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Kitab Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 45 illik 
tarixini əks etdirir. Rayonun şəhər məktəbləri içərisində ən gənc təhsil 
müəssisələrindən hesab olunan həmin məktəb üçün hər cür şəraiti olan 
binanın tikilməsi, təhsil ocağının fəaliyyət göstərdiyi 45 il ərzində 
pedaqoji kollektivin uğurlu nəticələr qazanması və məktəbin yarandığı bir 
neçə ildən sonra rayonun təhsilində həlledici yer tutmasından söhbət 
açılır. Kitabda həmçinin təhsil müəssisəsində işləyən əməksevər 
müəllimlərin pedaqoji əmək fəaliyyətindən, eləcə də məktəbin yetişdirdiyi 
məzunlardan bəhs olunur. 

Ümid edirik ki, müəllifin məktəb-liseyin keçdiyi tarixi yola və təlim-
tərbiyə sahəsində əldə etdiyi uğurlara həsr etdiyi bu əsəri oxucular 
tərəfindən böyük maraqla qarşılanacaq və onların bədii zövqünü daha da 
artıracaqdır.  

           Zakir Bayramlı, 2018 
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“Həyatını müəllimliyə həsr edən insanlar həqiqətən fədakar, 

xalqına, millətinə sədaqətli və eyni zamanda qəhrəmanlıq göstərən 
insanlardır”. 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin  
25 sentyabr 1998-ci il tarixdə Azərbaycan müəllimlərinin  

XI qurultayındakı nitqindən 
             
 

* * * 
 
“...Musiqi də, ədəbiyyat da, ayrı-ayrı tarixi abidələr də 

millətin milliliyini təsdiq edir. Amma millətin milliliyini ən birinci 
təsdiq edən onun dilidir. Əgər Azərbaycan dili olmasa, 
Azərbaycan dilində ədəbiyyat da olmaz, Azərbaycan dili olmasa, 
Azərbaycan dilində mahnılar da olmaz, musiqi də olmaz”.  
 

HEYDƏR ƏLİYEV  
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri 
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Məktəbin məzunu Qurban Səfərov Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin andiçmə mərasimində 

 
 

 
Xarici qonaqların dövlət səviyyəsində rəsmi qarşılanması 
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Məktəbin məzunu Vüsal Sultanovun Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü 

 

 
 

Məktəb-liseyin əsaslı təmirdən sonra açılışı   
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Məktəb-liseyin təlim-tərbiyə işində qazandığı nailiyyətlərə görə 
Rayon İHB-nın fəxri fərmanı ilə təltif edilməsi tədbirində 

 

   

Milli Məclisin deputatı Tahir Süleymanovla məktəbdə görüş 
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Məktəbin məzunu, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifovun 
məktəbdə büstünün açılışı mərasimində 

 
 

 
 

Məktəbin 40 illik yubileyi münasibətilə keçirilmiş tədbirdən sonra 
çəkilmiş xatirə şəkli 
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ÖN SÖZ 
 

Şair-publisist, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin 
üzvü, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı Zakir Bayramlı 3 şeir, 5 bədii-
publisistik kitabın müəllifidir. Ömrünün 70-ci ilinə qədəm qoymasına 
baxmayaraq, o, bu gün də “yoruldum” sözünü dilə gətirmədən gənclik 
həvəsilə yazıb-yaradır. Onun istək və arzusu təkcə təhsil sahəsini 
qələmə almaq deyildir. Müəllif bütünlüklə ulu torpağımızı, Vətənimiz 
Azərbaycanı, onun ən dilbər guşələrindən biri olan qədim Şabranı 
böyük həvəslə, ürəkdən sevə-sevə, həddi-hüdüdü bilinməyən istək və 
arzularla öz yaradıcılığında bədii çalarlarla tərənnüm etməyi qarşısına 
məqsəd qoyub. 

Bu dəfə müəllif təhsil sahəsinə həsr etdiyi “Uğurlara gedən 
yollar” adlı bədii-publisistik əsəri ilə yenidən oxucuların görüşünə 
gəlib. Zakir müəllimin sayca bu doqquzuncu kitabı Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına  
2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 45 illik yubileyinə həsr 
olunub. 

Məktəb-lisey müəllim və şagird kontingentinin sayına görə Şabran 
rayonunda birinci yerdə qərar tutub. Müəllif tərəfindən bu məktəb-
liseyin tarixini və tədris işininin bütün incəliklərini özündə əks etdirən 
belə bir kitabın yazılmasını heç də təsadüfi hal saymaq olmaz. Belə ki, 
Zakir Bayramlı bütün həyatı boyu qəlbi təhsilin çoxşaxəli qayğıları, 
müxtəlif çeşidli problemləri ilə döyünmüş, məktəblərin şad gününü elə 
özünün sevincli-fərəhli günü hesab etmiş, onların çoxsaylı uğurları ilə 
nəfəs alaraq yaşamış və işləmişdir. Məhz bu səbəbdən yenə də o, ona 
rahatlıq verməyən, daim qəlbində alovlanan el-obanın istək və məhəb-
bətindən qidalanan təhsil sahəsinə aid canlı xatirələrini oxucularla 
yenidən bölüşmək istəyir. Qəlbində odu və közü sönmək bilməyən ülvi 
və coşqun sevgi hisslərini yazıya köçürüb kitab halında çap olunmasını 
qərara alıb. 

1972-ci ildə fəaliyyətə başladığı gündən hal-hazıra kimi bu 
məktəb-lisey bir gün də olsun şair-publisistin nəzərindən qaçmayıb. 
Rayon Təhsil Şöbəsinin aparatında işlədiyi vaxtlarda “Böyük məktəb-
liseyin böyük uğurları olduğu kimi, böyük qayğıları da mövcuddur”, - 
deyərək həmişə bu təhsil ocağına aid olan bütün sosial-iqtisadi 
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məsələləri təxirə salınmadan həll edilməsinə çalışıb. 40 ildən artıq 
Rayon Təhsil Şöbəsinin aparatında baş mühasib kimi ikinci məsul 
vəzifə tutduğu dövrlərdə bu elm və bilik məbədi heç zaman onun 
diqqətindən və maraq dairəsindən kənarda qalmayıb. Rayonun digər 
məktəbləri ilə yanaşı, həmin təhsil müəssisəsinin də pedaqoji sahədəki 
uğurlarına qəlbən sevinib. Məktəb-liseyin maliyyə-təsərrüfat sahəsinə 
aid problemlərin həll olunmasına çalışıb. Həmişə təhsil ocağının gün-
dəlik ahəngdar fəaliyyətinə mane olan iqtisadi çətinliklərin vaxtında 
aradan qaldırılmasına öz köməyini əsirgəməyib. 

Doğma Vətənimiz Azərbaycanın gözəl guşələrindən biri olan 
Şabranın (keçmiş Dəvəçinin) bir parça torpağının üstündə yerləşmiş bu 
təhsil ocağı öz dəsti-xətti, kollektivinin birliyi, əzmkarlığı, mübarizliyi, 
uğur qazanmaq və qələbə ruhunun coşqunluğu ilə daim seçilib. 
Məktəbin kollektivi rayonumuzda təhsilin həmişə irəli getməsi naminə 
mübariz olub, daim bu məqsəd uğrunda ürəkdən çalışıb. Pedaqoji 
kollektiv sözünün bütövlüyü, qəbul etdiyi qərar və öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsinə diqqətlə yanaşmaqla rayonun başqa təhsil ocaqlarından 
köklü surətdə fərqlənib.  

Şair-publisist Zakir Bayramlı Şabranın təhsil sahəsindən yaxşı baş 
çıxaran, onun fəaliyyətinə aid çoxlu məlumatı olan və tarixini gözəl 
bilən qocaman təhsil işçisidir. Ona görə də o, bu məktəb-liseyin ötən 
45 ildə yaşadığı tarixi dövrü qələmə almaq kimi məsuliyyətli, çox 
çətin, lakin şərəfli bir vəzifəni öz qarşısına məqsəd qoyub. 

Qəlbi Vətən məhəbbəti və torpaq sevgisiylə coşub-daşan şair-
publisist bu kitabının I bölməsini “Vətənin tərənnümü ” adlandırıb. 
Həmin bölmədə onun son vaxtlarda bu mövzuda qələmə aldığı şeirləri 
özünə yer alıb.  

“Lələtəpə zəfəri” şeirində o, Vətənimiz, xüsusilə, Milli Ordumuz 
üçün strateji cəhətdən daha vacib və dəyərli olan Lələtəpə yüksək-
liyinin düşməndən geri alınmasını öz poetik düşüncələrinin təsiri 
altında belə  tərənnüm edib: 

 

Çalındı intiqam, zəfər nəğməsi, 
Vətən əsgərinin ucaldı səsi. 
Daraldı düşmənin mənfur nəfəsi, 
Düşdü vahiməyə bu səksəkədən, 
Tutuldu atəşə Lələtəpədən. 
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Ordu ümidimiz, çırağımızdır, 
Qələbə əzmimiz, yarağımızdır. 
Zirvəyə sancılan Bayrağımızdır, 
Hələ çox keçəcək dağdan, dərədən, 
Yolu “Xankəndidir” Lələtəpədən. 

 
Müəllifin “ Çıraqqala” şeirini isə əsl vətənpərvərlik çağırışı da 

adlandırmaq olar. “Çıraqqala” mövzusu müəllifin ən çox müraciət 
etdiyi mövsulardan biridir. Bu barədə Z.Bayramlı nə qədər yazırsa-
yazsın, onun Vətənimizin qəhrəmanlıq simvolu, qalalar və isteh-
kamlar diyarı olan Şabranın vüqarı sayılan bu möhtəşəm qala-
istehkam haqqında sözü-söhbəti tükənmək bilmir ki, bilmir. Zakir 
Bayramlı bu şeirində qalaya müraciət edərək onunla sanki insan 
kimi danışır. Neçə-neçə əsrlər yola salmış bu möhtəşəm tikilinin 
bədii vəsfini verməyə çalışır: 

 
Açdım varaq-varaq ötən tarixi, 
İllərin üstünü örtən tarixi. 
Arayıb axtardım itən tarixi, 
Bəlkə keçmişindən bir soraq ola, 
Sənin neçə yaşın var, Çıraqqala?! 

 
Və Çıraqqalanın istər ölkəmizin hərb tarixindəki, istərsə də 

torpaqlarımızın müdafiəsi sahəsindəki xidmətləri barədə söhbət 
açdıqdan sonra şeiri belə tamamlayır: 

 
De, hansı memarın, hansı ustanın, 
Əliylə hörülüb ömür dastanın? 
Yenə “Şabran” adlı qədim ostanın, 
Olmusan yolunda çılçıraq qala. 
Səndə şəfa suyu var, Çıraqqala. 

 
Keçən əsrin yetmişinci illərinin əvvəllərində şair dörd il ardıcıl 

Qarabağa səfər edib. Onun bu səfərləri istirahət məqsədi daşısa da, 
o təkcə bu qədim yurdda dincəlməklə kifayətlənməyib. Həmin 
illərdə Qarabağın dilbər guşəsi hesab olunan Şuşada üst-üstə 
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keçirdiyi 100 gün ərzində bir gün də səyahətsiz keçinməyib. O, 
Şuşa, Ağdam, Xankəndi, Laçın və digər qədim ana torpaqlarımızı 
gəzib, dolaşıb. Səfər etdiyi həmin ərazilərin bütün görməli yerləri 
ilə tanış olub. Təkcə coğrafiyası, təbiəti ilə tanış olmaq deyil, həm 
də o yerlərin tarixini də öyrənməyi unutmayıb. Zakir müəllim üçün 
bu gün Qarabağ mövzusu çox müqəddəsdir. Onun bədii yaradıcı-
lığının ən zərif, kövrək və yaralı yeridir. İllər ötsə də, şair qəlbin-
dəki Qarabağ dərdini heç cür unuda bilmir. Həmin torpaqlara bir də 
qovuşmağı, onları gəzib-dolaşmağı, bir daha yaxından görüb tərən-
nüm etməyi arzulayır:  

 
Neçə vaxdır çatmır mənə nübarı, 
Ürəyimdə kök bağlayıb qubarı. 
Yağı düşmən dərir bağdan “ o barı”, 
Kəhər atlar həsrət qalıb qırmanca, 
Şuşa üçün darıxmışam yamanca. 

 
Və sonda: 
 

Mən qəlbimi Qarabağda qoymuşam, 
Vətənimdə qaçqın, sürgün olmuşam. 
Həsrət dolu günlərimdən doymuşam, 
Xanın kəndi hər gün yada salınsın, 
Şuşa üçün zəfər marşı çalınsın. 
 
O yerlərə yenə sahib olaq biz, 
Yurdumuzu düşmənlərdən alaq biz. 
Xainləri gərək oda salaq biz, 
Daha bəsdir, od səbrimiz tükəndi, 
Bizimkidir Şuşa ilə Xankəndi! 

 
Şair doğma Qarabağ torpaqlarının düşmən tərəfindən işğalına 

öz ciddi etirazını bildirir və poeziyanın dili ilə düşmən tərəfindən 
tutulmuş həmin ərazilərin tezliklə özümüzə qaytarılmasını tələb 
edir. 
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Qeyd etməliyəm ki, bu kitabında da dünyanın 11 növ iqlimin-
dən 9-na malik olan füsunkar Azərbaycan təbiəti Zakir Bayramlı 
yaradıcılığının şah mövzularındandır. Demək olar ki, onun əsas 
yaradıcılıq obyektidir. Şair-publisistin ilham mənbəyinin mayası 
olan ana təbiətin gözəlliklərinə yazdığı şeirlərində bu məqsədinə 
biganə qala bilməyib. Əsrarəngiz doğma təbiətimizi sevə-sevə öz 
əsərlərində sözün bədii boyaları ilə tərənnüm etməyə çalışıb. 
Müəllifin “Təbiətə səyahət” şerindən bir parçanı oxuculara təqdim 
etməklə onu əyani şəkildə göstərək:  

 
Ana təbiətdə nələri gördüm, 
Heyranı olduğum yerləri gördüm. 
 
Keçdim şəlaləli dağ çaylarından, 
Yol aldım dağların dolaylarından. 
 
Rast oldum suları buz bulaqlara, 
Baxdım başı qarlı, buzlu dağlara. 
 
Çoxdur təbiətdə sonalı göllər, 
Düzlərdə, dağlarda suları “göylər”. 
 
Mavi dənizlərə axan çayların, 
Saxlaya bilmədim yadda sayların. 
 
Hələ çox sirrini aça bilmədim, 
Sehrindən yayınıb qaça bilmədim… 

 
Müəllifin kitabının “Vətənin tərənnümü” adlı birinci 

bölməsində “Gör nə gözəldir” şeiri xüsusi yer tutur. Əsərdə 
Azərbaycan adlı cənnət məkanın gözəlliklərini o, şeiriyyətin dili ilə 
belə nəzmə çəkib:  

 
Dolaşma dağları, düzənlikləri, 
Çəməndə axtarma gözəllikləri. 
Çoxdur təbiətin özəllikləri, 
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Boylan səmasına, gör nə gözəldir. 
Bürün havasına, gör nə gözəldir. 

 
Tanrı fəsillərə bölüb ayları, 
İldə on ikidir cəmi sayları. 
Hər fəslin öz rəngi, öz olayları, 
En yaydan payıza, gör nə gözəldir. 
Çıx qışdan, keç yaza, gör nə gözəldir. 

 
Vətən mülkünün bütün gözəlliklərini yüksək vətənpərvərlik 

ruhundan qidalanmış bədii rənglərlə tərənnüm etdikdən sonra Zakir 
müəllim sözün, xüsusilə, qələmə aldığı şeirlərin və qəzəllərin də 
gözəlliyindən söz açmağı unutmur: 

 
Zakir, fəxr eləmə gözəllərinlə, 
Səni mat qoyaram qəzəllərimlə. 
Yazmışam bu şeiri öz əllərimlə, 
Oxu misra-misra, gör nə gözəldir. 
Sözlər sıra-sıra, gör nə gözəldir. 

 
Kitabın II bölməsində müəllif “Tarixi yaddaşlarda daşlaşmış 

Ulu Şabran” başlığı altında Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Uqah kəndi haqqında topladığı məlumatları oxucuların diqqətinə 
çatdırır. III bölmədən başlayaraq növbəti bölmələrin,hamısı demək 
olar ki, məktəb-liseyin tədris işinə və bu sahədə əldə edilmiş uğurlu 
nəticələrə həsr olunub.  

Kitabın III bölməsi “Uğurlara gedən yollar” adlanır. Bu bölmə 
başdan-başa Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 
məktəb- liseyin 45 illik yubileyindən söhbət açır. Həmin bölmədə 
uğur və uğur qazanmaq anlayışlarının ensiklopedik lüğətə və 
psixoloğiyanın elmi mənbələrinə əsasən qısa izahı verilib. Müəllif 
burada öz bilik və təcrübəsindən istifadə edərək təhsildə yüksək 
nəticə, yəni uğur qazanmaq yollarının necə çətin olduğunu açıb 
oxuculara çatdıra bilib. Burada Zakir müəllim “Uğurlara gedən 
yollar”ın  açıq, rahat, işıqlı və rəvan olması üçün pedaqoji kol-
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lektivin daim “zəhmət” adlı bir vərdişlə yaxın dost, yoldaş, sirdaş və 
qardaş olmasını tövsiyə edir. “Yollar” şeirində şair yolları belə 
tərənnüm edir:  

 
Çoxdur bu dünyanın çətin yolları, 
Enişli, yoxuşlu sərt dolayları. 
Olmur asanlıqla keçmək onları, 
Çıxır qarşımıza əzablı yollar. 
Qarışıq, dolaşıq, təzadlı yollar. 
 
Həyatda kiminsə baxtı gətirmir, 
Baxtını axraran vaxtı itirmir. 
Hər insan yolunu sona yetirmir, 
Mənzilə çatmamış qapanır yollar, 
Ömrün kəsiyində qadanır yollar. 

 
Və sonda yolların  bədii təsvirini belə tamamlayır: 
       

Zakir, halallıqla qazan hər şeyi, 
Sən xaric kökləmə çaldığın neyi. 
Heç rəva görmürəm haram yeməyi, 
Küsüb bir-birindən ayrılar yollar. 
Gedişsiz, gəlişsiz, tək qalar yollar. 

 
Sonra şair-publisist məktəb-liseyin keçmişi ilə salamlaşır. 

Sanki xəyallar aləminin köməyilə keçən illərə səyayətə başlayır. 
Məktəb-liseyin 45 ildə təhsil sahəsində keçdiyi yolu bütün xırda 
detallarınadək açmağa və xatırlamağa çalışır. Yaddaşının süzgəcin-
dən dumduru bulaq suyu kimi süzülüb gələn saf və şirin xatirələri 
elə bil dünən baş vermiş hadisə kimi asanlıqla yadına salır. Sanki bu 
anda keçən 45 ildə olan bütün hadisələr kino lenti kimi bir-bir onun 
gözü önündən yavaş-yavaş gəlib keçir... 

Kitabın “Qazanılan hər kiçik uğur böyük sevinc deməkdir” adlı 
V bölməsi məktəb-liseyin tarixi keçmişindən bəhs edir. Bu bölmədə 
müəllif canlı arxiv materiallarından geniş istifadə edərək məktəb-
liseyin 1972-ci ildən 2017-ci ilə kimi 45 ildə keçdiyi şanlı tarixi 
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yolu xronoloji ardıcıllıqla yerli-yerində, faktların və rəqəmlərin 
köməyi ilə oxuculara təqdim edir. 

Kitabın VI bölməsində məktəb-liseyin bilik yarışlarında, idman 
və müxtəlif tədris xarakterli tədbirlərdə əldə etdiyi uğurlar və aldığı 
təltiflər haqqında qısa məlumatlar öz əksini tapıb. 

Kitabın VII bölməsində məktəb-liseyin 45 illik yubileyi müna-
sibətilə rayon məktəblərindən və müəllimlərdən daxil olan təbriklər 
yer alıb. 

Kitabın VIII bölməsində məktəb-liseyin respublikamızda və 
rayonumuzda kadrlara olan ehtiyacın ödənilməsi sahəsindəki rolun-
dan bəhs edilir. 

Kitabın X, XI və XII bölmələrində isə  məktəb-liseydə dünən 
və bu gün işləyən müəllimlərdən və bu təhsil müəssisəsini bitirmiş 
keçmiş məzunlardan söhbət açılır. 

Müəllif kitabın XIII bölməsini məktəb- liseyin Vətənin adına 
şərəf və ucalıq gətirən şəhid məzunlara həsr edib. 

Kitabın XIV bölməsində məktəb-liseyin müəllim və rəhbər işçi-
lərinin respublikamızın mətbuat səhifələrindəki çıxışlarından nümu-
nələr verilib. 

Ümid edirik ki, oxucular Zakir Bayramlının Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 
2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 45 illik yubileyinə 
həsr olunmuş bu kitabını da maraqla qarşılayacaqlar. Əsəri diqqətlə 
oxuduqdan sonra onların məktəb-lisey haqqında bildikləri, eləcə də 
bədii zövqləri daha da yüksələcəkdir.  

 
        Aydın Tağıyev, 

 Yazıçı-publisist, AYB-nin Şabran filialının sədri,  
Prezident təqaüdçüsü 
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I BÖLMƏ 
 
 
 

VƏTƏNİN TƏRƏNNÜMÜ 
                    

 
 

Aldanma havaya, suları şərbət olana, 
Vəsf eyləmə çöllərdəki gülzarı Vətənsiz. 
 
Keyf çəkmək üçün özgə vilayətlərə uysan, 
Düz olmayacaq vaxtının ilqarı Vətənsiz. 
 
