDƏN YARPAQLAR 
 
1926-cı ildə bir sıra xalçaçılıq mərkəzlərində, o cümlədən 

Qubada ətraf kəndlərdə istehsal edilmiş müxtəlif çeşnili 
xalçalardan ibarət sərgi açıldı. Bu sərgi Zaqafqaziya Dövlət 
Ticarət İdarəsi tərəfindən təşkil edilmişdi. Sərgidə həm bədii, 
həm də texniki cəhətdən keyfiyyətli xalça toxuyan ustalar 
mükafatlandırıldı.  

Sərginin təşkil edilməsində, həm də məqsəd bu idi ki, 
indiki xalçaların əvvəlkilərlə müqayisədə hansı bədii dəyərlərə 
malik olması müəyyənləşdirilsin. Quba xalçaçılıq məktəbinin 
bu günkü ümumi mənzərəsi necədir, keçmişin hansı ənənələri 
bu gün də qorunub saxlanır? Bu xalçaçılıq bölgəsində bu 
sənətin inkişaf perspektivlərinin ehtiyacı nədir? 

Sərgidə nümayiş etdirilən eksponatlar arasında ö klassik 
kompozisiyası ilə məşhur olan Pirəbədil kəndində toxunan 
xalçalar xüsusilə fərqlənirdi. Pirəbədil xalçaları sərginin 
birinci, ikinci, ücüncü dərəcəli mükafatlarına layiq görüldü.  

Qeyd edək ki, sərgidə nümayiş etdirilən 210 xalçadan 
yalnız onu mükafata layiq görülmüşdü. .  

Sərginin birinci mükafatına 2,5x1,5 metr ölçüdə Zibeydə 
Yarməmmədovanın toxuduğu “Pirəbədil” xalçası layiq görül-
dü. Xalça bilicisi sənətşünas V.M.Zummer onu kəndli rəssam 
adlandırdı.  

İkinci mükafata da elə bu kənddə toxunmuş “Herat 
Pirəbədil” xalçası layiq görüldü.  

Bu sərgidə Pirəbədil ilə qonşuluqda yerləşən Zeyvə 
kəndində toxunan xalçalar da böyük müvəffəqiyyətlə nümayiş 
etdirildi.  

1929-cu ilin avqust ayında Mockvada Şərq mədəniyyəti 
muzeyində “Azərbaycan xalçası” adlə sərgi açıldı. Sərgidə cə-
mi 14 xovlu və xovsuz Azərbaycan xalçası nümayiş etdirildi. 
Nümayiş etdirilən 14 xalçadan biri də “Pirəbədil” xalçası idi.  
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Min il bundan qabaq ərəb səyyahı Əl-Müqəddəsi xalça-
larımıza öz heyranlığını gizlədə bilməyərək belə yazmışdı: 
“Burda toxunan xalçaların misli-bərabəri yoxdur... ” 

 
                             Aydın Tağıyev  

                    Çıraqqala toplusu - 2008-ci il 
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SON 
 
Böyük çətinliklə də olsa Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonun-

dakı Pirəbədil kənd tam orta məktəbin 100 illik tarixini əks 
etdirən bu kitabı nəhayət ki, yazıb tamamladım. Şükürlər olsun 
Allaha ki,  arzularımdan biri çin oldu. Mən bu kitabı qələmə 
aldığım vaxt ərzində insanlarla tanışlığım, yaxınlığm daha da 
artdı. Çoxlu adamlarla yeni ünsiyyət qurdum, onların daxili 
aləmlərinə bələd oldum. Rayonda ilk təhsil ocağının 100 illik 
tarixini mən bu kitabımda qısaca da olsa işıqlandıra bilmi-
şəmsə onda özümü xoşbəxt hesab edirəm.  

Açığını deyim ki, mən bu kitabı yazarkən elə bil 66 illik 
ömrümün bütün mərhələlərini: uşaqlığımın, yeniyetmə və 
gənclik vaxtlarımın, orta yaş dövrümün hər saatını, hər gü-
nünü, hər ilini  təzədən yaşadım. Qələmə aldığım insanların 
nəinki özləri, bütün övladları, qohum-əqrabaları kino lentin-
dəki kadrlar kimi bir-bir, ancaq yavaş-yavaş, lakin canlı-canlı 
gözüm önündən gəlib keçdi. Lovğalıqdan kənar olsun belə 
deyə bilərəm ki, maşallah mən bu kitabı yazdığım dövürdə çox 
adamların həsəd apardığı yaddaşımı sanki təzədən əsaslı təmir-
dən keçirdim. Onu gələcəkdə yeni əsərlər yazıb- yaratmaq 
üçün bir daha cilalayıb tam işlək vəziyyətə gətirdim.  

Təhsil və elm mənim həyatımdır daha dəqiq desəm mənim 
havam, suyum və çörəyimdir. Bu sahəyə mən bütün həyatımı 
həsr eləmişəm desəm səhv etmərəm.  Dünyanı dərk etməyə 
başlayandan bu sahəni həmişə dərindən sevmiş, ona məhəbbət 
bəsləmişəm. Uzun müddət təhsil sahəsində işləməyim də elə 
bu sevgidən qaynaqlanıb. Müəllim olmasam da, şəxsən müəl-
lim ömrü yaşamasam da onun bütün çətinliklərini görmüşəm 
və duymuşam. 40 ildən artıq böyük bir müəllim kollektivi ilə 
işləmək mənim üçün elə də asan olmayıb. Çünki mən bilirdim 
ki, müəllimlik-güclü əsəb gərginliyi, psixoloji sarsıntı, həyə-
can, yüksək səbr və dözüm, möhkəm və polad iradə tələb edən 
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insanın səhhətinə mənfi təsir edən amilləri olan 5 peşə növün-
dən (təyyarəçilər, artistlər, həkimlər, müəllimlər və elektro-
texnika qurğularında və cihazlarında işləyənlər) biridir. Deməli 
təhsil sahəsində işlədiyim bu 40 ildən artıq bir müddətdə mən 
həm müəllim peşəsini, həm də müəllimin özünü sevmiş və 
onlara hörmət bəsləmişəm ki, burda sona kimi uğurlu bir iş 
fəaliyyətini yaxşı sonluqla başa vurmuşam.  

Bütün peşə və sənətlərin açarı təhsildədir. Təhsildən kənar 
yüksək elm və tərbiyyədən danışmaq boş xəyal kimi bir şeydir. 
Ərəblər deyib ki, təhsilli, ”bilikli adamın bir günü nadan 
adamın bütün ömürünə bərabərdir. ”Gör müəllimlərimiz yük-
sək təhsilli insanlar yetişdirməklə nə qədər savab və cəmiyyət 
üçün dəyərli iş görmüş olurlar.  

Böyük öndərimiz Heydər Əliyev deyib ki, “Mən müəl-
limdən yüksək peşə sahibi tanımıram.” 

Deməli, müəllim xalqın balalarına bilik, savad öyrətməklə 
böyük iş görmüş olur. Yunan riyaziyatçısı və filosofu Samoslu 
Pifaqor (e.ə. 570-500) isə deyib ki, “Biliksiz adam okeanda 
azan yelkənsiz gəmiyə bənzər, ya sahilə çırpınıb parçalanar, ya 
da tufana düşüb batar.” Məlum məsələdir ki, bəşər övladı öz 
ixtisasını bilsə də bütün dünyəvi biliklərdən xəbərdar olma-
lıdır. Həyatda bu dəfələrlə sübuta yetirilib. Məsələn: 1. Bilikli 
və hərtərəfli dünya görüşünə malik olan şagird və ya tələbə 
heç vaxt gedib siyasətə, içkiyə, narkomaniyaya, oğurluğa və s.  
kimi pis vərdişlərə qurşanıb məktəbdən, təhsildən yayınmaz. 
Özünü sərbəst idarə etməyi bacarar, pis yollara düşməkdən 
qoruyar. 2. Bu qəbildən olan uzaqgörən, təmiz məntiqilə düşü-
nən gənclər onlarla dostluq və yoldaşlıq edən insanları da 
özləri ilə irəli aparır, düz yoldan çıxmaq istəyənlərə mane 
olurlar.  

Doğma Azərbaycanımızın dünəni, bu günü və gələcək 
inkişafı təhsillə bağlıdır.  

İndi heç bir yeniliyə, kəşfə və ya iqtisadi uğura təhsilin 
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köməyi olmadan imza atmaq olmaz. Müasir inkişaf, texniki 
tərəqqinin hər hansı yüksəlişi, gələcəkdə nailiyyətlərin sayını 
artırmaq məqsədilə ölkəmiz dünyəvi təhsilin standartlarına 
cavab verə bilən yüksək təhsil sisteminin qurulması üzərində 
ciddi iş aparır. Bu məqsədlə təhsilə dövlət tərəfindən diqqət və 
qayğı günü-gündən artırılır.  