Zakir, nə qədər olsa da, hər yanda gözəllər, 
Gəl seçməginən sən özünə, yarı Vətənsiz. 
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LƏLƏTƏPƏ ZƏFƏRİ 
 
Açıldı həsrətin qapanmış yolu, 
Kəsildi düşmənin uzanmış qolu. 
Azəri yurdunun bu Azər oğlu, 
Qorxmadı mərmidən, yağan qəlpədən. 
Qovdu düşmənini “Lələtəpə”dən. 
 
Pozuldu atəşkəs, qızışdı döyüş, 
Qədim “Qarabağa”  başlandı dönüş. 
“Cocuq Mərcanlı” dan yol aldı yürüş, 
Keçdi tanış izdən, doğma ləpirdən, 
Boylandı Vətənə, Lələtəpədən. 
 
Çalındı intiqam, zəfər nəğməsi, 
Vətən əsgərinin ucaldı səsi. 
Daraldı düşmənin mənfur nəfəsi, 
Düşdü vahiməyə bu səksəkədən. 
Tutuldu atəşə, Lələtəpədən. 
 
Ordu ümidimiz, çırağımızdır, 
Qələbə əzmimiz, yarağımızdır. 
Zirvəyə sancılan Bayrağımızdır, 
Hələ çox keçəcək dağdan, dərədən, 
Yolu “Xankəndidir” Lələtəpədən. 
 
Şəhidlər verildi, qanlar töküldü, 
İşğalçı ordunun dizi büküldü. 
Qondarma sərhədlər, bəndlər söküldü, 
Çox oldu arada quyruq tərpədən, 
Getdilər biryolluq Lələtəpədən. 
 
Zəfər müjdəsidir bu gözəl hünər, 
Bir gün başa çatar, düşmənlər yenər. 
Yurddan qovulmuşlar yurduna dönər, 
Hamı məmnun qalar bu xoş töhfədən. 
Salamlar “Şuşa” nı Lələtəpədən. 
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ÇIRAQQALA 
 
Açdım varaq-varaq ötən tarixi, 
İllərin üstünü örtən tarixi. 
Arayıb axtardım itən tarixi, 
Bəlkə keçmişindən bir soraq ola, 
Sənin neçə yaşın var, Çıraqqala?! 
 
Durmusan sıldırım qaya başında, 
Bir dağ vüqarı var dayanışında. 
Diz çöküb ən azğın illər qarşında, 
Salmısan tarixdən çox varaq yola, 
Sənin öz tarixin var, Çıraqqala. 
 
Məkanın sökülməz, çökülməz qaya, 
Bu yerdə bürclərin verib boy-boya. 
Arxa, dayaq oldun elə, obaya 
Qoymadın yurduma yad maraq sala. 
Yenilməz vüqarın var, Çıraqqala. 
 
Bir qolun Xəzərin ləpələrində, 
Biri Baba dağın təpələrində. 
Gilgilçay səddinin pillələrində, 
Düşdün zaman-zaman oturaq hala. 
Sənin neçə yaşın var, Çıraqqala?! 
 
Elin keşikçisi, xəbər qalası, 
Düşməni qorxudan xətər qalası. 
Son döyüş meydanı, zəfər qalası, 
Zamanı nə sayaq qaytaraq dala? 
Sinəndə xəbərlər var, Çıraqqala. 
 
Vətənin qaranlıq, zülmət halında, 
Çırağa dönmüsən elin yolunda. 
Xəyanət olmayıb bu amalında, 
Azıb düşməmisən sən qıraq yola. 
Andın, sədaqətin var, Çıraqqala. 
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De, hansı memarın, hansı ustanın, 
Əliylə hörülüb ömür dastanın? 
Yenə “Şabran” adlı qədim ostanın, 
Olmusan yolunda çılçıraq qala. 
Səndə şəfa suyu var, Çıraqqala. 
 
Nə vaxtdır dünyanın marağındasan, 
Neçə yüz illərin sorağındasan. 
Fəqət uçurumun qırağındasan, 
Qaytaran yox səni o abad hala. 
Sənin neçə yaşın var, Çıraqqala? 
 
          

 
 
            
 

DARIXMIŞAM 
 
 
Neçə vaxdır çatmır mənə nübarı, 
Ürəyimdə kök bağlayıb qubarı. 
Yağı düşmən dərir bağdan “ o barı”, 
Kəhər atlar həsrət qalıb qırmanca, 
Şuşa üçün darıxmışam yamanca. 
 
Unudulub gözəl Turşsu yaylağı, 
Qan axıdır gözdən İsa bulağı. 
Viran qalıb Xan qızının oylağı, 
Çatmır ora hələ səsim, harayım, 
Şuşa üçün gərək yollar arayım. 
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Əcdadların izi qalıb o yerdə, 
Neçə düşmən gözü qalıb o yerdə . 
“ Molla Pənah” sözü qalıb o yerdə, 
Xarı bülbül fəqan edir qəfəsdə, 
“Şuşa” deyir ölərkən son nəfəsdə. 
 
Sapındılar atlar “Cıdır düzü “ndən, 
Yayındılar oxlar düşmən gözündən. 
Məğlub olduq arxasızlıq üzündən, 
Yağıların qanın töküb içmədik, 
Şuşa üçün canımızdan keçmədik. 
 
Mən qəlbimi Qarabağda qoymuşam, 
Vətənimdə qaçqın, sürgün olmuşam. 
Həsrət dolu günlərimdən doymuşam, 
Xanın kəndi hər gün yada salınsın. 
Şuşa üçün zəfər marşı çalınsın. 
 
O yerlərə yenə sahib olaq biz, 
 Yurdumuzu düşmənlərdən alaq biz. 
Xainləri gərək oda salaq biz, 
Azəriyik, od səbrimiz tükəndi, 
Bizimkidir Şuşa ilə Xankəndi! 
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TƏBİƏTƏ SƏYAHƏT 
 

1 
Ömür vəfa qıldı, verdi səlahət, 
Təbiət qoynuna etdim səyahət. 
 
Gəzdim oymaq-oymaq, bir-bir görüşdüm. 
Təbii gözəllər eşqinə düşdüm. 
 
Açıldı qarşımda geniş mənzərə, 
Dil açdı ormanlar, dindi dağ-dərə. 
 
Güldü gözlərimdə laləli düzlər, 
Lalə yanaqlara vuruldu gözlər. 
 
Tapdım gözəlliyi təbiətdə mən, 
Oldum gözəlliyə xoş niyyətdə mən. 
 
Döşəndi qarşımda yaşıl çəmənlər, 
Günəşdə nurlanıb şehdə çimənlər. 
 

2 
Çıxdım sanki əlvan xalı üstünə, 
Çiçəklər ətrini sərdi üstümə. 
 
Doyunca zövq aldım mən bu təmasdan, 
Oxşadı ruhumu gözəl bir ostan. 
 
Dolaşdım dağların yamaclarında, 
Dinlədim səsini turacların da. 
 
Könlümü ram etdi dağın zirvəsi, 
Yarandı zirvəyə qalxmaq həvəsi. 
 
Dırmaşdım sıldırım qayalıqlara, 
Boylandım qayadan ovalıqlara. 
 
Hayana baxdımsa gözəl göründü, 
Təbiət yüz rəngli dona büründü. 
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Yam-yaşıl ormanlar, çılpaq qayalar, 
Gözümdə silinməz izlər qoydular. 
 

3 
Ana təbiətdə nələri gördüm, 
Heyranı olduğum yerləri gördüm. 
 
Keçdim şəlaləli dağ çaylarından, 
Yol aldım dağların dolaylarından. 
 
Rast oldum suları buz bulaqlara, 
Baxdım başı qarlı, buzlu dağlara. 
 
Çoxdur təbiətdə sonalı göllər, 
Düzlərdə, dağlarda suları “ göy”lər. 
 
Mavi dənizlərə axan çayların, 
Saxlaya bilmədim yadda sayların. 
 
Hələ çox sirrini aça bilmədim, 
Sehrindən yayınıb qaça bilmədim. 
 

4 
Təbiət bizlərə sərvətlər verib, 
Geniş ərazilər, sərhədlər verib. 
 
Daim düşündürür bu hikmət məni, 
Sirli, müəmmalı bu nemət məni. 
 
Sevdim təbiətdə özəllikləri, 
Eşqinə düşdüyüm gözəllikləri. 
 
Təbiət nə içmək, nə də yeməkdir, 
Təbiət dünyanın özü deməkdir. 
 
Bu böyük neməti qoruyaq gərək, 
Yaşayaq qoynunda, şən ömür sürək. 
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GÖR NƏ GÖZƏLDİR 
 
Dolaşma dağları, düzənlikləri, 
Çəməndə axtarma gözəllikləri. 
Çoxdur təbiətin özəllikləri, 
Boylan səmasına, gör nə gözəldir. 
Bürün havasına, gör nə gözəldir. 
 
Xoşdur mənzərəsi uca dağların, 
Sənsiz yox ləzzəti o yaylaqların. 
Həzin zümzüməli buz bulaqların, 
Suyundan nuş elə, gör nə gözəldir. 
Könlünü xoş elə, gör nə gözəldir. 
 
Tanrı fəsillərə bölüb ayları, 
İldə on ikidir cəmi sayları. 
Hər fəslin öz rəngi, öz olayları, 
En yaydan payıza,  gör nə gözəldir. 
Çıx qışdan, keç yaza,  gör nə gözəldir. 
 
Düzmə gül-çiçəyi çox ətrafına, 
Uyma təbiətin bu israfına. 
Rast olsan hər şeyin əgər safına, 
Saf ömür yaşamaq gör nə gözəldir. 
Könüllər oxşamaq gör nə gözəldir. 
 
Saysızdır dünyada görməli yerlər, 
Vəhşi təbiətli, bürməli yerlər. 
Nə çoxdur xoş ömür sürməli yerlər.  
Sakin ol birində, gör nə gözəldir. 
Hər zövqü yerində,  gör nə gözəldir. 
 
Zakir, fəxr eləmə gözəllərinlə, 
Səni mat qoyaram qəzəllərimlə. 
Yazmışam bu şeiri öz əllərimlə, 
Oxu misra- misra, gör nə gözəldir. 
Sözlər sıra-sıra, gör nə gözəldir. 
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KƏNDİM 
(Doğma kəndim Sumaqovaya həsr olunur) 

       
Gözümü dünyaya qoynunda açdım, 
Boy atıb böyüdüm, illəri aşdım. 
Sığmadım məcrana, kükrəyib daşdım, 
Apardım özümlə odunu kəndim. 
Ucaltdım hər yerdə adını, kəndim. 
 
Uşaqlıq illərim keçibdi səndə, 
Anam ilk donumu biçibdi səndə. 
Könlüm yurd andını içibdi səndə, 
Saf həyat ətirli, səfalı kəndim. 
Qəlbimdən çıxmayan vəfalı kəndim. 
 
Solan ömürləri çox itirmisən, 
Yerində təzə-tər gül bitirmisən. 
Məni bu ərsəyə sən yetirmisən, 
Zəhmətkeş, əlləri qabarlı kəndim. 
Torpağı bəhrəli, nübarlı kəndim. 
 
Açsam da qoynunda nurlu səhərlər, 
Bir gün əl elədi mənə şəhərlər. 
Çox olub ömründə belə təhərlər, 
Vermisən bizləri şəhərə , kəndim. 
Dözmüsən kədərə, qəhərə kəndim. 
 
Düşdüm uşağlığın “qarğı atı”ndan, 
Baxdım yeniyetmə, gənclik taxtından! 
Çıxdım yollarının tozlu qatından, 
Yol aldım baxtımın dalımca, kəndim. 
Bəlkə də su atdın dalımca, kəndim. 
 
Sən yenə əvvəlki vüqarındasan, 
Ömrümün qışında, baharındasan. 
Zakirə əhdində, ilqarındasan, 
Könlümün qənirsiz gözəli kəndim. 
Yurdumun “ sumaqlı”, məzəli kəndim. 
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II BÖLMƏ 

 
 

TARİXİ YADDAŞLARDA DAŞLAŞMIŞ  
ULU ŞABRAN 

(QƏDİM ŞABRAN ŞƏHƏRİ VƏ ONUN 
ƏTRAFINDAKI ŞƏHƏRLƏR VƏ KƏNDLƏR 

BARƏDƏ DÜŞÜNCƏLƏR – BEŞİNCİ MƏQALƏ) 
        

 
 

Sən Şərq ilə Qərbin qapısı oldun, 
Artdıqca şöhrətin göyə ucaldın. 
Xain düşmənləri lərzəyə saldın, 
Elin igid qızı, oğlusan, Şabran, 
Süfrəsi bərəkət dolusan, Şabran. 
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ŞABRANIN UQAH KƏNDİ ANA VƏTƏNİN  
BİR FÜSUNKAR GUŞƏSİDİR 

 
Mən tarixçi deyiləm, iqtisadçıyam. Ancaq “Şabranın Herodotu” 

Nurbala müəllim sağlığında həmişə söhbət zamanı deyərdi ki, onun 
ən sevimli şagirdi olmuşam. O, orta məktəbdə üç il tarix fənnindən 
mənə dərs demişdi. Demək olar ki, bu gözəl və bacarıqlı pedaqoq 
Vətənimizi, torpağımızı və xalqımızı bizə sevdirməklə yanaşı, öz milli 
tariximizə də hörmətlə yanaşmağı, onu göz,  bəbəyi kimi qoruyub 
inkişaf etdirməyi öyrədirdi.   

Əziz müəllimimin öyüd-nəsihətini əsas tutaraq mən 10 ildən 
çoxdur ki, Şabranın tarixini yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək 
kimi nəcib bir arzumun reallığa çevirilməsi üçün səy göstərirəm. 
Sanki bu yolda çətin sağalan bir “xəstəliyə” tutulmuşam. Bu barədə 
neçə dost-tanışa, hətta həkimə belə müraciət etsəm də, onların cavabı 
və son sözü bu olub: “Bu azar çox ciddi bir problemli məsələdir. 
Bunu dava-dərmanla, cərrahi üsulla qəlbdən, yaddaşdan silib götür-
mək olmaz. Sən gərək bildiklərini, eşitdiklərini mütləq ağ kağıza 
köçürəsən. Oxuyub-bildiklərini, görüb-götürdüklərini  axıracan 
yazıb ürəyini boşaltmalısan ki, bu xəstəliyin bir qədər yüngülləşə”. 
Mən də dostların və həkimin dediyi həmin sözlərə inanıb neçə illərdir 
ki, rayonumuzun qədim Şabran şəhəri, Pirəbədil, Əhmədbulağı, 
Sumaqova, Pirəmsən, Şahnəzərli, Gəndov, Çayqaraqaşlı, Hacıqara-
qaşlı, Dağbilici, Xəlfələr, Nohurlarvə s. kəndlər haqqında tarixi mən-
bələrə və həmin kəndlərdə yaşayan ağsaqqallardan və ziyalılardan 
eşitdiyim, onlardan aldığım məlumatlara əsaslanıb öz kitablarımda 
bu yaşayış yerləri haqqında müsahibələr və diğər yazılar vermişəm. 

Bu kitabımda isə rayonumuzun qədim dağ kəndi Uqah haq-
qında bildiklərimi və eşitdiklərimi oxucularla bölüşdürmək istəyirəm. 
Yazı çapa hazırlanarkən bir sıra rəsmi məlumatlarla yanaşı, həmin 
kənddə anadan olmuş, hazırda Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində 
yaşayan Hacı Şəmsəddin Abdulsalam oğlu Məmmədovdanda əlavə 
məlumat almaq istədim. Qocalıq mərhələsinə təzəcə qədəm qoymuş 
75 yaşlı bu insanla bir neçə ay bu barədə çoxlu sayda söhbət etdim. 
Onunla müntəzəm əlaqə saxladım, mehriban danışdım, işin düzəl-
məsi üçün dilimi işə saldım. Fikirimin məğzini ona bildirdim. 
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Əvvəlcə razılıq vermədi ,lakin mənim qırsaqqız olub ondan əl 
çəkməyəcəyimi gördükdə, sonradan həmin kənd haqqında yazmaq 
üçün mənə köməklik göstərəcəyinə söz verdi.  

Mən əvvəlcə yazacağım məsələnin mövzusu barədə iki ay 
əvvəlcədən suallarımı yazıb ona verdim. O, verdiyim sualların demək 
olar ki, hamısına şifahi cavablar hazırladı. Mən iki dəfə onunla 
yenidən görüşüb bu kənd haqqında onun bildiklərini yazıya 
köçürdüm. Hətta yenidən ona kənd barədə iyirmiyəcən əlavə sual da 
ünvanladım. Nəhayət, onun böyük zəhmətlə toplayıb mənə verdiyi 
həmin məlumatlardan bu yazıda geniş istifadə edə bildim. 

TANIŞLIQ: Hacı Şəmsəddin Abdulsalam oğlu Məmmədov 
1942-ci ilin yanvar ayında Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Uqah 
kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.  

Atası Abdulsalam Şəmsəddin oğlu Məmmədov 1918-ci ildə 
həmin kənddə doğulub. İlk iş fəaliyyətinə Uqah kəndində başlayıb. 
1942-1945-ci illərdə İkinci Dünya müharibəsində iştirak edib. Orada 
kapitan rütbəsinədək yüksəlib. Müharibədən sonra Dəvəçi qəsəbə 
keçmiş S.M.Kirov adına orta məktəbdə tarix müəllimi işləyib. 
Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsində əvvəlcə təlimatçı, sonra 
təşkilat şöbəsinin müdiri olub. 1950-1954-cü illərdə rayonda çap 
olunan “Yüksəliş” qəzetinin redaktoru vəzifəsində çalışıb. 1954-1955-
ci illərdə Azərbaycan KP Dəvəçi PK-da əvvəlcə katib, 1955-1957-ci 
illərdə isə II katib işləyib. 1957-1960-cı illərdə Dəvəçi rayon XDS İK-
nin sədri olub. 1961-1966-cı illərdə Dəvəçi rayon XDS İK-nin sədr 
müavini vəzifəsində işləyib.  

1966-cı ilin oktyabrında 48 yaşında qəflətən ürək xəstəliyindən 
vəfat edib. Abdulsalam müəllim Vətənə, el-obaya layiq olan yeddi 
oğul övladı böyüdüb, boya-başa çatdırıb. Onlardan böyük oğlu 
Əlikram Məmmədov Azərbaycan Politexnik İnstitutunda 50 il 
fasiləsiz müəllim işləyib. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir. 
“Tərəqqi”medalı  ilə təltif edilib.  

Oğlu Akif orta məktəbdə mənimlə sinif yoldaşı olub. Ali təhsilli 
inşaatçıdır, respublikanın tanınmış sənaye tikintilərinin ərsəyə gəlmə-
sində böyük əməyi olub. Uzun müddət Bakı şəhərindəki müxtəlif 
təyinatlı sənaye  obyektləri inşa edən tikinti idarəsinin rəisi işləyib.  

Oğlu Rafiq Azərbaycan İnşaat Universitetində  müəllim işləyir. 
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Fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir və s. 
Şəmsəddin Məmmədov 1942-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Dəvəçi 

şəhərinə köçüb. 1949-1959-cu illərdə ümumi orta təhsilini Dəvəçi 
qəsəbə keçmiş S.M.Kirov adına orta məktəbdə alıb. 1959-1962-ci 
illərdə Quba Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda təhsil alaraq oranı 
bitirib. 

1962-1965-ci illərdə Abşeron Rayon Komsomol Komitəsində 
təlimatçı, 1965-1967-ci illərdə Dəvəçi rayonunun Sovet Konistitu-
siyası sovxozunda aqranom, 1967-ci ildən 1978-ci ilə kimi Siyəzən 
18 saylı Yol İstismar İdarəsində iş icraçısı, 1978-1981-ci illərdə 
Sovet Konistitusiyası sovxozunun partiya komitəsinin katibi,1981-
1996-cı illərdə Siyəzən 4 saylı Yol Tikinti İdarəsinin rəisi, 1996-
2001-ci illərdə Dəvəçi 4 saylı Yol Tikinti İdarəsinin rəisi vəzifə-
lərində çalışıb.  

7 övladının hamısı ailəli, oğul-uşaq sahibidir. Ş.Məmmədovun 
15 nəvəsi, 1 nəticəsi var. 

2007-ci ildə müqəddəs Həcc ziyarətində olub. Hacı Şəmsəddin 
hal-hazırda təqaüddədir. 

UQAH KƏNDİ HAQQINDA. Rayonumuzda olan bu qədim 
yaşayış məskəni Uqah adlanır. 
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Gündoğan ərazidə təbiətin çal-çağırlı bir yerində bünövrəsi 
qoyulmuş bu dağ kəndi dəniz səviyyəsindən 1200 metr hündürlükdə 
(təxminən Çıraqqalanın tikildiyi yer hündürlüyündə) salınıb. Keç-
mişdə Uqah kəndi böyük yaşayış məntəqəsi olduğuna görə Quba 
qəzasının Gömür-Dəhnə İdarəsi bu kənddə yerləşirdi. 

Uqah kəndi yerləşdiyi ərazidə evlərin və yaşayan əhalinin sa-
yına görə ən böyük yaşayış məskəni olduğu üçün həmişə bu                                                 
sovetliyin mərkəzi olmuşdur. Həmin sovetliyə vaxtılə Uqah, Kün-
çal, Qırasanq, Təkyə, Hacıiskəndər, Çaraq və Güləh kəndləri daxil 
olub. Həmin kənddə yaşamış ağsaqqallar keçən əsrin otuzuncu 
illərinin sonunda, yəni İkinci Dünya müharibəsindən əvvəl burada 
550 yaşayış evinin olduğunu söyləyiblər. 

Kəndin adının yaranması tarixindən. Kənd ağsaqqallarının 
söylədiklərinə görə kəndin Uqah adlandırılması ilə əlaqədar aşağı-
dakı ehtimallar mövcuddur: 

AÇIQLAMA: Deyirlər ki, bu kəndi ilk dəfə iki adla çağırıblar. 
Birinci adı “Oqəh” olub. “O” tat dilində su, “qəh” isə çox məna-
sında işlədilir. Bunun da açıqlaması “ çoxlu suyu olan yer” 
anlamını verir. Kəndin ikinci adına isə “Gorgəh” deyiblər. 
“Gor” - qəbir, “gəh” isə çox mənasını bildirir. Yəni çoxlu 
qəbirlər olan yer. Get-gedə kəndin ikinci adı insanların danışıq 
dilindən yox olub gedib. Kəndin adı bütün kənd sakinləri tərəfindən 
“Uqah” – deyə çağırılmışdır. Sonralar bütün rəsmi dövlət sənəd-
lərində bu ad işlənmiş və indiyə kimi öz qüvvəsində qalmışdır. 
Uqah bu kəndlərin hamısından böyük olduğuna görə keçən əsrdə 
sovetliyin mərkəzi idi.  

1939-1940-cı illərə dair əldə edilən məlumatına görə bu 
sovetlik 7 kəndi: Uqah, Künçal, Qırasanq, Təkyə, Hacıiskəndər, 
Çaraq və Güləh kəndlərini özündə birləşdirirdi. Bu məkanın yaran-
ma tarixini kəndin ağsaqqalları belə izah edirlər ki, həmin yaşayış 
məskəninin bünövrəsi hələ IV əsrdən çox-çox əvvəl qoyulub. Bunu 
kəndin qəbiristanlıqlarında olan məzar daşları: sandıqşəkilli daş 
kitabələr, qoç şəkilli qəbir daşları və s. sübut edir. Bütün bunlar isə 
kəndin tarixinin ulu keçmişə qədər gedib çıxmasından xəbər verir. 

Səftər Əliyevin “Uqah kəndinin unudulmaz çağları” (Bakı, 
XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2005-ci il, 208 səh.) kitabında keçmiş Uqah 
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sovetliyinin ərazisində yerləşən kəndlərin tarixindən maraqlı söhbət 
açılıb. Kitabda qeyd edilənləri əsas götürsək 1939-1940-cı illərdə 
Uqah sovetliyində soykökləri aşağıdakı qəbilə, tayfa və əqrəbalar-
dan olan 244 ev olub. Aşağıdakı məlumata diqqət yetirək: 

 
Sıra 
№№ 

Kəndin məhəllələrini təşkil edən keçmiş 
qəbilə, tayfa və əqrəbalar Evlərin sayı 

1 Aydəmir qəbiləsi (türklər) 55 
2 Qafanlı 109 
3 Ağakişili 8 
4 Dostulu 6 
5 Babalı 25 
6 Dəlləkli 2 
7 Vahidli 15 
8 Mirzəli 14 
9 Əzməmmədli 8 
10 Sarıtorpağlı  2 

 YEKUNU: 244 
 

İndi də 1939-1940-cı illərin uçot məlumatlarına əsasən Uqah 
sovetliyinin tabeliyində olan Uqah, Künçal və Qırasanq kəndlərində 
yaşayış evlərinin və fərdi təsərrüfatların sayı haqqında oxuculara 
məlumat verək: 

 
Sıra 
№№ 

Sovetlik ərazisində yerləşən 
kəndlərin adı 

Evlərin 
sayı 

Fərdi 
təsərrüfatların sayı 

1 Uqah kəndi 156 254 
2 Künçal kəndi 65 85 
3 Qırasanq kəndi 23 38 

 YEKUNU: 244 377 
 

Keçmiş Uqah sovetliyinin sərhədləri: Keçmiş Uqah sovetliyi 
qərb tərəfdən Nohurlar və Dəhnə kəndləri ilə, şimal tərəfdən 
Çinarlar və Zağlı kəndləri ilə, şərqdən Baş Əmirxanlı, (Şabran 
rayonu) Məşrif və Qərəh kəndləri (indiki Siyəzən rayonu) ilə, cənub 
tərəfdən isə Dağquşçu, Daşlıcalğan, Mükül və Qozağacı kəndləri 
(Siyəzən rayonu) ilə həmsərhəddir. 
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Uqah kəndinin mənzərəsi 

 
Uqahın qədimliyini sübut edən onun qəbiristanlıqlarıdır. 

Kənddə olan üç böyük məzarlıq kəndin qədimliyini sübut edən 
faktlardan biridir. Məzarlıqlardan birincisinin, yəni ən qədiminin 
tarixi və ya yaşı bilinmir. Artıq bu məzarlıqdakı qəbirlər torpağa 
qarışıb itmək üzrədir.  

İkinci qəbiristanlıq isə kənd sakinlərinin söylədiklərinə görə IV 
əsrə aiddir. Bu qəbiristanlıq Sultan baba qəbiristanlığı adlanır. 
Orada indi də “Sultan baba” adlı övliyanın məqbərəsi var. Məqbərə 
təxminən 15 metr uzunluğunda, 5 metr enində, 4 metr hündürlüyün-
də qırmızı kərpicdən (tağ şəkilli) inşa edilib. Məqbərənin içərisində 
Sultan babanın sərdabəsi vardır. 

Üçüncü qəbiristanlığın yaşı yuxarıda adı qeyd olunan qəbiris-
tanlıqlara nisbətən çox azdır. Yaşayış olan ərazinin şımal hissəsin-
də, dağın döşündə kəndin “Xıdırzində baba” ilə üzbəüz olan yerində 
salınıb. Burada hal-hazırda dünyasını dəyişən insanlar dəfn olu-
nurlar. 

Kəndin coğrafi şəraiti və iqlimi. Uqah kəndi çoxlu içməli su 
bulaqları və kifayət dərəcədə başqa su ehtiyatına malik olan güney 
bir ərazidə yerləşir. Münbit və əkinə yararlı torpaqları var. Zümrüd 
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gözlü meşələr bu dağ kəndinin onsuz da gözəl olan təbiətini daha da 
gözəlləşdirir. Burada yaz-yay ayları havalar çox vaxt sərin, bəzən 
günorta saatlarında isə isti keçir. Uqahın cana məlhəm olan təmiz 
havası və buzlu suyu vardır. Qışı isə sərt olur. 

Kəndin bulaqları. Uqah kəndində buz kimi içməli suyu olan 
çoxlu bulaqlar vardır. Onlardan beşinin adı belədir:  

1. Pir bulağı. 
2. Mollalı bulağı. 
3. Qoşa çinar bulağı. 
4. Xırda bulaq. 
5. İsdə bulağı. 
Kənd əhalisinin soykökü, tərkibi və danışıq dili. Tarixi mən-

bələrə görə Uqah kəndinin əvvəlki yeri indiki kənddən təxminən 1 
km qərbdə yerləşibmiş. Lakin sonralar yadelli düşmənlərin, xüsusilə 
xəzərlilərin saysız hücumları nəticəsində həmin yaşayış məskəni ta-
mamilə dağıdılaraq məhv edilib. Bir müddətdən sonra İrandan Sasa-
nilərin hökmranlığı zamanında çoxlu ailələr Azərbaycanın şimal 
ərazilərinə, o cümlədən Uqah kəndinə köçürülüb. Əhalinin bura 
məcburi köçürülməsinin əsas məqsədi isə o dövrün mühüm hərbi 
istehkamı olan Gilgilçay səddini qorumaqdan ibarət olub. Elə ona 
görə də İrandan köçürülmüş həmin əhali indiki kəndin yerində məs-
kunlaşıb. 

Kənddə yaşayan əhalinin etnik tərkibi isə tat dilli türklərdən 
ibarətdir. Məhz ona görə də burada sakinlər həm tat,  həm də türk 
dilində danışırlar.  

Kənd əhalisinin məşğuliyyəti. Kəndin əhalisi ta qədimdən 
heyvandarlıqla və əkinciliklə məşğul olub. Burada məhsuldar süd-
lük və ətlik istiqamətində yerli qaramal cinsləri yetişdirilib. Demək 
olar ki, kəndin təbii şəraiti və bol-bol otlaq sahələri, eləcə də zəngin 
su ehtiyyatı burada iribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvan cinslərinin 
saxlanmasına geniş imkan verib. Bu yerdə iqlim olduqca təmiz və 
saf olduğu üçün saxlanılan ev heyvanları və quşları ciddi xəstəlik 
keçirmirlər. Ona görə də bu təsərrüfat sahəsi daim inkişaf edib, 
məhsuldarlıq ildən-ilə daha yüksək olub. Əkinçilik məhsullarından 
kənddə dənli bitkilərin (xüsusilə, arpa, buğda, vələmir, qarğıdalı, 
noxud, mərcimək,  paxla və s.) və digər bostan bitkilərinin əksər 
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növlərinin beçərilməsinə üstünlük verilib. 
Kənddə təhsilin tarixi haqqında. Vaxtıkən burada fəaliyyət 

göstərmiş məktəblərdə dərslər keçən əsrin 20-ci illərinə kimi ərəb 
dilində keçilib. Bu kənddə Şəmsəddin Əfəndi və onun qardaşı 
Molla Cəlal kimi dini sahədə təhsil almış ziyalılar əhalinin maarif-
lənmə işlərinin önündə gediblər. Molla Cəlal o dövrdə Şamaxıda 6 
il ali dini təhsil almışdı. Sonralar o, İstanbulda və İsfahanda dini 
təhsilini davam etdirmiş, imtahan verərək yüksək nəticəyə nail 
olduğuna görə ona ali dini təhsil haqqında ikinci diplom verilmişdi. 
Sovet hakimiyyəti dövründə və respublikamız müstəqillik qazan-
dıqdan sonra bu kənddə dövlət proqramı əsasında Azərbaycan 
dilində dünyəvi təhsil üzrə məktəblər fəaliyyət göstərmişdir.  

Uqah sovetliyi 1941-1945-ci il İkinci Dünya müharibəsi 
illərində. İkinci Dünya müharibəsi vaxtında sovetlik üzrə 244 evdən 
167 nəfər cəbhəyə getmiş, onların 90 nəfəri həmin müharibədə 
həlak olmuş və ya itkin düşmüşdür. 77 nəfəri isə cəbhədən geri 
qayıtmışdır.  

Kənddə sosial quruculuğun indiki vəziyyəti: Hazırda Uqah 
kəndində mövcud olan əhalinin yaxşı yaşaması üçün hər cür imkan 
və şərait vardır. Kənd elektrik işığı, radio və telefon rabitəsi ilə 
təmin olunmuşdur. Kəndin sakinləri müntəzəm olaraq respublika 
mərkəzindən yayımlanan televiziya verilişlərinə rahat baxa bilirlər. 

 
UQAH SOVETLİYİNDƏN YETİŞƏN TANINMIŞ 

ZİYALILAR 
 

Uqah sovetliyinin Uqah, Künçal, Qırasanq, Təkyə, Hacıiskən-
dər, Çaraq və Güləh kəndlərində çoxlu tanınmış ziyalılar yetişib. 
Keçmiş Sovet rəhbəri N.S.Xruşşovun qərarı ilə dağ kəndlərinin 
məcburi qaydada köçürülməsi zamanı həmin ziyalılar nəinki rayo-
numuzun və şimal bölgəsinin yaşayış ərazilərinə, hətta respublika-
mızın başqa şəhər, rayon və kəndlərinə köçüb gedib, orada məskun-
laşmışlar. Ona görə də həmin tanınmış ziyalıların hamısının adını 
toplayıb bu kitaba daxil etmək qeyri-mümkün oldu. Məhz bu 
səbəbdən də biz yalnız bu keçmiş sovetliyin tanınmış insanlarının 
kiçik bir qisminin adlarını bu yazıya daxil etməyi qərara aldıq: 
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  Təhsil sistemində: Dəvəçi rayon XMŞ-nin sabiq müdirləri 
Xudabaxış Cəfərov və Bafadar Musayev, Ağbaş kənd orta məktəbin 
keşmiş direktoru Fəyyaz Rəşidov, Çaraq kənd səkkizillik məktə-
binin sabiq direktoru Əhmədsafa Cəfərov, Dəvəçi şəhər 2 saylı tam 
orta məktəbin keçmiş direktor müavini Nadir Qəribov, Siyəzən 
şəhər 3 saylı tam orta məktəbin sabiq direktor müavini Həmzə 
Rəşidov. 

Elm sahəsində: 50 ildən artıq Azərbaycan Politexnik İnstitu-
tunda müəllim işləyən fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Əlikram 
Məmmədov. 

Prezident Qvardiyasında və Milli Təhlükəsizlik sistemində: 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Qvardiyasının sabiq baş ko-
mandanı Zakir Ağayarov, Milli Təhlükəsizlik Akademiyasının 
əməkdaşı polkovnik Süleyman Abbasov və başqaları. 

Mədəniyyət sahəsində: Azərbaycanın görkəmli artisti Bəşir 
Səfəroğlu, Dəvəçi Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin sabiq müdiri Əmir-
xan Qəribov, el aşığı, rayonumuzun toy və digər şənliklərində xalq 
dastanlarının və aşıq mahnılarının mahir ifaçısı, öz sazı və sözü ilə 
el içində şöhrət qazanmış (Siyəzəndə yaşamış dayım Əli İlyasovun 
qaynı) Aşıq Zəbulla Binyəmiyev və digərləri; 

Keçmiş partiya və sovet orqanlarında: Azərbaycan KP Dəvəçi 
Rayon Komitəsinin II katibi və Dəvəçi ZDS İK-nin sədri işləmiş 
Abdulsalam Məmmədov. 

Səhiyyə sistemində: Ali təhsilli həkim kimi çalışmış: Səməd 
Cəfərov, Cəfər Cəfərov, Əlbaxış Kəlbiyev, Hafiz Kəlbiyev, Minayə 
Kəlbiyeva və qeyriləri; 

Neft və Qazçıxarma sahəsində: Siyəzən NQÇİ-nin Tikinti 
Quraşdırma İdarəsində rəis olmuş Səftər Əliyev və başqaları ; 

Kənd təsərrüfatı sahəsində: Ağbaş südçülük sovxozunun sabiq 
direktoru Kəlbi Kəlbiyev və digərləri; 

Yol tikinti sahəsində: Dəvəçi 4 saylı Yol İstehsalat İdarəsinin 
keçmiş rəisi Şəmsəddin Məmmədov və qeyriləri. 
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III BÖLMƏ 
 
 
 

UĞURLARA GEDƏN  YOLLAR 
 
 

İnsanlar doğulur, gəlir dünyaya, 
Boylanır ətrafa, baxır səmaya. 
Yaşamaq uğrunda qoyur sərmaya, 
Axtarır işıqlı, uğurlu yollar. 
Səmti düz salınan doğrulu yollar. 
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1.  BİR YAZ SƏHƏRİNDƏ “UĞUR”LA ÜZ-ÜZƏ 
 

Bir yaz səhəri – sübh tezdən idi. Dan yerinin qızartısı bütün 
yerin səthini qızılı rəngə boyamışdı. Adətim üzrə həmişə səhər 
tezdən günəşin çıxmasını seyr etmək kimi bu xoşbəxt an bu gün də 
mənə qismət olmuşdu. Çünki hər dəfə günəşin təzə çıxmasını 
görəndə elə bil dünyanı mənə bağışlayırlar. Sanki ovqatım düzəlir, 
üzümə sevinc yağışı yağır, kiçik zaman kəsiyində gümrahlaşır və 
özümü dünyanın ən xoçbəxt adamı hesab edirəm. Bəlkə də, bu 
mənim ilin günəşli günlərinin ən bol olduğu iyul ayında dünyaya 
gəlişimlə əlaqədardır, yaxşısını, əlbəttə, Allahdan başqa heç kim 
bilə bilməz.  

Bu günkü səfər proqramım Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki 
fənlər təmayüllü məktəb-liseydə kiçik görüşlə başlanırdı. Bu görü-
şün məqsədi və məramı həmin təhsil müəssisəsi haqqında yaza-
cağım kitabın sujet xətti barədə məktəb-liseyin rəhbərliyi və 
kollektivi ilə son məsləhətləşmə aparmaqdan ibarət idi. 

Mən səhər-səhər həmin məktəb- liseyin həyətinə daxil olmaq 
istəyəndə hələ ilk dərsin başlanmasına 25-30 dəqiqə vaxt qalırdı. 
Kənarda dayanıb ətrafı seyr edir,dərsin başlanmasını bildirən  
zəngin vurulmasını gözləyirdim. Bu zaman 10-12 yaşında olan bir 
uşaq mənə yaxınlaşıb, sanki məni tanıyırmış kimi : 

- Salam, baba, məktəbimizə xoş gəlmisiniz-deyərək 
mehribancasına mənə yaxınlaşdı. Əlini uzadaraq mənimlə görüşdü. 
Əvvəlcə diksindim, sonra ani olaraq başımı qadırıb uşağın qəlbini 
ələ almaq üçün gülümsəyərək dilləndim: 

- Salam, oğlum, bəli, məktəbinizə gəlmişəm. Mən burada 
oxumasam da, bu məktəb mənə olduqca əziz və doğmadır: demək 
olar, elə mənim də məktəbimdir. Hazırda burada iki nəvəm oxuyur. 
Hər ikisi də dərs əlaçısıdır. Hələ biri də bu ilki tədris ilində bu 
məktəb-liseydə yeni təhsilə başlayacaq. Burada qızım və gəlinim də 
müəllim işləyirlər. Söhbətə qısa fasilə verdikdən sonra sözümü 
davam etdirdim: 

- Adın nədir,  bala? 
- Adım Uğurdur,  baba, - deyə uşaq çox səmimi tərzdə mənə 
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cavab verdi. Ən çox sevdiyim adlardan biri olan Uğur adını eşitcək 
ürəyimdə olduqca sevindim, elə bil dünyanı mənə verdilər. Nə gözəl 
təsadüf. Mən hələ bir il altı ay bundan əvvəl bu məktəbin tarixinə və 
pedaqoji əmək fəaliyyətinə dair yazmağa başladığım kitabın da 
adını “Uğurlara gedən yollar” qoymuşdum. Heç bir neçə saniyə 
keçməmiş fürsət gözləyən xəyallar aləmi məni ovsunlayaraq 
mehribanlıqla öz ağuşuna çəkdi. Məktəbin keçdiyi 45 illik tarixi yol 
kino lenti kimi bir göz qırpımında yavaş-yavaş gözümün önündən 
gəlib keçdi. Lakin birdən sanki yatmış kimi diksinib ayıldım. 
Çətinliklə də olsa xəyalları özümdən uzaqlaşdırıb qarşımdakı oğlana 
cavab verdim: 

- Uğur, oğlum, çox yaxşı, gözəl adınız var. Görünür, vali-
deynləriniz  anadan olanda sizə ad qoyarkən yaxşı seçim ediblər. 
İndi  çalışmalısan ki, bu adını təhsildə və həyatının gələcək 
mərhələlərində öz ağlın-kamalınla və zəhmətinlə doğrulda biləsən. 
Qoy sənin gələcək uşaqlıq, yeniyetməlik, gənclk dövrlərin və 
ömrünün qalan çağları saysız uğurlarla dolu olsun! 

- Baba, bunun üçün mən nə etməliyəm? - deyə uşaq gözlənil-
mədən mənə sual verdi. 

- Həyatda hər hansı uğuru qazanmaq üçün insanın özündən 
çox şey asılıdır, bala. Sən isə bunun üçün bütün həyatın boyu müt-
ləq ağıllı-kamallı, ayıq-sayıq olmalısan. Təhsildə və gələcək işlə-
rində çeviklik, təşəbbüskarlıq göstərməlisən. Oxumaqdan, yazmaq-
dan, öyrənməkdən və işləməkdən heç vaxt qorxub çəkinməməlisən. 
Daim kitablarla yaxın dostluq etməlisən. Çünki kitab elmin və 
təhsilin suyu heç vaxt tükənmək bilməyən nadir çeşməsidir. 
Valideynlərin və müəllimlərin sözünə və məsləhətlərinə qulaq 
asmaq vacibdir. Sinifdə sakit oturub müəllimin dərsi izah etməsini 
həvəslə və maraqla dinləmək, onun verdiyi suallara vaxtında və 
düzgün cavab vermək isə sənin bir nömrəli borcun olmalıdır. Eləcə 
də sinif və ev tapşırıqlarını vaxtında, doğru və səliqəli yerinə 
yetirmək də səni uğura aparan cığırlardan biridir.  

- Təkcə bunların hamısını etməklə mən uğur qazana biləcə-
yəmmi,  baba? 

- Oğlum, uğur qazanmaq sizə sadə və asan məsələ kimi 
görünməsin. Təhsildə və əməkdə uğur qazanmaq təkcə mən deyən 
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məsələlərlə bitmir. Bunun üçün çox oxumaq, yazmaq və əlavə 
olaraq əyani və texniki vəsaitlər üzərində müntəzəm çalışmaq 
lazımdır. Nadanlıqdan, cəhalətdən və pis vərdişlərdən uzaq olmaq 
gərəkdir. Müasir dövrün tələbi olan əcnəbi dillərin öyrənilməsi, 
kompüter texnologiyası və internetlə bağlı bütün tədris və iş üsul-
larını mənimsəmək, xüsusilə xarici dillərin öyrənilməsi sahəsində 
qabaqcıl dünya təcrübəsindən və texnologiyasından məlumatlı 
olmaq, ondan səmərəli istifadə etməyi bacarmaq lazımdır. 