Azərbaycanı təhsillilər yurdu adlandırmaq olar. Öz əsər-
lərində bəşəri ideyaları təcəssüm etdirən N.Gəncəvi, Ə.Xəqani, 
İ.Nəsimi, M.Fizuli və onlarca digər dahilərin tükənməz yara-
dıcılıq nümunələri bu gün də aktual olub dünya ədəbiyyatının 
bir hissəsını təşkil edir.  

Dünya elminə böyük tövhələr vermiş Lütfi zadə, Yusif 
Məmmədəliyev, Xudi Məmmədov, Kərim Kərimov və onlarla 
digər Azərbaycanlı alimlər öz elmi və fitri istedadı ilə Azər-
baycan adlı bir məmləkətin adını dünyaya tanıtdırmışlar.  

Musiqi sahəsində Ü.Hacıbəyovun, M.Maqamayevin, 
Q.Qarayevin, F.Əmirovun və digər bəstəkarlarımızın dünya 
şöhrətli musiqi inciləri yüksək dünyəvi təhsilin sayəsində 
yaranmayıbmı? 

Təkcə iki fakt.  Pirəbədil kənd orta məktəbinin məzunu 
Tərlan Həzərpaşa oğlu Məmmədovun bu gün Azərbaycan 
elminə və iqtisadiyyatına verdiyi böyük tövhələr yüksək 
qiymətləndirilir. Pirəbədil kəndinin yetirməsi, hazırda R.Yusi-
fov adına Şabran şəhər 2 saylı lisey tam orta məktəbin Azər-
baycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Həqiqət Nizaməddin qızı 
Əzimovanın rəhbəri olduğu XI “a” sinfini 2014-cü ildə bitir-
miş 22 nəfər məzundan 19 nəfərinin ali məktəbə, 1 nəfərinin 
isə orta ixtisas məktəbinə daxil olması məktəbin və rayon 
təhsilinin uğuru deyilmi? 

Bu gün təkcə Sokratın, Nizaminin və digər dahilərin 
müdrik və ağıllı fikirləri ilə kifayətlənmək qeyri mümkündür. 
Gənclərin özü də bilik, bacarıq, təfəkkür, idrak, məntiq 
cənətdən çox irəliyə gediblər. Onlara 10 il bundan qabaqkı 
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gənclər demək olmaz. Çünki daim informasiya axtarışında 
olduqlarına görə çox məlumatlıdırlar. Dünyada elm, təhsil və 
həyat çox irəliyə gedib. İndiki zamanda keçmişdə deyilmiş hər 
hansı fikri müasir həyatla səsləşməsini yoxlayıb, onun 
səmərəlik dərəcəsini müəyyən edəndən sonra qəti qərar qəbul 
etmək lazımdır.  

Dünyada neftdən sonra ikinci gəlir gətirən sahə internetdir. 
İnterneti hörümcək toruna bənzətənlər səhv etməyiblər. Bu 
gün təhsil üçün internet- istənilən informasiyanın əldə edilməsi 
baxımından misilsiz bir vasitədir. Ona görə də bu günün və 
sabahın təhsili kompüterlə və internetlə yüksək səviyyədə 
işləməyi bacaran müəllim, şagird və tələbələrindir. Belə ki, 
müasir uşaqlar və gənclər 50 il bundan əvvəlki uşaqlar və 
gənclər deyil. Onlar çox irəli gediblər.  

Müəllimlərimizin vəzifəsi indiki gənc nəsli informasiya 
bazarına bələd olan, hər şeyi öyrənməyə, bilməyə cəhd edən, 
bacarıqlı, kamilləşməyə, təkmilləşməyə can atan, əmək baza-
rında fəal çıxış edən, cəmiyyət üçün faydalı olan, cəmiyyətə 
xeyir verən, pis vərdişlərdən uzaq olan bilikli və savadlı 
insanlar yetişdirməkdir.  

Biz bilməliyik ki, yalnız müasir təlim-tərbiyyə texnolo-
giyasından istifadə etməklə müasir dünya görüşünə malik, 
dünya təhsil standartlarına cavab verən insanlar yetişdirmək 
olar. Deyirlər ki, əzabsız, əziyyətsiz, qorxusuz xoşbəxtlik əldə 
etmək qeyri mümkündür. Xoşbəxt olmaq üçün isə hər çətinliyə 
dözmək lazımdır.  