Uğur qazanmaq üçün təkcə bilik kifayət edə bilməz, həm də 
səbrli və ağıllı olmalısan. Hər şeydən öncə elmin daşlı-kəsəkli, 
qarlı-boranlı yollarını keçməlisən. Bu isə insandan yüksək bilik və 
bacarıq, möhkəm iradə, səbr və dözüm tələb edir. Bunlardan əlavə 
səndə müasir dünyamızda uğur qazanmaq istəyən başqalarının 
mübarizəsinə, rəqabətinə tab gətirmək bacarığı və məharəti forma-
laşmalıdır. Bunun üçün qısqanclıqdan, paxıllıqdan və ədavətdən 
uzaqda durmalısan. Yalnız uğura çatmaq üçün ədalətli və sivil 
üsullarla mübarizə aparmalısan. Əgər bu azad rəqabət mübarizə-
sindən qorxsan və çəkinsən, özünü kənara qoysan, sənin uğur 
qazanmaq işin çox çətin və müşkül məsələ olacaqdır.  

Bütün bunlarla yanaşı sən mütləq həm  evdə ata-ananın, həm 
də  başqa ağsaqqal və ağbirçək insanların öyüd-nəsihətini eşitmə-
lisən. Məktəbdə əla oxumalı,  müəllimlərinin verdiyi sinif və ev tap-
şırıqlarını birincilər sırasında yerinə yetirməlisən, məktəbdən, sinif-
dən uzaqlaşaraq pis vərdişlərə qurşanan və küçələrdə veyil-veyil 
dolaşan uşaqlardan uzaq durmasan, sən gələcəkdə necə uğur qazana 
bilərsən, oğlum?! 

- Baba, mən sizin məsləhətlərinizi tam yerinə yetirib mütləq 
uğura nail olacağam! Bəs o uğur deyən məsələ haradan başlanır? - 
babacan. Onu qazanmaq üçün mən ilk dəfə necə, hardan və nədən 
başlamalıyam?  

- Elə durduğumuz yerdən, bu yolda atacağın ilk addım-
dan, məktəbinizin giriş qapısından, sinif otaqlarından. Bax gör-
düyün bu möhtəşəm və səliqəli bilik məbədindən. Artıq 45 ildir 
ki, bu yaraşıqlı təhsil ocağından uğura gedən yollar özünün ilk 
başlanğıcını, yəni “start” xəttini elə buradan, mən sizə söylə-
diyim yerdən götürüb. 
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- Deməli, babacan mən Uğurun iki anası varmış. Evdə əsl 
anam,  burada isə bilik və tərbiyə mənbəyi olan Ana məktəbimiz. 
Doğrudurmu? 

- Bəli, oğlum, bu məktəb sənin ikinci anandır. Müasir 
tələblərə cavab verən tam orta təhsil və mükəmməl tərbiyə almadan 
həyatda heç bir sənətdə və peşədə uğur qazanmaq olmaz. 

- Oldu babacan, məsləhətinizə görə çox sağ olun. Artıq zəngin 
vurulmasına az qalıb. Söhbətim isə  bununla bitmir.Gələcəkdə yenə 
sizin məsləhətlərinizə ehtiyacım olacaq. Mütləq sizi axtarıb tapaca-
ğam. Onda yenə  mənə kömək edərsinizmi? - deyib uşaq mənimlə 
xüdafizləşərək iti addımlarla məktəbə sarı irəlilədi. 

- Niyə etmirəm, mənim balam? Öz məsləhətləri ilə insanlara 
kömək etmək mənim kimi bütün ağsaqqalların, xüsusilə babaların 
borcudur. 

Oğlan qabaqda,  mən isə arxada məktəbin əsas giriş qapısın-
dan içəri girdik. O, öz oxuduğu sinfə, mən isə pilləkənlə iş dalınca 
məktəbin ikinci mərtəbəsinə qalxdım. Lakin təzəcə dostlaşdığım bu 
kiçik məktəbli oğlanla keçirdiyim bu qısa söhbət uzun müddət 
mənim yaddaşımdan silinmədi. Deyəsən Uğur adı çox xoşuma 
gəlmişdi. Ona görə ki, bu ad indi yazacağım kitabımın adını 
bəzəyirdi.  

 
2. UĞUR QAZANMAĞIN ASAN YOLU YOXDUR 

 
Uğur qazanmaq yolu - çətin, hər adamın əlinin çatmadığı 

zirvədir. Bu arzu və istəyə nail olmaq üçün gərək gecə-gündüz 
çalışıb-vuruşasan. Zəhmətdən uzaq qaçmayıb qorxmadan və 
çəkinmədən onu özünə ən yaxın dost, sirdaş seçəsən. Gərək həm də  
zəngin biliyə və bacarığa malik olasan. Yüz dəfə ölçüb bir dəfə 
biçməlisən ki, səhvə yol verməyəsən. Ağıllı başla düşünüb- daşın-
malısan ki, qəbul etdiyin qərarlar havadan asılı qalmayaraq mütləq 
icra olunsun. Nəticədə onlar sənə xeyir əvəzinə ziyan gətirməsin. 

Dünya psixoloqlarının uğuru necə əldə etmək haqqındakı 
düşüncələri isə müxtəlifdir. Bəzi psixoloqlar insanların anadan 
olarkən uğurlu və ya uğursuz doğuldularını iddia edirlər. Mən bu 
sahənin mütəxəssisi olmadığıma görə bu məsələyə tam aydınlıq 
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gətirə bilmərəm. Lakin 30 ildən artıq bir müddətdə mən az-çox 
astrologiyada insanların taleləri ilə bağlı bürclərlə və illərlə 
maraqlanmışam. Ona görə də  belə bir fikrə həm inanır, həm də 
inanmıram. Inanmıram ona görə ki, Allah-Taala bəşər övladı 
sayılan insanı yaradarkən heç bir fərq qoymadan ona baş, bədən, iki 
əl,  iki ayaq verir. İnsanlar ana bətnindən gələcəkdə yaşaması üçün 
vacib olan ürək, qara ciyər, böyrək, ağ ciyər, dalaq və s. kimi çoxlu 
vacib orqanlarla birgə doğulur. Xırda istisnalar olmaqla insanlar 
hamı nəfəs almaq, ğörmək, eşitmək, yemək və s. üçün tələb olan 
bütün orqanlarla birlikdə dünyaya gəlirlər.  

HAŞİYƏ. Anadan uşaqların xəstə doğulması geniş anlayış 
olub başqa kitabın mövzusudur. Lakin həkim olmasam da, bu vacib 
məsələdən yan keçməyib qısaca olaraq öz fikirimi bildirmək 
istərdim: Bu vəziyyət əksər hallarda bir çox amillərlə, irsiyyətlə 
(xüsusilə yaxın qohumlarla evlənmə məsələsi ilə) və valideynlərin 
əməlləri, eləcə də hərəkətləri ilə bağlı olduqda baş verir. Həkimlərin 
söylədiyinə görə bir sıra xroniki xəstəliyi olan valideynlərdən və 
qohumla evlənən cütlüklərdən xəstə uşaqların doğulması ehtimalı 
çox yüksəkdir. Həm də hamiləlik dövründə gənc anaların iş, 
istirahət və qidalanma problemlərini düzgün seçməməsi, müxtəlif 
ailə daxili problemlər və münaqişələr sağlam körpənin dünyaya 
gəlməsinə mənfi təsir göstərir. Eləcə də valideynlərin əsəbi və 
münaqişəli həyat tərzi, xüsusilə uşağın atasının siqaret çəkməsi, içki 
aludəçiliyi və narkotik maddələri qəbul etməsi və başqa mənfi hallar 
bu işə kömək edir. İçkiyə qurşanmaq, siqaret çəkmək, narkotik 
maddələri qəbul etmək insanların iradə zəifliyindən və tamahına 
sahib olmaması ucbatından baş verir. 

Necə mənim çoxdan eşitdiyim bir rəvayətdə olduğu kimi. 
Əgər əvvəlcədən oturduğu-durduğu dostlarını yaxından tanısaydı və 
tamahına sahib çıxsaydı canavarın dərisi aslan tərəfindən boğazın-
dan çıxarılmaz və özü də o dünyaya göndərilməzdi: 

RƏVAYƏT: Belə nəql edirlər ki, aslan, canavar və tülkü 
möhkəm dost olurlar. Yeni dostlar aslanı özlərinə rəhbər seçirlər. 
Aslan onlara deyir ki, yaxınlıqdakı meşəyə gedib hərə öz ovunu 
tutub gətirsin. Mənimlə məsləhətləşəndən sonra tutduğumuz həmin 
ovu birlikdə oturub yeyəcəyik. 
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Aslan da daxil olmaqla hamı ova yollanır. Çox keçmir ki, 
tülki bir qaz, canavar bir qoyun, aslan isə bir öküz ovlayıb gətirir. 
Ovun üçünü də gətirib ortalığa qoyurlar. Aslan deyir:  

- İndi biz bu ovu bölməliyik. Ancaq ədalətli olsun deyə mən 
bu işi sizə həvalə edirəm. Hamı tülkünün üzünə baxır. Hiyləgərlik 
donu geymiş tülkü isə acı-acı gülümsəyərək yazıq bir görkəmdə 
yavaşcadan deyir:  

- Canavar qardaşım məndən yaşca böyükdür. Qoy ovu o 
bölsün. Dünyanın işlərindən xəbər-ətərsiz olan canavar lovğa-lovğa 
irəli yeriyib gətirilmiş ovları bir-bir göstərərək deyir: 

- Bəli, mən ovu asanlıqla bölərəm. Burada çətin nə var ki?! 
Tülkü bu qazı gətirib, qoy həmin ov elə onun öz payı olsun. Mən də 
bir qoyun gətirmişəm, o da mənə çatsın. Aslan bir öküz gətirib, o da 
onun yeməyi, vəssalam . 

Bunu eşidən aslan bərk əsəbiləşir. Cəld yerindən sıçrayıb 
canavarın üstünə hücum çəkir. İti dişləri və caynaqları ilə onun 
dərisini boğazından çıxarır. Bir an içində  canavar cəhənnəmə vasil 
olur. 

Tülkü bu faciəli səhnəni görüb o saat özünü yığışdırır və 
vəziyyətin nə yerdə olduğunu yaxşı anlayır. Bir tərəfdən də ovun 
ikinci dəfə bölünməsi məqamı ona yetişir. Canavarın əlindən qəzəb-
lənmiş aslan tülkünün üzünə tərs-tərs baxır. Bunu görən tülkü qor-
xudan əsim-əsim əsir və özünü yıxılmaqdan güclə saxlayır. Böyük 
çətinliklə də olsa, özünü ələ alıb irəli yeriyir.  Cəld hiylə dilini işə 
salaraq aslana deyir: 

- Burada qəliz nə iş var ki? Mən heç bir çətinlik çəkmədən 
rahatlıqla ovladığımız qəniməti ədalətlə bölə bilərəm. Çox gözəl 
başa düşürəm ki, sən bu meşənin ağasısan. Mənim gətirdiyim bu 
qaz sənin səhər yeməyin, canavarın gətirdiyi bu qoyun sənin axşam 
yeməyin, özünüzün gətirdiyi öküz isə sənin günorta naharın. 

İstədiyi bu xoş sözləri tülküdən eşidən aslan o saat irəli gəldi. 
Tülkünün alnından və başından öpdü,  maraqla ondan soruşdu: 

- Sən bir göz qırpımında bu  bölgünü kimdən və  necə öyrən-
din? Tülkü əvvəlcə bic-bic gülümsündü, sonra isə ölmüş canavarı 
göstərərək: 

- Bax, bu gözü çıxmış qardaşımdan. Onun diri-diri dərisi bo-
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ğazından çıxanda... 
Xüsusilə, hamilə qadının hamiləlik dövründə qorxu, həyəcan,  

əsəb gərginliyi, stress keçirməsi - bir sözlə, tibbi normalara və ha-
miləlik dövrünə xas olan qayda-qanunun gözlənilməməsi nəticə-
sində qeyri-sağlam körpələrin dünyaya gəlməsi halları baş verir. 
Buraya həkim biğanəliyini və səhlənkarlığını da əlavə etsək, doğu-
şun gecikdirilməsi, doğuş zamanı körpənin baş nahiyyəsinin, əl- 
ayağının və bədəninin başqa hissələrinin sıxılması, əzilməsi və ya 
ağır formada zədələnməsi də fiziki cəhətdən qüsurlu körpələrin 
dünyaya gəlməsinə səbəb olur. 

Bunun üçün hamilə qadınlar uşaq ana bətninə düşəndən ta 
doğulan anadək dünyaya sağlam körpə gətirmək naminə 9 ay 
ərzində iş, istirahət və normal qidalanma məsələlərinə, xüsusilə 
davranış tərzinə xüsusi diqqət verməlidirlər. Hamilə qadın həmin 
vaxtda ağır iş görməməli, gigiyenik qaydaları gözləməli, tez-tez 
açıq havada olmalı,  evdə, işdə və s. yerlərdə olarkən mübahisə və 
dava- dalaşdan kənar qaçmalıdır. Bir sözlə, gələcək analar hamiləlik 
müddətində körpəyə ziyan vura biləcək qeyri normal davranışlardan 
tamamilə çəkinməlidirlər. 

İndi də gəlin əvvəlki söhbətimizi davam etdirək. Bizim kita-
bımızın bu bölməsi təhsil sahəsində uğurların necə əldə edilmə-
sindən bəhs edir. Uğur əldə etmək isə çətin yol getmək kimi bir 
şeydir. Uğur hər adama, hər kollektivə qismət olmur. 

 Hələ keçən əsrin altımışıncı illərinin əvvəllərində mən tələbə 
ikən məşhur “Kapital” əsərini yazmaqla  dünya elminə- iqtisa-
diyyatın inkişafına böyük töhfələr vermiş Karl Marksın  əmək və 
zəhmət haqqında söylədiyi belə bir kəlamını müəllimimdən eşit-
mişdim: “ Əyər  qızılın istehsalına sərf olunan əmək samanın əldə 
edilməsi kimi asan və ucuz başa gəlsəydi, onda qızıl da saman kimi 
ucuz qiymətə satılardı”. İqtisadi dildə sözün qısası, uğurun da  əldə 
edilməsi, qızılın çıxarılması və emal edilməsi texnologiyası kimi 
insanlardan çox zəhmət tələb edir. 

Psixoloqlar hər bir insanın və ya kollekivin uğur qazanması 
üçün aşağıdakı 5 şərtə əməl etməsini vacib sayır: 

1. Xarici aləmlə açıq əlaqə saxlamalı. 
2. Bütün hallarda aktiv hərəkət göstərməli. 
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3. Uğur qazanmaq üçün bütün problemlərin həlli yolunda 
heç bir çətinlikdən qorxmamalı.  

4. Uğur qazanmaq kimi möhtəşəm arzunun reallaşdırılması 
üçün güclü istəyə (yəni həvəsə) nail olmalı .  

5. Optimizm. 
Əgər  pedaqoji kollektivdə, və ya məktəbdə çalışan istənilən 

pedaqoji işçidə bu meyyarlar varsa, onda işdə uğur qazanmaq işi 
qat-qat asan olar. 

 
3. UĞUR MAQNİTİ 

 
Psixoloqlar bir daha qeyd edirlər ki, uğur qazanmaq istəyi 

güclü olan insanlar istər sağlam düşüncə tərzinə, istərsə də emo-
siyaların coşqunluğuna görə başqalarından köklü surətdə fərqlənir-
lər. Qəribə burasındadır ki, belə adamlar ilk uğur baş verən dəqiqə-
lərədək təsadüf edilən “uğursuz hallara” ciddi əhəmiyyət vermirlər. 
Onlar damla-damla uğurun əldə edilməsinə möhkəm iradə və 
səbrlə yanaşırlar. Bu işdə tələsmir, yüz ölçüb, bir biçirlər. Bura-
xılan səhvə çox adi məsələ kimi baxırlar. Heç vaxt ovqatlarını 
pozmurlar və ruhdan düşmürlər. Bir sözlə, yaranmış ilk 
uğursuz vəziyyətdən ciddi peşmançılıq hissi keçirmirlər. Açığını 
desək, ilk uğursuzluğu  faciəyə çevirmirlər. Bu məcələdə çox 
ehtiyatlı tərpənib səbr və dözüm nümayiş etdirirlər. Onlar həvəsdən 
düşmür və tələsik qərar verməyə cəhd göstərmirlər. Əldə edilmiş bir 
və ya iki kiçik uğurdan sonra isə ağızdolusu bu mövzuda söz 
açmağı, tez-tez danışmağı sevirlər. Artıq bəxtlərinin gətirdiyini, 
bundan sonra onların gələcəkdə uğur qazanacağı yolların çoxdan 
açıq və aydın olduğunu söyləyirlər: 

HAŞİYƏ. Deyirlər ki, uğur şahlıq quşu kimi bir şeydir. Hə-
min quş bir dəfə bir yerə qondu, daha orada uğur əlindən tərpənmək 
olmur. Hətta, bəzi din adamları onun mələk olduğunu da iddia 
edirlər. Əgər uğur bir dəfə bir insanı, bir evi- eşiyi,  ocağı, eli-obanı 
tanıdı, istənilən vaxt oradan asanlıqla cıxıb gedəsi deyil. Uğur 
maqniti daim bütün istədiyin uğurları o yerə, o ocağa çəkib 
gətirəcək. Bir şərtlə ki, zəhmət, saflıq və haqq-ədalət o yerdə həmişə 
gözlənilsin və sevilsin. Zəhmətkeş insanların əməyi öz dəyərini 
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alsın, onların hüquq və mənafeləri qorunsun. Orada əmin-amanlıq 
olsun. Böyük-kiçiyə qiymət verilsin, ağsaqqal nəsihəti, ağbirçək 
öyüdü eşidilsin. Elin-obanın adət və ənənəsinə, qayda-qanununa 
əməl edilsin, əxlaqın və dinin qaydaları gözlənilsin. Hamı tənbəllik 
etmədən hər şeyi öyrənməyə çalışsın. Müasirliyə, yeniləşməyə, 
zəngin dünyəvi biliklərə can atılsın, haqq-ədalət tam qorunsun. 
İnsaf, mürvət və mənəvi təmizlik daim gözlənilsin. Bəli, onda uğur 
maqniti heç vaxt gücdən düşməyəcək və o yeri tərk edib  
getməyəcəkdir. 

Beləliklə, uğuru-uzun illərin gərgin əməyinin bəhrəsi, 
ürəklərdə yığılıb qalmış arzu və niyyətin çin olması, halal əmək 
haqqı, sevinc hissi, xoşbəxtlik, daxili özünə inamın təntənəsi, 
özünü dərkin qələbəsi və s.  adlandırmaq olar. 

Son nəticəyə gələn psixoloqlar sözlərinin üstündə möhkəm 
dayanaraq sübut etməyə çalışırlar ki, heç vaxt təsadüfdən həyatda 
uğur qazanmaq olmur. Gözlənilməz təsadüfdən baş verən belə 
hadisə nəticəsində azacıq da olsa, uğur əldə edilibsə, belə yolla 
qazanılan uğur etibarlı və davamlı ola bilməz.  

Onların qeyd etdiyinə görə biz əvvəlcə uğur qazanmaq 
fikirlərini şüurumuzda yerləşdirərək onu orada maqnitləşdir-
məliyik. Sonra emosiyalar vasitəsilə onları ürəkdə yerləşdirərək 
yenidən maqnitləşdirmə yolunun davamını seçirik. Bu maq-
nitlər bizə hədsiz dərəcədə güc-qüvvət verir və onlar qarşıya 
qoyulmuş hər hansı öhdəlik və vəzifələri yerinə yetirmək üçün 
bütün insanları (kollektivi) səfərbər etməyə münbit şərait 
yaradırlar. 

Uğurlara gedən yollardan cöz-söhbət düşmüşkən rayonumuz-
da bu işdə yeganə olan məktəb-liseyin təhsil sahəsində qazandığı 
nailiyyətlər barədə söhbətimi davam etdirmək lap yerinə düşər. 
Azərbaycan xalqının qədimdən belə bir deyimi var: “Qələbə birlik-
dədir”. Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrə-
manı R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb- 
liseyin də kollektivinin birliyi,  mətinliyi və əzmkarlığı olmasaydı, 
onlar təhsil sahəsində bu günkü möhtəşəm uğurlara imza ata 
bilməzdilər. 

Mən çox fikirləşdikdən sonra qərara aldım ki, həqiqətən də, 
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rayonumuzun ən möhtəşəm və qabaqcıl tədris ənənələrini özündə 
birləşdirən bu təhsil ocağı haqqında kitab yazmağa dəyər. Dedim ki, 
qoy ürəyimdə və yaddaş xəzinəmdə yığılıb qalmış həmin məktəb 
haqqında gördüklərimi,eşitdiklərimi və oxuduqlarımı yazıya 
köçürüm. Və başladım “Uğurlara gedən yollar” adlı sayca 
doqquzuncu kitabımı yazmağa. Çoxları eşidib dedi ki, əzizim ağlını 
başına yığ, artıq sənin kitab yazan vaxtın çoxdan ötüb-keçib. Sən 
indi yalnız özün haqqında düşünməlisən. Hər gün yaxşı-yaxşı 
dincəl. Özünü istiyə-soyuğa vermə, çox dərindən düşünüb başını 
xarab eləmə. Yemək-içməyinə, dava-dərnanına ciddi fikir ver, otur 
evində, vəssalam. 

Mən, məni qınayanlarla, mənə “düz” yol göstərənlərlə heç cür 
razılaşmadım. Dedim ki, mənim qəlbim və qələmim mənə diktə 
eləyib deyir ki, bu işdə öldü var, bir addım da geri döndü yoxdur. 
Sən mütləq rayonumuzun təhsilində yetərincə nailiyyət qazanan bu 
məktəb-lisey haqqında mütləq ayrıca kitab yazmalısan. Mənimlə 
bərabər bu işdə gecə-gündüz hər çətinliyə, əzab və əziyyətə qatlaşan 
qələmim də bu işə “hə” dedi. O yeganə yaxınım: mənim həm 
dostum, həm yoldaşım,  həm qardaşım və sirdaşım kimi  bu 
təklifimə birinci səs verdi. 

Düzünü deyim ki, bu günə kimi mən qələmimin işindən və 
əməllərindən narazı deyiləm. Altımış ildən çoxdur ki, o mənimlə 
birlikdə çalışır, vuruşur, mənim dərk etdiyimi, başa düşdüyümü, 
oxuduğumu, gördüyümü və dediyimi yazıb. Özü də düz və sərrast 
olduğu kimi (M.Ə.Sabir demişkən “düzü-düz, əyrini-əyri”) yazır.  
Heç vaxt məni danlanmağa, ayağımın büdrəməsinə yol verməyib. 
Yalnız bunu deyə bilərəm ki, Allah-Taala onu nadan, paxıl və 
qısqanc insanlardan, mərdiməzardan, bədnəzərdən və başqa şər 
qüvvəllərdən qorusun. Yazdığı sözü-söhbəti heç vədə tükənməsin, 
heç  vədə yazısının qiymətini,hörmətini, kəsərini itirməsin.  

Mənə dostdan və qardaşdan da etibarlı olan, sanki sədaqət 
andı içmiş qələmim mənimlə birgə Vətəninə, torpağına, xalqına, 
millətinə və dövlətinə “son nəfəsinə kimi“ layiqlə və şərəflə xidmət 
etsin. Tutduğu bu düz, aydın, işıqlı və rahat bədii yaradıcılıq yolunu 
axıra kimi inamla,  uğurla və şərəflə, heç bir təhlükə ilə üzləşmədən 
davam etdirsin: 
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QƏLƏMİM 
 

Onunla ilk dəfə tanış olanda, 
Yazı yazmaq üçün ələ alanda. 
Mənim yeddi yaşım var idi onda, 
Əlimə yatmırdı hələ qələmim. 
Gəldi zaman-zaman dilə qələmim. 
 
Çox oldu əlimdə yolun azmağı, 
Dəftəri korlayıb, vərəq cızmağı. 
Axır ki, öyrəndim yazı yazmağı, 
Dönüb öz yoluyla getdi qələmim. 
Könlüm istəyəni etdi qələmim. 
 
Yazdırdı hərflərin ilkin “a”-sını, 
Öyrətdi dilimin əlifbasını. 
Göstərdi hər zaman öz vəfasını, 
Məni ehkamına saldı qələmim. 
Həmişə əlimdə oldu qələmim. 
 
Bir yerdə bitirdik orta məktəbi, 
Ali təhsil almaq oldu mətləbi. 
Tanrım təmannasız göndərdi təbi, 
Yazdı hər marağa dair qələmim. 
Şagird, həm tələbə, şair qələmim. 
 
Oldum bir peşəkar qələm sahibi, 
Düz yazıb, düz sayan “haqq” mühasibi. 
Olmadım şahsevən, saray naibi, 
Hamının üzünə güldü qələmim. 
Haqqını düz sayıb böldü qələmim. 
 
Yaşayır mənimlə yeddi yaşımdan, 
Mənə çox yaxındır yar-yoldaşımdan. 
Fikri-düşüncəmi alıb başımdan, 
Çevirir kitaba, sözə qələmim. 
Oxudur minlərlə gözə qələmim. 
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Ayırdı yaş məni mühasibatdan, 
Çıxdım təqaüdə bu hasilatdan. 
Fəqət çıxarmadım seiri yaddan, 
Bu gün əlimdədir yenə qələmim. 
Zakirdən çətin ki, dönə qələmim. 
 

İlin dörd fəslinin hərəsinin özünə xas olan bir incə gözəlliyi 
vardır. Bu gözəlliklər o qədər ülvi, zərif,  müqəddəs və möhtəşəmdir 
ki, onların hansınasa üstünlük vermək üçün onları bir-birindən 
ayırmaq,  aralarında fərq qoymaq həm çətin, həm də insafsızlıqdır. 
Çünki insanlar suya, çörəyə, günəşin istisinə, təmiz havaya və s. 
ciddi ehtiyacları olduğu kimi bu fəsillərin də gözəlliklərini duy-
mağa, onların bəhrəsini görməyə möhtacdırlar. Dərin mənalı sözlü- 
söhbətli,  şair təbiətli, müdrik Azərbaycan xalqının belə bir atalar 
sözü vardır: “ Hər fəslin bir meyvəsi var”. Ona görə də bir yaradıcı 
insan kimi, şəxsən mənim üçün bütün fəsillər gözəldir. Çiçəkli yaz, 
günəşli yay, qızıl payız nə qədər gözəldirsə, qışın öz özəllikləri 
vardır. Bu yazımızda kitabın həcmi imkan vermədiyinə görə mən 
ancaq yaz fəsli haqqında qısaca da olsa oxucularımıza məlumat 
verəcəyəm. 

Dünyamızda yaşayan bütün insanlara xoş ovqat bəxş edən, 
onlara ruzi-bərəkət gətirən yaz fəslinin gəlişi həmişə mənə böyük 
sevinc gətirib. Elə bil ki, hər yaz gələndə mən dünyaya təzədən gəl-
mişəm. Ruhum təzələnib, həvəsim və istəyim coşub-daşıb, ovqatım 
düzəlib, özümü çox qıvraq hiss etmişəm. Sanki mənim ədəbi yara-
dıcılığımın ən barlı dövrünün də çox hissəsi yaz fəslinə təsadüf 
edib. Belə hesab edirəm ki, dünyanın heç bir yeri yaz fəslini  
11 iqlimdən 9-nu özündə birləşdirən Azərbaycan torpağı qədər öz 
təbii gözəllikləri ilə cazibədar və füsünkar formada qarşılaya 
bilməz. 

 Elə bil bu ulu diyar oz zümrüd gözlü meşələri, yaşıl çəmən-
likləri, laləli düzləri, güllü-çiçəkli yamacları ilə laləzara bənzəyir və 
əsl cənnəti xatırladır. Bu gözəllikləri seyr edən insan isə ona 
sonadək baxa bilmir, sanki ağlı başından çıxır, məst olur. Tər 
güllərin, çiçəklərin bihuşedici ətri sanki adamın üzünə işıq seli kimi 
səpələnir. Ruhunu coşduraraq yerindən oynadır, ağlını sanki başın-
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dan alır. Mən də təbiətin belə gözəl anlarına biğanə qala bilməyib 
dünyamıza yazın gəlişinə öz yaradıcı münasibətimi bildirmişəm. 
Aşağıdakı şeirimdə onun gəlişini sözün incə çalarları və bədii 
boyaları ilə belə tərənnüm etmişəm: 
 

DÜNYAMIZA YAZ GƏLƏNDƏ 
 

Qış yığışar, köç eyləyər, 
Günəş göydən zər ələyər. 
Quzeylər də güneylənər, 
Dünyamıza yaz gələndə. 
 
Qar əriyər buxar olar, 
Suya dönüb axar olar. 
Hər yan axar-baxar olar, 
Dünyamıza yaz gələndə. 
 
Yağış yağar narın- narın, 
Bağlar içər, verər barın. 
Əsirgəməz torpaq varın, 
Dünyamıza yaz gələndə. 
 
Yaşıllıqlar örtər yeri, 
Bolluq olar müjdələri, 
Köçən quşlar dönər geri, 
Dünyamıza yaz gələndə. 
 
Güllər açar, ləçəklənər, 
Dağlar, düzlər göyçəklənər. 
Çox arzular gerçəklənər, 
Dünyamıza yaz gələndə. 
 
Duman qalxar, dağ görünər, 
Təzələnər həm ömürlər. 
Gecə-gündüz tən bölünər, 
Dünyamıza yaz gələndə. 
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Fəsillərin yazı yaxşı, 
Gözəl olur hər naxışı. 
Zakirin var öz baxışı,  
Dünyamıza yaz gələndə. 

 
Yaz haqqında şair qəlbli müdrik Azərbaycan xalqı ta qədim 

zamanlardan coxlu atalar sözü yaradıb. Bu atalar sözlərinin yaşının 
min illərlə hesablanmasına baxmayaraq bu gün də öz aktuallığını 
zərrə qədər itirməyib. Ancaq bu kitabda onların hamısını toplayıb 
vermək imkanımız xaricindədir. Məhz ona görə də həmin atalar 
sözlərinin kiçik bir hissəsini bu yazıya daxil edə bildik: 

Yaz gətirər, qış aparar. 
Yaz əkinçi, qış dilənçi. 
Yazda başı bişənin qışda aşı bişər. 
Yaz bitirər,yay yetirər, payız gətirər, qış itirər. 
Yaz yağışından bəlli, qız qardaşından. 
Yazda ayransız olma, qışda yorğansız. 
Yaz günündə tərləməyən, qış günündə tərləyər. 
Yazda yatan, qışda üşüyər. 
Yaz var, qış var, nə tükənməz iş var. 
Yaz kasıbın yorğan döşəyidir. 
 
4. “ARZUDAN, İSTƏKDƏN BAŞLAYIR YOLLAR” 

 
İnsan yaman sevir firavanlığı, 
Cənnətə döndərir biyabanlığı. 
Bu coşqun həvəsi, bu heyranlığı, 
“Niyyətdən mənzilə” daşıyır yollar. 
Arzudan, istəkdən başlayır yollar. 
 

Yol sözü ensiklopediyada insanların və nəqliyyatın hərəkət 
etməsi üçün, eləcə də yüklərın daşınmasından ötrü geniş istifadə 
edilən yerüstü yolların adını ifadə edir. Hələ bizim eradan çox-çox 
əvvəl,  xüsusilə, V minillikdə qədim Avropa və Asiyada rabitə xid-
mətinin vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilməsi məqsədilə yollar yaradıl-
mağa başlamışdı. Avropa və Asiyada, eləcə də Amerika qitəsində 



50 

salınan həmin yollar örtüksüz yollar adlanırdı. 
Hələ qədim zamanlardan şərqdə də ticarət etmək və digər 

iqtisadi əlaqələr qurmaqdan ötrü karvan yolları üzərində yollar 
yaradılmağa başlamışdı. Bu yollara Böyük Qədim İpək yolunu 
göstərmək olar. Sonralar IV əsrdən başlayaraq Qərbi Asiyada, o 
cümlədən Hett və Assuriya dövlətində daş örtüklü yollar salınmağa 
başladı. Əhəmənilər dövlətində və Romada salınmış yollar qədim 
dövrlərdə çox məşhur idi. Qonşu Rusiyada isə VIII-X əsrlərdə 
ticarət yolları yaradılmağa başladı. 1722-ci ildə Peterburq-Moskva 
torpaq yolu çəkildi. 1734-cü ilə kimi isə həmin yola çınqıl döşənil-
məsi işi başa çatdırıldı. 

Azərbaycanda yolların qədim tarixi vardır. Respublikamızın 
şərqlə qərb arasındakı Karvan yolunun qovşağında yerləşməsi hələ 
qədim zamanlardan burada yolların inkişafına böyük təkan ver-
mişdi. Azərbaycanın Ərdəbil və Bərdə şəhərlərindən başlayan kar-
van yolları xarici ticarətdə mühüm rol oynayan bir çox ölkələri 
birləşdirirdi. Bu yollar dünyanın bütün ölkələri ilə ticarət və digər 
iqtisadi əlaqələr saxlamaq üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı. 

XIX əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda poçt yollarının çə-
kilişinə xüsusi diqqət yetirilməkdə idi. 70-ci illərdən isə ölkəmizdə 
dəmir yolu çəkilməyə başladı. Həmin vaxtlarda Xəzər dənizi ilə Kür 
çayından su yolu kimi istifadə edilməsi ölkəmizə böyük iqtisadi 
səmərə verirdi. 

Hal-hazırda isə respublikamızda yolların dünya standartlarına 
cavab verən böyük şəbəkəsi yaradılmışdır. İndi bütün şəhərlə-
rimizdə, qəsəbə və kəndlərimizdə asfalt örtüklü yollar mövcuddur. 
Hazırda Azərbaycanın elə bir ucqar kəndi yoxdur ki, oraya yol 
çəkilməsin.Qonşu İran və Rusiya ilə avtomobil, dəmir yolu xətləri, 
su və hava yolu vardır. Gürcüstan Respublikasına isə avtomobil, 
dəmir yolu və hava yolu sutkanın 24 saatı açıqdır.Qonşularımız 
Qazaxıstan və Türkümənistan kimi ölkələr ilə respublikamız Xəzər 
dənizi vasitəsilə su və hava yolları ilə öz mədəni və iqtisadi 
əlaqələrini inkişaf etdirir. 

Yollar haqqında çox yazmaq olar. Onlar müxtəlifdir: uzun-
qısa, enli-ensiz. Var torpaqlı,  daşlı-kəsəkli,  çınqıllı-daşlı,  asfalt 
örtüklü və digər formada olan yollar. Çalışmaq lazımdır ki, 
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formasından aslı olmayaraq getdiyimiz həmin yollar düz və rahat 
olsun. Və bu yollar bizi rahat mənzil başına çatdırsin. Bizə onlar 
əmin-əmanlıq,  fayda və uğur gətirsin. Mən bu mövzunu elə təzəcə 
yazdığım “Yollar “ şeiri ilə sona çatdırmaq istəyirəm: 

 
YOLLAR 

 
Çoxdur bu dünyanın çətin yolları, 
Enişli, yoxuşlu sərt dolayları. 
Olmur asanlıqla keçmək onları, 
Çıxır qarşımıza əzablı yollar. 
Qarışıq, dolaşıq, təzadlı yollar. 
 
Həyatda kiminsə baxtı gətirmir, 
Bəxtinı axraran vaxtı itirmir. 
Hər insan yolunu sona yetirmir, 
Mənzilə çatmamış qapanır yollar. 
Ömrün kəsiyində qadanır yollar. 
 
İnsanlar doğulur, gəlir dünyaya, 
Boylanır ətrafa, baxır səmayə. 
Yaşamaq uğrunda qoyur sərmaya, 
Axtarır işıqlı, uğurlu yollar. 
Səmti düz salınan doğrulu yollar. 
 
İnsan yaman sevir firavanlığı, 
Cənnətə döndərir biyabanlığı. 
Bu coşqun həvəsi, bu heyranlığı, 
“ Niyyətdən mənzilə” daşıyır yollar. 
Arzudan, istəkdən başlayır yollar. 
 
Hərənin istəyi, təmənnası var, 
İstəksiz bir ömrün nə mənası var. 
Hədsiz istəyin də öz əmması var, 
“Vara “ hərisləri azdırır yollar.  
Üstündən aşırıb atdırır yollar. 
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Zakir, halallıqla qazan hər şeyi, 
Sən xaric kökləmə çaldığın neyi. 
Məsləhət görmürəm haram yeməyi, 
Küsüb bir-birindən ayrılar yollar. 
Gedişsiz, gəlişsiz, tək qalar yollar. 

 
Yol haqqında da Azərbaycan xalqı ta qədimdən özünün çoxlu 

atalar sözlərini yaradıb. Lakin kitabın təyinatı və həcmi onların 
hamısını bu kitaba daxil etməyə imkan vermir. Ona görə də həmin 
atalar sözlərindən bir neçəsini bu yazıya daxil etməyi məsləhət 
bildik: 

Yol böyüyündür, su kiçiyin. 
Yol haramısı ol, yoldaş haramısı olma. 
Yoldaşı yolda tanı. 
Yol bilmirsən, yola gəl. 
Yoldaşın yaxşı olsa, uzun yol yaxın olar. 
Yoldan irəli - yoldaş, evdən irəli - qardaş. 
Yola körpü sal. 
Yoldaşını mənə de, sənin kim olduğunu deyim. 

 
5. ELMİ, TƏHSİLİ İNKİŞAFA APARAN YOLLAR  

ÇOX DA ASAN GÖRÜNMÜR 
 
Yollar bəşər övladını onun arzusuna, məqsədinə uyğun olaraq 

istədiyi yerə, səmtə aparır. İndi insanlar elmin və texnikanın köməyi ilə 
okeanların dərin yerini, ucu-bucağı ğözlə görünməyən kosmik fəzanın 
istənilən nöqtəsini fəth etməyə qadirdir. Maliyyə imkanları yol verən 
inkişaf etmiş ölkələr müxtəlif elmi tədqiqatlar əldə etmək və öz iqtisadi 
və hərbi qüdrətini nümayiş etdirmək məqsədilə Aya, Venerya, Marsa 
və digər planetlərə kosmik uçuş aparatları göndərirlər. Hətta bəzi 
işbazların işləyib hazırladığı layihələrdə bu planetlərin bəzilərində 
gələcəkdə insan yaşayışını təmin etmək məsələsi də gündəmdə durur. 
İndi elmdə və təhsildə  yüksək texnologiyaların tətbiqində qabaqcıl 
metod və üsullarla böyük nailiyyətlər qazanımış dövlətlər mövcuddur. 
Bu dövlətlərin əlində müxtəlif formada təbiət hadisələri: külək yarat-
maq, yağış yağdırmaq və s. kimi məsələlər asan işə çevirilmişdir. 
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XX və XXI əsrdə dünya alimləri və digər yaradıcı insanlar 
mədəniyyətin və ədəbiyyatın çoxsaylı uğurları ilə yanaşı riyaziyyat, 
fizika, kimya, astronomiya, tibb, biologiya, coğrafiya, kompüter 
texnologiyası və digər sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə ediblər. Onlar 
bu möhtəşəm nailiyyətlərin hamısını təhsilin və elmin əvvəlki illərə 
nisbətən  üstün inkişaf etməsi ilə  izah etmişlər. 

Bu gün respublikamızda, istər iqtisadi və mədəni dirçəliş,  istərsə 
də neft-qaz sektorunun, qeyri neft sahələrinin, o cümlədən idmanın, 
turizmin inkişafı ölkəmizdə aparılan düzgün elm və təhsil siyasəti ilə 
sıx bağlıdır. Azərbaycan cəmiyyətini irəli aparan, onun dinamik 
inkişafını təmin edən həlledici qüvvə elm və təhsildir. Bu sahə ilə 
respublikamızda böyük bir şəbəkə - ibtidai məktəblərdən tutmuş 
elmlər akademiyasına qədər müxtəlif növ böyük miqdarda təhsil 
və elm ocaqları məşğuldur. 

Qeyd etdiyimiz həmin böyük elm və təhsil şəbəkəsi dəqiq saat 
mexanizmi kimi hər gün öz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə 
yetirir. Vətənimiz Azərbaycanın elmi, mədəni, siyasi və istisadi  inki-
şafına güclü təkan verir. Onun çiçəklənməsinə,  dünyanın qabaqcıl 
ölkələri arasında layiqli yer tutmasında mühüm rol oynayır. Bir sözlə, 
bu sahələrdə çalışan minlərlə insan öz missiyasını şərəflə yerinə yetir-
məklə Vətənə sədaqətlə xidmət edir. Bu xidmətin irəli getməsinin açarı 
isə təhsilin və elmin son metod, üsul və texnologiyalarla silahlan-
masından çox-çox asılıdır. Bu işdə dünyanın qabaqcıl təhsil metod, 
üsul və texnologiyalarından istifadə edilmədikdə verilən təhsilin və 
qazanılan elmin səmərəsi çox aşağı səviyyədə olur.  

XXI əsr həm yeniləşmiş sürətli texnologiyalar, həm də yük-
sək standartlara cavab verən təhsil əsridir.Artıq təhsil işçilərinin 
köhnə “baqaj” la işləmək dövrü tükənmək üzrədir. İndi köhnə üsulla 
işləyənlərə, yerində sayanlara, yeniliyi qəbul etmək istəməyənlərə  
həm gənclər, həm  də cəmiyyət özü imkan vermir, onları öz sıraların-
dan avtomatik olaraq kənarlaşdırırlar.  

Doğrudur, bu gün Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər R.Yusifov 
adına məktəb-liseyin təhsilin inkişafına gedən yolları çox işıqlı, aydın,  
rəvan və geniş görünür. Məktəbin çox müəllimləri üçün bu yollarla 
getmək  çoxdan daha asan və rahatdır. Bir sözlə, bilikli və bacarıqlı 
müəllimlər üçün bu məsələ su içmək kimi rahat işə çevirilib.Lakin 
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məktəb-lisey və onun qabaqcıl kollektivi bu günkü vəziyyətə, əldə 
edilmiş müvəffəqiyyətlərə tam arxayınlaşmamalıdır. Bu sahədə kiçicik 
arxayınlaşmaya belə yol vermək olmaz. Bu sahədə buraxılan hər hansı 
nöqsan məktəb-liseydə qazanılmış tarixi mövqelərin rayonda və 
respublikada itirilməsi, birincilik bayrağının əldən getməsi demək 
olardı. 