Gənclərə xoşbəxtlik yolunu göstərən böyük ürək sahibi 
olan müəllimlərimiz bu işi təlim–tərbiyənin bütün mərhələ-
lərində (uşaq bağçası, orta məktəb, texniki peşə məktəbi, orta 
ixtisas və ali məktəblərdə) böyük səy və ciddi çalışmaqla 
həyata keçirməlidirlər. Bu sahədə lənd tərpəniş və ya qüsurlu 
təlim-tərbiyə təhsilimizin uğur qazanmasına maneə yarada 
bilər.  
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Müasir həyatı təhsilsiz və informasiyasız yaşamaq olmaz. 
Təhsil, bilik və bacarıq ömür yolunu daim işıqlandırır. Bunlara 
malik olmayan insanın bu gün getdiyi yol nabələd yolçunun 
gecə qaranlığında daşlı-kəsəkli yolu qət eləməsinə bənzəyir.  

Bu gün Vətənimiz Azərbaycana Babək ruhlu, Koroğlu 
hünərli gənclər lazımdır. Bu gənclər isə məktəbdə yetişir. Bu 
gənclərə valideynləri ilə yanaşı yol göstərən, onları yüksək 
təhsilə, əməyə, orduda xidmət etməyə hazırlayan isə müəllim-
lərimizdir. Vətəni, torpağı göz bəbəyi kimi qorumaq hissi, 
böyüyə-kiçiyə hörmət, valideynlərə məhəbbət, zəhmətə alış-
maq vərdişləri hamı məktəbdən başlamalıdır.  

Müəllimlərimiz cəsur, qorxmaz, mərd, hünərli gənclər 
yetişdirilməsinə nail olmalıdır. Pis vərdişlərə qurşanan, tənbəl, 
cəmiyyətə laqeyd münasibətdə olan, hazırın naziri ruhlu 
gənclərə cəmiyyətdə yer olmamalıdır. Ata-anaya, bütünlükdə 
bəşəriyyətə ağır yük olan üsdəniraq gənclərin əl-qol açmasına 
yol verməməliyik. Gənclər ailəni və cəmiyyəti maddi və mə-
nəvi cəhətdən böyük çətinliklərə salan tütün, içki aludəçiliyi, 
narkomaniya, xuliqanlıq, oğurluq və digər mənfi hallardan 
uzaq durmalıdırlar. Çünki saydığım və saya bilmədiyim bu 
kimi mənfi hallar böyük və kiçikliyindən aslı olmayaraq ailəni 
məhvə doğru aparır. Ən pis sağalmayan xəstəlik kimi ailə 
üzvlərinin əsəb sisteminin pozulmasına və onların 10-20 il bu 
dünyadan tez köçməsinə səbəb olur. Unutmaq olmaz ki, bu 
bəlaların hamısının başlanğıcı məktəb illərindən başlayır.  

Bu kitabın yazılmasına aid məlumatların toplanmasında 
mənə köməklik göstərdiklərinə görə müəllimlərdən Mirzəbaba 
Rzayevə, Bəhran Bədəlova, Qədim Camalova, Nofəl Məm-
mədova, Həqiqət Əzimovaya, əmim oğlu Malik Məmmədova 
dərin təşəkkürümü bildirirəm. Pirəbədilin və Əhmədbulağı 
kəndlərinin qədim tarixi haqqında heç kəsin bilmədiyi vacib 
məlumatları əldə edib mənə köməklik göstərdiyinə görə 
Şabran şəhər sakinləri Hacı Məmmədmehdi Səlimova və 
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Muxtar Əfəndiyevə “çox sağ ol!” - deyirəm. Kitabın yazılması 
ilə əlaqədar mənimlə dəfələrlə səfərdə olmuş, artıq yaddaşlar-
dan silinib getməkdə olan bir çox dəyərli məlumatların toplan-
masından tutmuş, kitabın kompüterdə yazılması və mətbəədə 
çapı məsələlərində mənə dəstək olmuş əzizim Ramin müəllimə 
öz minnətdarlığımı bildirirəm.  

Mən burada ürək sözlərimi bitirib ömrünü şam kimi 
əridərək bütün var qüvvəsini uşaqların və gənclərin təhsili və 
tərbiyəsi kimi çətin bir işə sərf edən müəllimlərimizə can sağlı-
ğı və səbr arzulayır, rayonumuzda təhsilin gələcək parlaq inki-
şafı yolunda onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram. İnşallah 
ömür vəfa etsə növbəti kitabda görüşənədək. 
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