Hamımıza yaxşı məlumdur ki, bugünkü dünya əvvəlki dünya 
deyil. Dünyanı bürüyən ümumi (o cümlədən iqtisadi,maliyyə, siyasi və 
s. formada) böhran günbəgün özü ilə bərabər bahalaşma, infilyasiya, 
işsizlik, hərcmərcluik,  beynəlxalq münaqişələr gətirir. Bunlar azmış 
kimi bu çətinliklərlə yanaşı, həmin böhran köhnəliyə qarşı çıxaraq özü 
ilə bərabər müxtəlif çeşidli yeniliklər, məcburi dəyişikliklər də gətirir. 
Bizim iradəmizdən asılı olmayaraq hər gün dünya dəyişir, dünya ilə 
bərabər başqa sahələr kimi təhsilin səviyyəsi,bu sahəyə tətbiq olunan 
texnoloqiyalar, metodlar və üsullar da dəyişir, təzələnir, yeni tələblər 
ortaya çıxır. 

Öyrədən və öyrənən insanların,  yəni müəllim və şagirdlərin də 
dünya görüşləri və baxışları gündən-günə dəyişərək zamana uyğun 
yenilənir. Artıq bu gün işləyən insanı təkmilləşməyə,  yəni təzə bilik-
lərlə və məlumatlarla zənginləşməyə çağırır. Pedaqoji işçilərdən yeni 
forma və məzmunla əhatə olunmuş müasir iş metodu ilə çalışmağı 
tələb edir. Bu səbəbdən nəinki müasir müəllim,hətta ömrünün-
gününün çoxunu yola salmış təqaüdçü belə özünü psixoloji cəhətdən 
itirmək, dəyişən dünyamızın qabağında aciz qalmaq istəmir. 

Dünyada cərəyan edən bu cür sürətli dəyişmə proseslərini 
hər gün dərindən izləyən və dəyişilən vəziyyətə uyğun özünü və 
işini yeniləşdirməyi bacaran insanları, xüsusilə ziyalılarımızı və 
müəllimlərimizi əsl qəhrəman və  fateh adlandırmaq olar. Məlum 
məsələdir ki, başqa peşə sahiblərindən fərqli olaraq bu insanlar 
cəmiyyətdə hər cür dəyişmə prosesinin önündə gedirlər. Və bilavasitə 
bu prosesin özündə və cəmiyyət üzvlərinin düzgün maarifləndirilməsi 
tədbirlərində yaxından iştirak edirlər. Bu işdə gecikmək, yəni uzun 
müddət gözləmə mövqeyi tutmaq, acizlik və qorxaqlıq göstərmək 
qətiyyən olmaz. Əgər, öyrədən insanlar dərhal dəyişilə bilmirlərsə, 
yeni biçimdə addım atmağa onların savadı, bacarığı, iradəsi və 
cəsarəti çatmırsa, onlar başqalarına dəyişməyi necə öyrədə 
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bilərlər? 
Çox vaxt cəmiyyətimizin ziyalı təbəqəsi dəyişilikləri səbrlə,  

sevinclə və adi hal kimi qəbul edirlər. Onlar əllərini əllərinin üstünə 
qoyub kiminsə göstərişini gözləmirlər. Rəsmi dairələrdən bu barədə 
məlumat alan kimi özlərini psixoloji cəhətdən bu kompaniyaya hazır-
layırlar. O saat xəyallarında baş verən yeniliyə necə nail olmaq üsul-
larını təhlil edərək konkret yollar axtarırlar. Son nəticədə işin dəyişi-
ləcək detallarını geniş təhlil etməklə konkret qərar qəbul edirlər.Səhəri 
gün əvvəlcə özlərini, sonra isə iş metodlarını dəyişməyə başlayırlar. Və 
tezliklə yeni formada işləmək vərdişinə tam yiyələnirlər. 

 
6. KEÇMİŞƏ SALAM VƏ YA XƏYALLAR ALƏMİNƏ 

SƏYAHƏT 
 
Ensiklopediyada xəyal -təsəvvürlərin və fikri vəziyyətlərin 

toplusundan ibarət fəaliyyəti kimi başa düşülür. Xəyal anlayışının 
əsas motivi gerçəkliyin əyani modellərinin əsası üzərində qurulmasıdır. 
Nəticədə o, dərk etmək yolu ilə təfəkkürlə birləşməyi tələb edir. Xəyal 
yalnız iş və ictimai proseslərin canlı gedişində inkişaf edib gerçəkləşə 
bilir. İş fəaliyyəti, müəyyən elmi kəşflər və texniki ixtiralar əvvəlcə 
gerçəkliyə söykənən xəyal süsgəcindən keçməmiş həyata vəsiqə ala 
bilməzlər. Çünki qeyd etdiyimiz bu kimi işə və elmə aid bir çox 
məsələləri həll etmək üçün kəşfə, ixtiranın əldə edilməsinə və yeni 
metodlara, üsullara, texnologiyalara gedən yolu xəyalsız keçmək, onu 
sonadək qət etmək mümkün deyildir. Qısaca desək, xəyal arzudur, 
gələcəkdə olanların obrazının (nümunəsinin) qabaqcadan təsəv-
vürdə yaradılmasıdır. İnsanlar uşaq yaşlarından başlamış  qocalıb 
dünyasını dəyişən anlaradək xəyallarla yaşayırlar. Görəcəyi hər işi, 
atacağı hər addımı əvvəlcə xəyalında canlandıraraq planlaşdırır, 
sonradan isə onu icra edərək həqiqətə, yəni gerçəkliyə çevirməyə 
cəhdlər göstərirlər. 

Mənim təsəvvürümə gətirdiyim xəyallarım həm gerçək, həm də 
yaradıcı xəyallardır. Utopik xəyalları mən uşaqlıqdan sevmirəm. Heç 
vaxt gələcəkdə həyata vəsiqə qazana bilməyən xəyalları təsəvvürümə 
gətirməmişəm. Mənin çoxsaylı və zəngin xəyal aləmim həmişə 
qazandığım təhsil və bilikdən, qabaqcıl iş və həyat təcrübəmdən asılı 
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olub. Onun suyu tükənmək bilməyən çeşməsindən saf su içdikcə 
durulaşıb. Reallığa çevirilərək tamamilə gerçəkləşib. 

Bilmirəm bu xoşbəxtlikdəndir, yoxsa bədbəxtlikdən. Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı R.Yusifov adına 
2 №- li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyə aid bu kitabı başlayan 
gündən xəyallar aləmindən heç cür ayrıla bilmirəm. Elə bil məktəbin 
45 ildə keçdiyi həyat yolu və bu möhtəşəm təhsil ocağında işləyən 
çoxsaylı müəllimlər və digər insanlar haqqında xatirələr toplusu 
nömrələnib, qaytanlanıb, möhürlənib bir kino lenti halında mənə təhvil 
verilib. Mən nə qədər çalışıram ki, həmin məktəb-lisey haqqında olub 
keçənləri  az-az xatırlayım və ya  birdəfəlik unudum. Heç olmasa bir 
necə gün beynimə və qəlbimə sakitlik, dinclik və rahatlıq verim, lakin 
özümlə bacara bilmirəm.  Düzünü deyim ki, bu sahədə çox acizəm. 
Hər şeyi bacarsam da, özüm-özümlə bacara bilmirəm ki, bilmirəm, 
vəssalam. Təcrübəli mütəxəsslərdən soruşmaq istəyirəm ki, mənə 
olduqca yaxın olan mələk nəvazişli bu xəyalların nazı ilə mən nə qədər 
oynamalıyam. Onlar nəinki gündüz, hətta yuxuda da mənimlədir, 
azacıq da olsa mənə rahatlıq vermək istəmirlər. 

Lakin düzünü deyim ki, mən özüm də heç onlardan ayrı düşmək 
istəmirəm. Çünki mən yazacağım hər kəlmə sözü belə uzun müddət bir 
neçə variantda xəyal süzgəcindən keçirdikdən sonra onu yazıya 
köçürürəm. 

Budur, baxın,  hardansa qədim nağıllarda göstərilən nəhəng bir 
sehirli quş məni iri qanadlarının üstünə alıb yenə də xəyyallar dün-
yasına aparır. Elə bir aləmə ki, sanki həmin cazibədar və sehirli 
xəyallar aləmində mən qısa vaxt ərzində Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər 
təmayüllü məktəb-liseyin yola saldığı 45 illik dövrlə bir daha yaxından 
tanış olum. Elə bil ki, mənim günü-gündən gözəlləşən, zənginləşən və 
yeniləşən xəyal dünyam bu anda yenidən mənim köməyimə yetişir. 
Həmin 45 illik vaxta aid çəkilmiş böyük həcmli, yəni bir neçə bölüm-
dən ibarət sənədli filmi qısa zaman kəsiyində mənim üçün nümayiş 
etdirir. Beləliklə, mən sanki keçmiş illərə qayıdaraq məktəb-liseyin 
keçdiyi 45 illik dövrü asanlıqla, ardıcıllıqla və dəqiqliklə böyük ma-
raqla izləyə bilirəm. 

Xəyallarımda sanki canlı-canlı baxdığım bu “ filmdə” gördüyüm 
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zəhmətkeş insanların böyük hissəsi artıq həyatda yoxdur. Bu hal məni 
xeyli sarsıdır. Lakin onlar bu gün  olmasa da, onların işi və əməlləri, 
danışığı, düzlu-məzəli sözü-söhbəti, yerişi-duruşu hamısı bir-bir ekran-
da aydın görünür. Sanki filmin ssenarisini yazan müəllif onların heç 
biri üçün ayrıseçkiliyə yol verməyib. Rejissor isə yüksək ustalıq və 
peşəkarlıq göstərərək bu məktəb-liseydə vaxtıkən çalışmış insanların 
heç birinin yaddan çıxmağa,  unudulmağa qoymayıb. 

Vaxtılə bu məktəb-liseydə direktor işləmiş insanlardan tanınmış 
riyaziyyat müəllimi İsbat İsaqov, coğrafiya müəllimi Tamara Qası-
mova, rus dili və coğrafiya müəllimi Baba Muradəliyev, biologiya 
müəllimi Sədaqət Əsgərovanın böyük müəllim kollektivi və şagird 
kontingentinə malik olan bu məktəbi necə böyük çətinliklə, lakin ciddi 
məsuliyyətlə və böyük məharətlə idarə etmə anları kino lenti kimi 
gözümün qarşısından gəlib keçir. Məktəb-liseydə ötən illərdə rəhbər 
vəzifə tutmuş bu unudulmaz insanların məktəbin şan-şöhrət qazan-
masında zəhmətləri, əziyyətləri çox olub. Bir iş yoldaşı kimi o vaxtlar 
həmin direktorların hamısı ilə bir yerdə işlədiyim üçün onlar mənə 
doğma və yaxın olub. Allah onların hamısına rəhmət eləsin! Ruhları 
şad olsun!  

Tamara Qasımova RXMŞ-də müdir işləyəndə mən də orada baş 
mühasib olmuşam və onunla bir yerdə çalışmışıq. İsbat İsaqov və Baba 
Muradəliyev, mən Dəvəçi şəhər 1 saylı orta məktəbdə oxuyanda 
müəllimim olublar. Sədaqət müəllimə isə RXMŞ-də mühasib işləyər-
kən mən onun baş mühasibi olmuşam. Yəni bu insanların hamısı 
mənim üçün əziz, dəyərli və unudulmaz şəxsiyyətlər, eləcə də  keçmiş 
iş yoldaşları olublar. 

Sonra mən ekranda məktəbdə keçirilən son tədbirlərin birində bu 
gün öz mənalı həyatlarını yaşayan məktəbın keçmiş direktorları, keçən  
illərdə məktəb-liseyə rəhbərlik işini uğurla yerinə yetirmiş, hələ bu gün 
də məktəb-liseyin keçmiş və indiki uğurları, şanı-şöhrəti, adı-sanı ilə 
nəfəs alan hörmətli müəllimlərimizi görürəm. Bunların arasında 
Əhməd Əkbərovun, Nofəl Məmmədovun, Kazım Əfəndinin hazırki 
direktor Rafiq Hüseynovla mehriban söhbət etdiyi açıq-aşkar nəzərə 
çarpır. 

Hələ bu harasıdır. Ekrana yaxın oturub olub-keçənlərə diqqət 
yetirdiyim anda vaxtıkən məktəb-liseydə tədrisin inkişafında öz uğurlu 
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addımlarını atmış, şagirdlərin təlim-tərbiyəsinin irəliləməsində önəmli 
yer tutmuş, dünyasını dəyişmiş keçmiş təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavinlərini görürəm.Bunlar keçmiş iş yoldaşımız Rəfiqə Dəmirova, 
qohumum Hüseynağa İdrisov, qonşum Nurbala Hüseynov və digər-
ləridir. 

Sonda xəyallarımın quraşdırdığı ekranda yanıqlı bir musiqi sə-
daları altında vaxtıkən məktəbdə təhsilin inkişafı üçün canını qoymuş,  
artıq bu gün bizim dünyadan çox-çox uzaqlarda olan, əziz və işıqlı 
xatirələri bir an belə unudulmayan məktəbin bir dəstə müəllimi görü-
nür. Hamını bircə-bircə, diqqətlə üzləyib asanlıqla onların kimliyini 
müəyyən edirəm. Bunlar öz halal zəhmətləri ilə məktəbin yarandığı ilk 
gündən bu tədris ocağında təhsilin çiçəklənməsinə sədaqətlə xidmət 
etmiş sabiq pedaqoji işçilərdir: Dil-ədəbiyyat müəllimləri Nadir 
Fazilov, Müslüm Mayılov və Abdulhəşim Musayev,  riyaziyyat və 
fizika müəllimləri Ağakərim Ağarzayev, Ağabəy Quliyev, Tavat 
Babayeva, Şəfiqə Hüseynova və Fikrət Əfəndi,  tarix və coğrafiya 
müəllimləri Nurbala Quliyev, Mirfəttah Qədirov, Ələddin Əlicanov və 
Hafiz Quliyev, kimya müəllimi Zümrüd Məmmədova, bədən tərbiyə 
müəllimləri Hüseyn Məqami, Tərlan Babayev və Akif Qüdrətov, 
ibtidai sinif müəllimləri Seyfulla Osmanov, Leyla Həsənzadə, Ruhulla 
Ruhullayev və Sifayə Əkbərova, əmək müəllimləri Əbülfərz 
Heydərov, Bayram Rzayev və başqalarının şəkilləri kino lenti kimi 
gözüm qarşısında canlanırlar.  

Nəhayət, kino lenti fırlanaraq sonadək öz işini başa çatdırdı. Mən 
şirin yuxudan ayılan insan kimi xəyallar aləmindən güc-bəla ilə aralan-
dım. Xəyala daldığım müddətdə həmin xəyalların köməyi ilə  bu 
məktəb-liseydə işləmiş keçmiş müəllimlər haqqında sanki  öz yaddaş 
kartımı bir daha təzələdim. Bütün bu canlı xəyallar mənim gerçək-
ləşən, yəni həyata vəsiqə alan xəyallarım idi. Onlar məni fəallaşdıraraq 
mənə düzgün və məhsuldar yaradıcılıq yolu göstərən xəyallarımdır.  
Mən Allahdan dünyasını dəyişənlərə qəni-qəni rəhmət dilədim, sağ 
olanlara isə cansağlığı, uzun, lakin xoş və mənalı ömür arzuladım. Və 
bu yazını ərsəyə gətirməkdə yaxından mənə yardımçı olduqları üçün 
xəyallarıma ürəkdən minnətdarlıq etdim . 

Lakin həyatda həmişə arzu edilən xəyallar müstəcəb olmur. Ona 
görə ki, xəyallar xəyal olaraq qalmamalı, onlar gerçəkliklə əlaqələn-
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dirilməlidir. Xəyallar vasitəsilə insan göylərə baş vursa da, əsl 
gerçəkliyi günəşdə, ayda,ulduzlu göylərdə deyil, yerdə 
axtarmalıdır. Əgər xəyallar yerdən, gerçəklikdən  uzaqda duraraq, 
intəhasız göylərdə çaş-baş dövrə vurursa, onlar heç vaxt reallığa 
çevrilə, yəni çin ola bilməz. Mən həmin utopik, yəni heç zaman 
gerçəkləşməyən xəyallar haqqında bu şeiri ipə-sapa düzərək istəkli 
oxuculara təqdim etməyi lazım bildim: 
 

XƏYALLAR ALƏMİNDƏ 
 
1 

Uçurtdu göylərə məni xəyallar, 
Yaşatdı göylərdə qəribə anlar. 
 
Çəkib yer üzündən qopardı məni, 
Əngin səmalara apardı məni. 
 
Xəyal ruhsuz qoydu yerdə cismimi, 
Göylərdə bir mələk dedi ismimi. 
 
Gəzdirdi özüylə ənginlikləri, 
Gördüm göylərdəki dərinlikləri. 
 
Qoydu qabağıma göyün varını, 
Verdi səmaların ixtiyarını. 
 
Qalxdım buludlardan aydınlıqlara, 
Sanki,  dırmaşırdım uca dağlara. 
 
Fəqət nə dağ vardı,  nə qayalıqlar, 
Nə ucsuz düzənlər, nə ovalıqlar. 
     

2 
Hər yan torpaqsızlıq, susuzluq idi, 
Nəhəng bir tənhalıq, sonsuzluq idi. 
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Cəhd etdim günəşə yaxınlaşmağa, 
Gecələr ay ilə xosunlaşmağa. 
 
Göz vurub gülürdü ulduzlar mənə, 
Səma gözəlləri, o qızlar mənə. 
 
Çalışdım birinə salım meylimi, 
Yanar yanağına çəkim əlimi. 
 
Əfsus, yetişmədim mən bu istəyə, 
Səmada bərq vuran o gur dəstəyə. 
 

3 
Mən göyə qalxdıqca günəş də qalxdı, 
Ay da öz yerindən üzümə baxdı. 
 
Məndən uzaq idi günəş də, ay da, 
Mənə ulduzlardan yox idi fayda. 
 
Xəyallar çətinə salmışdı məni, 
Göylərdə yox idi insan məskəni. 
 
Səmanı bəzəyən bu kəhkəşanlar, 
O aylı, günəşli, ulduzlu anlar. 
 
Ruhumu get-gedə darıxdırırdı, 
Bəzən də çaşdırıb, karıxdırırdı. 
 
Rastıma çıxmadı güman etdiyim, 
Ardınca xəyalən uçub getdiyim. 
 
Sonsuz fəzalarda dolaşdı ruhum, 
Təkcə öz-özüylə danışdı ruhum. 
 
Tapmadım yerdəki gözəllikləri, 
İnsana xas olan özəllikləri. 
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4 
Nə qədər çağırdım mən ulduzları, 
Görüşə gəlmədi o göy qızları. 
 
Günəş kainata səpir incilər, 
Ay ondan şövq alıb, yanır gecələr. 
 
İnsana nə dəxli bütün bunların, 
Göylərsə məkanı əgər onların. 
       

5 
Ayrıldım bu səma övladlarından, 
Endim xəyalların qanadlarından. 
 
Son qoydum, nəhayət bu boş xülyama, 
Qayıtdım yerdəki cismi- dünyama. 
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IV BÖLMƏ 
 
 

TƏHSİLİMİZİN TARİXİNDƏN  
QISA SƏTİRLƏR... 

 
 
 

Sən Zakirlə birgə ömür yaşadın, 
Sərvətini xəzinəmə daşıdın, 
Elmin ilə həyatımı oxşadın, 
Mənə ən xoş nəğmə çalan təhsilim. 
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TƏHSİL ÖLKƏMİZİN BUGÜNKÜ VƏ SABAHKI GÜCLÜ 
İNKİŞAFI DEMƏKDİR 

 
Təhsili iqtisadçılar və siyasətçilər cəmiyyətin ən strateji 

sahəsi hesab edirlər. Ona görə ki, bu sahənin inkişafını təmin 
etmədən cəmiyyəti yaşadan və irəli aparan digər sahələrin tərəqqisi 
qeyri mümkündür. Hər hansı ölkənin mədəniyyəti, iqtisadiyyatı və 
hərbi qüdrəti məhz həmin məkanda mövcud olan təhsilin inkişaf 
səviyyəsi  ilə ölçülür. 

İndi yaşadığımız XXI əsr təhsil əsri adlanır. Dünyanın aparıcı 
dövlətləri hesab olunan Çin, ABŞ, Yaponiya, Almaniya və digər döv-
lətlərdə yüksək inkişaf sürəti məhz təhsilə ayrılan diqqət və maliyyə 
vəsaitinin həcmi ilə sıx bağlıdır. Günü- gündən qloballaşan, neft və qaz 
uğrunda dövlətlərarası ziddiyyətlərin artdığı,  ümumdünya iqtisadi və 
maliyyə böhranının tüğyan etdiyi, hərbi güc tətbiq etmənin çoxaldığı 
bir zamanda təhsilin keyfiyyətini artırmaq, bu sahədə müəyyən edilmiş 
məqsədlərə çatmaq çox dövlətlər üçün təxirəsalınmaz bir işə çevrilib. 
Dünyanın 100-dək olkəsinin güc yolu ilə alınmış ərazi iddiaları,  
beynəlxalq terrorizmi də bura əlavə etsək, təhsilin inkişafının düzgün 
nizamlanmasının nə qədər ölkəyə xeyir və gəlir gətirəcəyini 
əvvəlcədən  proqnoz etmək olar.  

Azərbaycanda aparılan düzgün təhsil siyasəti ildən-ilə öz səmə-
rəli bəhrəsini verməkdədir. İndi respublikamızın orta məktəblərini 
bitirmiş minlərlə gənc oğlan və qızımız dünyanın nüfuzlu universitet-
lərində təhsil alır. Dövlətimizin təhsil sahəsinə göstərdiyi qayğı və 
diqqət ildən-ilə çoxalır. 

Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev respublikamızda milli təhsilin 
inkişafına həmişə böyük diqqət çəkmiş, ona xüsusi qayğı ilə 
yanaşmışdır.  O, təhsili millətin gələcəyi adlandırırdı. Onu dövlətin, 
ölkənin, cəmiyyətin həyatının mühüm sahəsi hesab edirdi. Ulu 
Öndərin keçən əsrin 70 və 80-ci illərində keçmiş Sovet dövründə ali 
təhsil alan gənclərimizə yüksək qayğı ilə, böyük həssaslıqla yanaşırdı. 
Onları keçmiş İttifaqın ən tanınmış və nüfuzlu ali məktəblərinə 
oxumağa göndərməsi sonradan müstəqillik dövrünə keçid zamanı öz  
gözəl  faydasını verdi. 

Hazırda respublikamızda təhsil öz xoşbəxt anlarını yaşayır. 



64 

Təhsilimiz dünyadakı təhsil standartlarına uyğun qurulur və inkişaf 
etdirilir. Artıq Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət ildən-ilə normallaşdıqca 
təhsilin bütün pillələrinə dövlət qayğısı yüksəlib. Dünyada maliyyə 
böhranının və infilyasiyanın at oynatmasına baxmayaraq, respublika-
mızda bu sahəyə ayrılan büdcə vəsaitləri ildən-ilə artırılır. Məktəb və 
uşaq bağçaları üçün yeni binalar tikilir. Onların texniki bazası 
möhkəmləndirilir. Təmirə ciddi ehtiyacı olan mövcud binalar isə 
dövlət büdcəsi və ya digər özəl mənbələr hesabına keyfiyyətli formada 
əsaslı təmir olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təhsilə  
diqqət və qayğısının ildən-ilə artması, onun bu nəhəng strateji sahəyə 
güclü dəstək olması təhsilin gələcək inkişafından xəbər verir. Hər il  
respublikamızda onlarla məktəb, məktəbəqədər və məktəbdənkənar 
uşaq müəssisələri üçün yeni binalar inşa edilir. Hörmətli Prezidentimiz 
İ.Əliyevin respublikamızda məktəb və digər tədris müəssisələrinin 
binalarının təməlqoyma və başa çatan tikintilərinin açılışı mərasim-
lərində şəxsən iştirak etməsi də dövlət başçısının bu mühüm sahəyə 
yüksək qayğı və həssaslıqla yanaşmasını sübut edir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında vətəndaşların 
təhsil hüququ 42-ci maddənin beş yarımmaddəsində geniş şərh 
edilmişdir. Bunlara: Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaşın təhsil 
almaq hüququnun olması, dövlət tərəfindən icbarı ümumi orta təhsil 
almaq hüququnun təmin edilməsi, təhsil sisteminə dövlət tərəfindən 
nəzarət olunması, maddi vəziyyətdən asılı olmayaraq istedadlı 
şəxslərin təhsillərini davam etdirilməsinə dövlət tərəfindən zəmanət 
verilməsi və minimum təhsil standartlarının müəyyən olunması 
maddələri aiddir. 

Təhsil vermək, öyrətmək,  yəni müəllim peşəsi tarixən savab və 
müqəddəs bir iş hesab olunub. Sevimli peyğəmbərimiz Həzrəti 
Mühəmməd Əleyhissalamın hədislərinin birində deyilib: “ Bir saat elm 
öyrənmək altımış illik ibadətdən xeyirlidir”. 

Lakin xeyirli olmasına və ümumibəşəri əhəmiyyət daşımasına 
baxmayaraq “öyrətmək”, yəni müəllim peşəsi çox çətin və xüsusi 
xarakterli işdir. Bu peşə barədə Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsinin 93-cü maddəsinə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, o “yüksək 
həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın 
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səhhətinə mənfi təsir göstərən”peşələr siyahıına daxil edilib. Mütə-
xəssislər tərəfindən bu peşənin çətinliyi və ağırlığı nəzərə alınaraq 
müəllimlər üçün həftədə 36 saatdan artıq olmamaq şərtilə qısa iş günü 
müəyyən edilib. Həmin məcəllənin 118-ci maddəsinə görə müəllim 
peşəsində çalışanlar üçün ildə bir dəfə olmaqla 56 təqvim günü əmək 
məzuniyyəti müddəti nəzərdə tutulmuşdur. 

Adı dünyanın ən məşhur pedaqoqları sırasında hörmətlə çəkilən 
görkəmli pedaqoq  A.S.Makarenkonun kollektivdə tərbiyə,uşaqların 
əmək tərbiyəsi, ailə tərbiyəsi, vəzifə və şərəf hissi, iradə, xarakter , 
intizam tərbiyəsi və başqa məsələlər barədə yazdığı kitablar və elmi 
məqalələr səksən ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq bu gün də öz 
aktuallığını itirməyib. Ukraynadakı uşaq əmək müəssisələrinin şöbə 
rəisinin müavini vəzifəsində işlədiyi  dövrlərdə o, pedaqoji təcrübəsini, 
təlim-tərbiyədə irəli sürdüyü nəzəri fikirlərini əvvəlcə müxtəlif 
məqalələr kimi qələmə almış, sonra isə onları öz kitablarında ümumi-
ləşdirmişdir. 

 “Valideynlər üçün kitab”ın II cildində  təlim-tərbiyə  vermək 
kimi  mürəkkəb  peşənin  problemlərini görkəmli pedaqoq belə ifadə 
edirdi: “Bir idarəyə rəhbərlik etməyi bacaran adamlar, ən müxtəlif  
insanlarla  yoldaşlıq, həm dostluq, həm də  istədiyiniz normal müna-
sibət saxlaya bilən adamlar öz doğma oğulları ilə üz-üzə gəldikdə sadə 
məsələlərdən baş çıxara bilməyən adamlara çevrilirlər”. 

Təhsil təkcə bu günün, sabahın deyil, gələcəyin qurucularını  
yetişdirən  strateji , vacib dövlət əhəmiyyətli bir sahədir. Bu sahənin 
inkişafı həmişə dövlətimizin qayğısı ilə əhatə olunmuş, onun diqqəti və 
nəzarəti sayəsində bu sahədə saysız uğurlar əldə edilmişdir. Lakin belə 
böyük əhəmiyyət kəsb edən iri həcmli sahənin həmişə yeniləşməsi, 
yəni dünyada gedən inkişaf sürəti ilə ayaqlaşması  da  tələb olunur. 

Hal-hazırda Azərbaycanda  ümumitəhsilin Konsepsiyası (Milli 
Kurikulum) xalqımızın  milli və ümumibəşəri dəyərləri  hesaba 
alınmaqla  həyata keçirilir. Həmin təhsil Konsepsiyası əsasən mək-
təbdə təhsil alan şagirdlərdə  şəxsiyyətin düzgün formalaşmasına, 
onlarda həyatı bacarıqların  daha çox inkişaf etməsinə xidmət edir. 
Respublikamızın ümumitəhsil sistemində  Milli Kurikulum islahatının 
tətbiqi təhsil işçilərinin qarşısına yeni-yeni vəzifələr qoyub. Bu 
vəzifələr təhsilin təşkili formalarının təkmilləşdirməsini, yeni təhsil 
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sisteminə  ana dilimiz , milli adət və ənənələrimiz, milli maraqlarımız, 
dövlətçiliyimizin  möhkəmləndirilməsi baxımından yeni forma və 
məzmun standartlarına uyğun  yanaşılmasını tələb edir. Ümumtəhsil 
məktəblərinin əsas vəzifəsi şagirdlərə  zəngin dünyəvi təlim-tərbiyə 
verməklə yanaşı, problemli situasiyalar  anında şagirdlərdə müstəqil 
fikir yürütmək, sərbəst qərar vermək  bacarıqlarını daha da  inkişaf 
etdirməkdir. Onlarda  Vətənə, torpağa, xalqa saf və  möhtəşəm məhəb-
bət hissi aşılamaq, hərbi vətənpərvərlik ruhuhu daha da yüksəltmək 
tələb olunur. Əyər məktəbdə sağlam dünyagörüşlü, saf əqidəli, torpağa 
bağlı, Vətənə sədaqətli, bilik və bacarığına görə yeniləşən dünyamızla 
ayaqlaşa bilən vətəndaşlar yetişdirilirsə, onda  demək olar ki, təhsil 
işçiləri qarşıya qoyulan  vəzifələrin icrasını təmin  etmək  yolu ilə 
irəliləyirlər. Təhsilin əsas vəzifəsi Vətənə fayda verə biləcək 
vətəndaşlar yetişdirməkdən ibarətdir. 

 
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL TARİXİNDƏN QISA ŞƏRH 
 
Azərbaycanda ilk təhsilin yaranma tarixi çox qədim dövrlərə 

təsadüf edir. Həmin illərdə indiki yüksək səviyyəli dünyəvi təhsil 
barədə heç söhbət  ola da bilməzdi. Doğrudur,  III-V əsrlərdə Sasanilər 
dövründə ibtidai təhsillə əhatə olunan bir sıra məktəblər fəaliyyət 
göstərirdi. V-VII əsrlərdə isə ana dilində olan məktəblər təşkil 
olunmağa başladı. Həmin vaxtlarda məktəblərdə dərslər alban əlifbası 
ilə keçirilirdi. Lakin məktəblərin sayı çox az olduğundan əhalinin kiçik 
bir hissəsi təhsilə cəlb olunmuşdu. 

 O dövrün ən inkişaf etmiş təhsil ocağı Şərqdə məşhuri -cahan 
olan Nizamiyyə mədrəsəsi idi. Burada Azərbaycanın ən nüfuzlu 
alimləri müəllimlik edirdilər. Başqa mədrəsələr də təşkil olunaraq 
fəaliyyət göstərirdi. Lakin təhsilin bu cür yaxşı vəziyyəti uzun sürə 
bilmədi. Ona görə ki, ərəb istilası bu mütərəqqi işə kökündən mane 
oldu, onu tamamilə  sarsıtdı. 

Azərbaycan VII əsrin ikinci yarısında ərəblər tərəfindən işğal 
olundu. İslam dini zorla ölkə ərazisində yayılmağa başladı. Ərəblərin 
bura gəlməsi ilə əvvəlki təhsil sisteminin qara günləri başladı. İşğaldan 
əvvəl fəaliyyət göstərən məktəblər bağlandı. Köhnə təhsil sisteminin 



67 

işləməsi tamamilə dayandırıldı və sonradan birdəfəlik ləğv edildi. 
Azərbaycanda islam mədəniyyəti, şəriət qayda- qanunları 

yayılmağa başladı. Bunlarla paralel olaraq ölkəmizdə yeni abi- havaya 
uyğun məktəblər və mədrəsələr təşkil olunması üçün hazırlıq işləri 
gedirdi. 

İki əsr keçdikdən sonra ölkəmizdə dini təhsil inkişaf etməyə 
başladı. İbtidai, orta və ali dini təhsil verən məktəblər və mədrəsələr 
yaradıldı. Artıq XI-XII əsrlərdə Naxçıvan, Şamaxı, Gəncə, Təbriz və 
başqa iri şəhərlərdə yeni mədrəsələr açılaraq fəaliyyət göstərməyə 
başlamışdı. Bu mədrəsələrdə mükəmməl təhsil alıb onları bitirən 
məzunlar arasında neçə-neçə şair, alim, həkim və digər peşələr üzrə 
mütəxəssislər yetişmişdi. 

Ölkəmizdə XIII-XVIII əsrlər arasında dini təhsil mədrəsələrinin 
sayı və onlarda öyrədilən dərslərin keyfiyyəti daha da artırıldı. Bakıda, 
Dərbənddə, Naxçıvanda, Təbrizdə və digər tanınmış iri şəhərlərdəki 
mədrəsələrdə tədris işinə məşhur alimlər, həkimlər, şairlər və digər 
mütəxəssislər cəlb edilmişdi. Bu mədrəsələrdə dərslik və bədii 
ədəbiyyat fondunun yaradılmasına və həmin fondun daha da 
zənginləşdirilməsinə diqqət artırılmışdı. 

20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan əhalisinin çox hissəsini 
savadsızlar təşkil edirdi. Ali təhsilli mütəxxəsislər yox dərəcəsində idi. 
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qərarı ilə 1918-ci ildə Respublika 
Maarif Nazirliyi yaradıldı. Bakı Dövlət Universiteti təşkil edildi. Lakin 
universitetdə dərs demək üçün müəllim kadrları çatışmırdı. Ona görə 
də ilk dövrlərdə həmin ali məktəbə xarici dövlətlərdən ali təhsilli 
mütəxəssislər cəlb olundu. 

XX əsri bütünlüklə Azərbaycanda dünyəvi təhsilin mərhələlər 
üzrə inkişaf dövrü adlandırmaq olar. Bura savadsızlığın tamamilə ləğv 
edilməsi, yeni universitet və institutların yaradılması,yeddilik, 
səkkizillik və orta təhsilə keçid mərhələlərinin inkişafı dövrü  aiddir.  

İlk vaxtlarda 2 fakültə (tibb və tarix), 44 müəllim, 12 profes-
sorla fəaliyyətə başlayan və Azərbaycanda ali təhsilli kadrların 
yetişməsində analoqu olmayan Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
2019-cu ildə 100 yaşı qeyd ediləcəkdir. Həmin tədbirin respublika 
səviyyəsində təntənəli şəkildə keçirilməsi üçün artıq hazırlıq işlərinə  
start verilib. 
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Hal-hazırda ölkəmizdə vətəndaşların təhsil hüququ dövlə-
timizin əsas qanunu olan Azərbaycan Respublikasının Konstitu-
siyasının 42-ci maddəsinə müvafiq olaraq tənzimlənir. Bu maddə-
də qeyd olunur ki, hər bir ölkə vətəndaşının təhsil almaq hüququ 
vardır. Dövlətimiz bütün istedadlı şəxslərin təhsil almasına 
zəmanət verir. 

Respublikamızda təhsil günü-gündən çiçəklənir və inkişaf edir. 
İndi Azərbaycanda köhnə təhsil üsullarından və metodlarından çoxdan 
imtina edilib. Müasir dünyamızin ən mütərəqqi təhsil metodları ilə 
köklənən Azərbaycan təhsilı bu sahədə də öz qabaqcıllığını göstərir. 
Və onu əyani şəkildə subut etmək üçün dünya standartlarını,yeni-yeni 
texnologiyaları öz təhsil sahəsinə gətirib. İndi isə söz təhsil işçilərinin- 
yəni müəllimlərindir. Keyfiyyətli təhsil XXI əsrin tələbidir. Dünya-
nın müasir inkişafına istiqamətlənən milli təhsil sistemimiz artıq öz 
qabaqcıl və mütərəqqi işi ilə dünya axarına qoşulub. Bütün bunlar isə 
təhsilimizin gələcəkdə yüksək inkişafından xəbər verir. Mən buna öz 
səmimiyyətimlə inanıram. 

 
 

ŞABRANDA (KEÇMİŞ DƏVƏÇİDƏ) TƏHSİL 
 
Qədim Şabranda təhsilin əsasını dini təhsil təşkil edib. Bu təhsil 

növü əsasən VII əsrin ortalarından sonra yaranıb və inkişaf etmişdir. 
VII əsrin ortalarında ərəb xilafəti Azərbaycan ərazisində işğal-

çılıq siyasəti həyata keçirəndə onun təsiri Şabranda da öz əks- sədasını 
göstərdi. Ərəblər öz işğalçılıq siyasətlərinin ömrünü uzatmaq məqsə-
dilə Azərbaycanın başqa şəhər və kəndləri kimi, Şabran ərazisinə də 
çoxlu din nümayəndələri göndərmişdilər. Bu din xadimlərinin, yəni 
əfəndilərin və axundların məqsədi islam dinini əhali arasında yay-
maqdan ibarət idi. Onlar öz ailələri və yaxın qohum-qardaşları ilə 
birlikdə bu əraziyə köçüb gəlmiş və yerli əhalinin uşaqlarına ərəb 
dilində savad öyrətmək missiyasını yerinə yetirirdilər. Bu müəllimlər 
Şabranda və onun kəndlərində özlərinə ev-eşik düzəldib orada daimi 
yaşamağa başlamışdılar. 

İllər arxada qaldıqca, gəlmə axundlar və əfəndilər yerli əhali ara-
sında böyük nüfuza və hörmətə sahib oldular. Get-gedə kəndlərin 
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əhalisi bu müdrik insanları elin müdrik ağsaqqalı, ziyalısı və bilicisi 
kimi qəbul etdilər. 

Vaxt-vədə yetişdi. Həmin gəlmə insanlar, yəni müəllimlər qocal-
dılar və dünyalarını dəyişdilər. Onların nəşi də vəsiyyətlərinə görə öz 
vətənlərinə göndərilməyib həmin kəndlərdəki qəbirıstanlıqlarda 
basdırıldı. Kəndlərin yerli camaatı rəhmətə gedən həmin müəllimləri 
unutmadı. Onların məzarlarını ziyarətgaha çevirdilər. İndi də həmin 
məzarları vaxtaşırı ziyarət edirlər. Yeri gələndə onların ruhuna and 
içirlər.  

Belə müəllimlərin adları bu günümüzə qədər gəlib çatıb. Məsə-
lən: Qələgahda yaşamış İbrahim Əfəndini, Şabrandan Seyid Əmiras-
lanı, Gömür kəndindən Şeyx Əzizəddini, Pirəbədildən Şeyx Pirəbədəli, 
Xəlfələrdən Xəlifə Seyidəhmədi və başqalarını buna nümunə gös-
tərmək olar. 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda dünyəvi təhsilin 
başlanğıcı 1914-cü ildə Pirəbədil və Kilvar kəndində açılmış 5-illik 
rus-tatar məktəblərinin fəaliyyəti ilə bağlıdır.  

1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet quruluşu yaranandan sonra 
dünyəvi təhsilə diqqət artırılıb. 1922-ci ildə  Dəvəçibazarda 5-illik 
rus-tatar məktəbi açılıb. Dəvəçibazarda və  digər iri kəndlərdə 
savadsızlığın ləğvi kursları təşkil edilib. 

1930-cu ildə Dəvəçinin rayon statusu alması təhsilin inkişa-
fına güclü təkan verib. 1934-cü ildə Pirəbədil və Dəvəçibazar mək-
təbləri yeddiillik təhsilə keçiblər. 1937-ci ildən isə Pirəbədil və 
Dəvəçibazar məktəbləri orta məktəbə çevirilib.1949-cu ildə rayo-
numuzda yeddiillik təhsil proqramının yerinə yetirilməsi başa 
çatıb. 

1950-ci ildən başlayaraq rayonda məktəblərin ali təhsilli (xüsu-
silə yerli kadrlarla) təminatı məsələsi yavaş-yavaş yaxşılaşmağa baş-
layıb. Rayonda bir-birinin ardınca ibtidai və yeddiillik məktəblərin 
şəbəkəsi artırılıb. 1959-cu ildə rayonda səkkizillik təhsilə keçilib. 

1960-cı illərdən başlayaraq rayonumuzda təhsiliın inkişafı nəzə-
rə çarpan dərəcədə yüksəlib. 1966-cı ildə rayonda əksər məktəblər 
ümumi təhsilə keçib. 

1970-2000-ci və 2000-2017-ci illər rayon təhsili inkişaf mər-
hələsini keçib. Lakin bu illəri və əldə edilən bütün nailiyyətləri bir-bir 
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yazsaq heç beş kitaba da sığmaz. Mən təhsilin inkişafında önəmli rol 
oynayan məktəb və digər təhsilyönümlü tikintilərdən qısa söhbət 
açmaqla bu mövzunu bitirmək istəyirəm. Çünki kitabın həcmi və 
təyinatı mövzunu genişləndirməyə  imkan vermir.  

Qısaca olaraq məktəb və diğər təhsil müəssisələrinin tikintisi 
haqqında. Altımışıncı illərdə rayonumuzda şagird sayının artması ilə 
əlaqədar məktəb tikintisinə böyük ehtiyac var idi. Mövcud binalar 
köklü şəkildə darısqal idi. Onlar təhsil müəssisəsi üçün tələb olunan 
standartlara cavab vermirdi. Əksər məktəblərimizdə şağirdlər partada 
üç-üç otururdular. Birinci sırada oturan şagirdlərlə yazı lövhəsi arasın-
dakı məsafə olduqca yaxın olduğuna görə bu vəziyyət yetişməkdə olan 
nəslin sağlamlığına böyük ziyan vururdu. 

Yalan olmasın. Mən Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon təhsilinin son 
50 ilinin canlı inkişaf yolunu gözü ilə görən və onun tarixini qələmə 
alan yeganə adamam. Bu gün yaşayan və keçmişə real gözlə baxan 
şəxs kimi deyə bilərəm ki, 1960-cı ildə Dəvəçi şəhərində 1 №-li, 1972-
ci ildə isə 2 №-li orta məktəblərin yeni binalarda təhsilə başlaması 
rayon təhsilində inqilaba bərabər bir hadisə oldu. Həmin illərdə və 
sonralar Dəvəçikənddə (Dəvəçi şəhəri),  Gəndov, Rəhimli və Ağbaş 
kimi iri kəndlərimizdə yeni  tipli layihələr əsasında  məktəb binaları 
tikilib istifadəyə verildi. Bir qədər sonra Dəvəçi şəhərində məktəbli 
şahmat həvəskarları üçün Şahmat məktəbi və 140 nəfərlik iki uşaq 
bağçası üçün yeni binalar  da inşa edildi. 

Doğma Azərbaycanımızın təzəcə müstəqillik qazandığı illərdən 
başlayaraq Şabran rayonunda məktəb tikintisi işi dayanmadı. O, yeni 
istək və həvəslə irəliyə və inkişafa doğru daha böyük sürət götürdü. Bu 
illərdə H.Əliyev fondunun köməyi və dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına rayonumuzda yeni məktəb binaları tikilib istifadəyə verildi. 
Dəvəçi şəhərində (4 və 5 №-li orta məktəblər), Güləmli,  Sincanboyad, 
Zeyvə, Qorğan, Düzbilici, Pirəmsən, Şahnazərli, Pirəbədil, Aygünlü, 
Təzəkənd, Xəlilli, Taxtalar və başqa kəndlərimizdə tikilən yeni məktəb 
binaları şagirdləri bir ana kimi sevinclə qarşılayaraq öz bağrına basdı. 
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V BÖLMƏ 
 

 
QAZANILAN HƏR KİÇİK UĞUR  

BÖYÜK SEVİNC DEMƏKDİR  
 
 
 

Təhsilin təməli, elmin mənşəyi, 
Neçə müəllimin gərgin əməyi. 
Hamının keçdiyi həyat mənbəyi, 
Ömür karvanına yoldur bu məktəb. 
Uğurlu yollarla boldur bu məktəb. 
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ŞABRAN (KEÇMİŞ DƏVƏÇİ) ŞƏHƏR 
AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI  

R.YUSİFOV ADINA 2№-Lİ TEXNİKİ FƏNLƏR 
TƏMAYÜLLÜ MƏKTƏB-LİSEYİN 
TARİXİNİ VƏRƏQLƏYƏRKƏN... 

 
           

1. GİRİŞ ÜÇÜN BİR NEÇƏ SÖZ VƏ YA 45 İLİN 
UĞURLARINA NƏZƏR SALARKƏN 

 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 

R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 45 il 
zamanında keçdiyi yola  baxıram. Saysız təhlillər, müqayisələr döstərir 
ki, təxminən yarım əsrə yaxın olan vaxt ərzində gedilən bu yol heç də 
səmərəsiz olmayıb. Tarix üçün çox qısa zaman kəsiyi hesab olunan  45 
il ərzində həmin məktəb-lisey Şabranın (keçmiş Dəvəçinin) təhsil 
salnaməsinə saysız möhtəşəm uğurları ilə daxil olub.  

Dünyamızda qloballaşmanın tüğyan etdiyi bir dövrdə təhsilə 
verilən yeni-yeni tələblər, vəzifələr demək olar ki, hər an çoxalır. Bunu 
dərk edən, günü-gündən təzələnən və dəyişən təhsil üsullarını və 
texnalogiyalarını dərindən mənimsəyən, müasir yeni təcrübədən böyük 
bacarıqla və ustalıqla faydalanan məktəb-liseyin kollektivi bu gün də 
Şabran rayonunda birincilik bayrağını əlində möhkəm saxlamaqdadır.  

İnandırıcı surətdə göstərə bilərəm ki, elə bil bu məktəbin tikintisi 
başlayarkən ilk təməl daşı qoyulanda el ağsaqqallarımız tərəfindən 
yaxşı xeyir-dua alıb. Məktəb-liseydə müəyyən vaxt ərzində işlədikdən 
sonra bir-birinin ardınca müxtəlif vaxtlarda direktorlar, tədris-hissə 
müdirləri, təşkilatçılar, hərbi rəhbərlər, müəllim və digər müxtəlif 
dərəcədən olan inzibatı texniki işçilər dəyişərək biri digərini əvəz etsə 
də,  bu təhsil ocağında tədrisin vəziyyəti, onun inkişaf səviyyəsi bir 
zərrə qədər  aşağı düşməyib.  

Yəni istər məktəb-liseyin rəhbər eşalonunda, istər müəllim-tər-
biyəçi və texniki işçilər səviyyəsində aparılan kadr dəyişilikləri mək-
təbin rayon təhsilinin önündə getməsinə mane ola bilməyib. 
Kollektivın tərkibi ildən-ilə dəyişilsə də  günü-gündən qələbə əzmini 
daha da artırmağı baçarıb.  Hər il  təhsil sahəsində yeni-yeni uğurlar 
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qazanıb. 
Məktəb-liseyin uğurlar əldə etməsinin səbəblərini müxtəlif cür 

izah etmək olar. Mən ancaq deyərdim ki, əsas səbəb məkəb- liseyin 
yarandığı ilk gündən palıd ağacı kimi möhkəm kök salmış və hər yana 
şaxələnmiş çox sağlam, zəhmətsevər, olduqca məsuliyyətli, öz işinə 
yeni forma və məzmun gətirməyi bacaran dəyərli pedaqoji kollektivin 
bu təhsil məbədində  təşkil olunması və onun uzun illər ərzində 
möhkəm təməl üzərində formalaşmasıdır. 

Əminliklə deyə bilərəm ki, məktəbin gözəl qorunan arxiv 
sənədlərini araşdırarkən mənə bir daha məlum oldu ki, kadr siyasəti 
sahəsində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayon rəhbərlərinin, Rayon Təhsil Şöbəsinin rolu çox 
yüksəkdir. Bütün bunlar isə həmin təşkilatların məktəbə rəhbər və 
müəllim kadrlarının seçimində yüksək mövqe tutmasından irəli gəlir. 
Yəni keçən əsrin 70-ci illərin əvvəllərindən bu tədris ocağı fəaliyyətə 
başlayan andan rayonun məktəblərində çalışan ən bilikli, bacarıqlı, 
təşkilatçılıq işi ilə fərqlənən, maarfləndirmə təcrübəsi olan, dərs dediyi 
fənni ürəkdən sevən, onu şagirdlərə öyrətməyə can atan, rayonda 
sayılıb-seçilən müəllim kadrlarının məktəb- liseyə işləməyə dəvət 
olunmasıdır. 

Sevindirici hal odur ki, keçən 45 il ərzində məktəb- liseyin 
müəllimləri arasından rayon rəhbərliyi və Rayon Təhsil Şöbəsi həmişə 
ehtiyat kadr bazası kimi də istifadə etmişdir.  Rayon və respublika 
təşkilatlarının bir sıra rəhbər işlərinə bu məktəbin kadr potensialından 
geniş istifadə edilib. Onların hamısının adını çəkməyə kitabın həcmi və 
imkanları çatmır. Yalnız mən onların bir neçəsinin adını göstərəçəyəm. 
Məsələn: Oqtay Sultanov-məktəbin tarix müəllimi əvvəlcə rayon 
XMŞ-nə metodist vəzifəsinə irəli çəkilmiş, sonradan elmi sahədə 
çalışmaq məqsədilə Bakı şəhərinə köçmüşdür. İlk dövrlərdə keçmiş 
V.İ.Lenin adına APİ-nin Elmı kommunizm və SSRİ tarixi 
kafedrasında laborant işləmişdir. Uzun müddət elmin çətin pillələri ilə 
qalxan Oqtay müəllim hazırda elmlər doktoru, professordur. 
Məktəbin fiziki tərbiyə müəllimi Kamil Hüseynov Dəvəçi Rayon 
İcra Hakimiyyətinin Başçısı vəzifəsinə qədər yüksəlib. Tarix 
müəllimi Hafiz Quliyev uzun müddət Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
Rayon İcra Hakimiyyətində şöbə müdiri və MAMEİİAHİ- nın RK 
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sədri işləyib. 
Məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Nadir Fazilov, fizika müəl-

limi Ağabəy Quliyev, riyaziyyat və fizika müəllimləri Ağakərim 
Ağarzayev, Tofiq Poladov, Muradxan Səfərəliyev, Fikrət Əfəndi 
və başqaları isə RXMŞ-nin inspektoru və digər vəzifələrə irəli 
çəkiliblər. 

Məktəb-liseyin tarixini ardıcıl surətdə vərəqlədikcə onun təhsil 
sahəsində qazandığı uğurların çox da asan başa gəlmədiyi məlum oldu. 
Rayonumuzda müəllim və şagird sayına görə ən böyük təhsil müəssi-
səsi hesab olunan məktəb-liseyin tarix kitabını vərəqlədikcə onun təhsil 
sahəsində keçdiyi uğurlu yol kino lenti kimi  gözümün qarşısından gəlib 
keçdi. Mən bu təhsil müəssisəsinin ötən tarixini yada salmaqla bərabər 
sanki təhsil sahəsində çalışdığım həmin illəri sanki bir də təzədən  
yaşadım. Elə bil həmin illər gözüm qarşısında cana gəlib dil açdı. 
Mənimlə danışıb xeyli söhbət edərək bugünkü reallığa çevirildi. 

 Məktəb-lisey 1972/1973-cü tədris ilindən başlayaraq 
1980/1981-ci dərs ili də daxil olmaqla təxminən yeddi il Azərbaycan 
Respublikası Maarif Nazirliyinin ümumi orta təhsil məktəbləri üçün 
təsdiq edilmiş tədris proqramı əsasında  işləmişdir. 

1981/1982- ci dərs ilinin əvvəlindən isə həmin təhsil ocağında 
riyaziyyatdan dərinləşdirilmiş proqramla işləyən siniflər təşkil 
olunaraq fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Demək olar ki, təqribən 27 
il, yəni 2008/2009-cu tədris ilinə kimi məktəb öz pedaqoji iş fəaliy-
yətini bu tədris proqramı üzrə qurub. 

2009/2010-cu dərs ilində Azərbaycan Respublikası Təhsil və 
Maliyyə Nazirliklərinin əmr, sərəncam və digər rəsmi razılıqlarına 
əsasən məktəbdə ilk iki lisey sinfi yaradılıb. Və həmin siniflərdə dərs 
deyən müəllimlərə 15 % əlavə əmək haqqının yüksək stavka ilə ödə-
nilməsinə  rəsmən icazə verilib. İndi artıq yeddinci ildir ki, təhsil 
müəssisəsi respublikamızın məktəb-liseyləri üçün nəzərdə tutul-
muş və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq 
edilmiş tədris  planı əsasında işləyir. 
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2. MƏKTƏBİN TARİXİNİ VƏRƏQLƏYƏRKƏN... 
                   

BU MƏKTƏB 
 
Təhsilin təməli, elmin mənşəyi, 
Neçə müəllimin gərgin əməyi. 
Hamının keçdiyi həyat mənbəyi, 
Ömür karvanına yoldur bu məktəb. 
Uğurlu yollarla boldur bu məktəb. 
 
Səsləyib təhsilə yaxın elləri, 
Toplayıb bir yerə neçə dilləri. 
“Birdən onbirə” dək sayıb illəri, 
Hər elmi öyrədib bizə bu məktəb. 
Verib qiymətini sözə bu məktəb. 
 
Nə qədər müəllim burda iz salıb, 
Bu evdə minlərlə şagird dərs alıb. 
İlləri adlayıb, sanma qocalıb, 
Dərsi altı yaşdan keçib bu məktəb. 
Daim gənclik suyun içib bu məktəb. 
 
Fərqi yox Vətənin hansı yerində,  
Ən ucqar kəndində, ya şəhərində. 
Barlı bir ağacdır, kökü dərində, 
Elimdə,obamda bitib bu məktəb. 
Uca məqamlara yetib bu məktəb. 
 
Burada hərənin adı,soyadı, 
Qalxır “sinif-sinif “,  artır savadı. 
Hamıya pay düşür, olur sovqatı, 
Elmi təmannasız verir bu məktəb. 
Vaxtını hədərə vermir bu məktəb. 
 
Hələ ki, cavandır, qırxbeşdir yaşı, 
Qopub tökülməyib kərpici, daşı. 
Yüksəkdir təhsildə, ucadır başı, 
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Yaranıb ən xoşbəxt gündə bu məktəb. 
Olacaq həmişə öndə bu məktəb. 
 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər R.Yusifov adına 2 №-li texniki 
fənlər təmayüllü məktəb-liseyin tarixinin bu kitabda olduğu kimi 
əks edilməsi, oxucular üçün daha aydın olması üçün məktəb-liseyin 
keçdiyi tarixi yolu aşağıda göstərdiyimiz 5 mərhələyə ayırdıq: 

1972-1980-ci illər 
1981-1990-cı illər 
1991- 2000-ci illər 
2001-2010-cu illər 
2011-2017-ci illər 

 
1972-1980-ci illər 

 
 Dəvəçi rayon XMŞ-nin 25 avqust 1972-ci il tarixli 219 №-li 

əmrində Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon mərkəzində yeni orta 
məktəb binasının tikilib istifadəyə verilməsi qeyd edilib. Həmin 
məsələ ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Maarif Nazir-
liyi tərəfindən təsdiq edilmiş şəbəkə planına əsasən Dəvəçi şəhərin-
dəki 3 və 5 №-li səkkizillik məktəblərin fəaliyyətinə xitam verilib. 3 
№-li 8-illik məktəbin sabiq direktoru Məcid Bağırov RXMŞ-nin 
inspektoru vəzifəsinə, 5 №-li məktəbin direktoru İsbat İsaqov isə ra-
yonda yeni açılmış bu orta məktəbə direktor vəzifəsinə köçürülüb. 
Bağlanan məktəblərin bazasında, yəni onların müəllim və 
şagird kontingenti əsasında yeni Dəvəçi şəhər 2 №-li orta 
məktəb yaradılıb.  

 1972-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında məktəbə rəhbərlik 
etmək üçün aşağıdakı rəhbər və dərsəyardımçı inzibatı kadr heyəti 
yeni vəzifələrə təyin edilib: 

 İsbat İsaqov - direktor,  Nadir Qəribov - təlim-tərbiyə işləri 
üzrə direktor müavini, Hüseynağa İdrisov - ibtidai siniflər üzrə 
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, Rəfiqə Dəmirova- sinif-
dən xaric və məktəbdənkənar işlər üzrə direktor müavini (təşkilatçı), 
Südabə Əsədullayeva - PBDR,  Sədaqət Əsgərova- kimya üzrə 
laborant, Ənvər Quliyev- fizika üzrə laborant və s. (Əsas: rayon 
XMŞ üzrə 219,  310,  315, 344, 360 № li, məktəb üzrə 94 № li və 



77 

digər əmrlər) 
Məktəb ilk 1972/1973-cü tədris ilinə aşağıdakı adları göstə-

rilən ixtisaslı müəllimlərlə başlayıb: 
İbtidai siniflər üzrə: Zeynəb Kərimova, Leyla Həsənzadə, 

Teymurşah Mehrabov, Hüseynağa İdrisov, Sifayə Əkbərova, Fəzilə 
Əliyeva, Zeynəb Muradova, Abdulhəşim Musayev, Hüriyyə 
Hacıyeva, Sayad Məmmədova, Valentina Mikayılovna, Mariya 
Filippova və başqaları; 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə: Nadir Qəribov, 
Nadir Fazilov, Şərqiyyə Cəbrayılova, Əzizə Muradova, Münəvvər 
Quliyeva,  Müslüm Mayılov və qeyriləri; 

Rus dili ixtisası üzrə: Güllü Əliyeva, Qənimət Babayeva, 
Aliyə Nəzirova, Sevil Dəmirova, Tərifə Heydərova, Nigar Rüstə-
mova və digərləri; 

Riyaziyyat ixtisası üzrə: İsbat İsaqov, Ağakərim Ağarzayev, 
Tofiq Poladov, Şəfiqə Hüseynova və başqaları ; 

Tarix ixtisası üzrə: Nurbala Quliyev, Xanım Sultanova və 
digərləri; 

Kimya-biologiya ixtisası üzrə: Roza Abbasova, Zümrüd 
Məmmədova və qeyriləri; 

Fizika ixtisası üzrə : Arif Səlimov və başqaları; 
Coğrafiya ixtisası üzrə: Mirfəttah Qədirov və digərləri; 
Xarici dil ixtisası üzrə: Elmira Cəlilova, Ömər Əkbərov və 

qeyriləri; 
Bədən tərbiyəsi ixtisası üzrə: Alik Əhmədov, Firudin Cəlilov, 

və başqaları; 
Əmək təlimi ixtisası üzrə: Ələmşah Qurbanov, Oktay 

Həkimov, Bayram Rzayev və digərləri; 
Məktəbin 21.04.1973-cü il tarixli əmri ilə dil- ədəbiyyat 

müəllimi Nadir Fazilov Dəvəçi RXMŞ-nə inspektor vəzifəsinə 
irəli çəkildiyi üçün məktəbin müəllimliyindən azad edilib. 

Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 
fizika kafedrası məktəbi hamiliyə götürüb. (Əmr №262 12 may 
1973-cü il) 

Məktəbin əmri ilə fizika müəllimi Fikrət Əfəndiyev 29 noyabr 
1974-cü il tarixdən məktəbin radio qovşağına rəhbər təyin edilib. 



78 

Məktəbin 30 nəfər şagirdi təmsil edən “Orlyonok” hərbi 
idman oyunu komandası rayonun orta məktəbləri arasında 
keçirilən bütün növlər üzrə idman  yarışlarında qələbə qazan-
dığına görə məktəbin 17.03.1975-ci il tarixli 644 №-li əmrilə 
yarışmanı keçirən təşkilat komitəsinə və yarış üzvü olan 30 
nəfər şagirdə məktəb direktoru tərəfindən təşəkkür elan edilib. 

1974/1975-ci tədris ilində məktəbdə ədəbiyyat və tarix 
dərslərinin şagirdlər tərəfindən yaxşı mənimsənilməsini həyata 
keçirmək məqsədilə tarixi yerlərə ekskursiyalar təşkil olunmuşdur. 
Bu məqsədlə məktəbdə oxuyan 61 nəfər IX-X sinif şagirdi iki 
istiqamətə - Bakı və Dərbənd şəhərlərinə ekskursiyaya göndəril-
iblər. Ekskursiyalara rəhbərlik işi məktəbin müəllimləri Ə. Əzizov, 
H.Quliyev və M.Quliyevaya həvalə edilmişdi. 

1973/1974-cü dərs ilində Dəvəçi XMŞ tərəfindən məktəbin 
rəhbərliyində kadr dəyişikliyi edilib. Məktəbin direktoru İsbat 
İsaqov Dəvəçi RXMŞ-nin 18 oktyabr 1973-cü il tarixli 485 №- 
əmrinin 1-ci paraqrafı ilə ərizəsinə əsasən tutduğu vəzifədən azad 
edilərək işlədiyi məktəbdə ixtisası üzrə müəllim saxlanılıb. Həmin 
əmrin 2-ci paraqrafı ilə RXMŞ-nin müdiri işləmiş ali təhsilli 
coğrafiya müəllimi Tamara Qasımova məktəbə direktor 
vəzifəsinə təyin edilib. 

01 yanvar 1974-cü il vəziyyətinə məktəbə aşağıdakı məsul 
şəxslər rəhbərlik edib: 

Direktor - Tamara Qasımova, direktorun təlim-tərbiyə işləri 
üzrə müavini- Nadir Qəribov, ibtidai siniflər üzrə təlim-tərbiyə 
işlərinə təhkim olunmuş direktor müavini- Hüseynağa İdrisov, 
təşkilatçı - Rəfiqə Dəmirova, direktorun təsərrüfat işləri üzrə müa-
vini - Bayram Rzayev, hərbi rəhbər - Ələmşah Qurbanov, partiya 
təşkilatı katibi - Fəzilə Əliyeva, yerli komitə sədri - Mariya 
Filippova, valideynlər komitəsinin sədri - Müslüm Mayılov, məktə-
bin müəllim komsomol təşkilatı katibi - Rübabə Məmmədova 
PBDR - Südabə Əsədullayeva, laborantlar - Sədaqət Əsgərova və 
Şərqiyyə Quliyeva, kitabxanaçılar - Şahnaz Sultanova, Solmaz 
Nurməmmədova, Məturə Əmrahova və başqaları. 

1975-ci ilin aprel ayında məktəbdə fizika müəllimi Fikrət 
Əfəndiyevin rəhbərliyi ilə “Şən və hazırcavablar” klubunun yarış-
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ması keçirilib. Bilik yarışmasında IX-“v” sinfinin şagirdlərindən 
Nurəddin Məmmədov, Şəfəq Fazilova və Aydın Rzaquluyev qalib 
gəlib. Məktəb direktorunun 10.04.1975-ci il tarixli 654 №-li əmrilə 
fənn müəlliminin və qalib şagirdlərin şəxsi işinə yazılmaqla 
təşəkkür elan edilib. 

25 aprel 1977-ci ilə məktəbə aşağıdakı cavabdeh şəxslər 
rəhbərlik edib: 

Tamara Qasımova- direktor, Nadir Qəribov - təlim-tərbiyə 
işləri üzrə direktor müavini, Hüseynağa İdrisov - ibtidai siniflər üzrə 
direktor müavini, Rəfiqə Dəmirova - təşkilatçı, Bayram Rzayev - 
təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini, Ələmşah Qurbanov - hərbi 
rəhbər, Şəfiqə Hüseynova - ilk partiya təşkilatı katibi, Teymurşah 
Mehrabov - həmkarlar təşkilatının sədri, Fikrət Əfəndiyev - 
komsomol təşkilatımnın katibi, Südabə Əsədullayeva - PBDR və b. 

Həmin tarixə məktəbdə aşağıda adları qeyd edilən ixtisaslı 
müəllimlər tədris işinə cəlb ediliblər: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə: Nadir Qəribov, Müslüm 
Mayılov, Gülbikə Nurməmmədova, Əzizə Muradova, Şərqiyyə 
Cəbrayılova,  Münəvvər Quliyeva, Əsmətxanım Qədirova, Zenfira 
Əhədova və başqaları; 

Rus-dili üzrə: Nigar Rüstəmova, Aliyə Nəzirova,  Qənimət 
Babayeva, Güllü Əliyeva, Palina Filippova, Rübabə Məmmədova, 
Raisa Kolmıçenko və digərləri; 

Riyaziyyat üzrə: Ağakərim Ağarzayev, İsbat İsaqov, Rəfiqə 
Dəmirova, Tofiq Poladov, Əzizağa Əzizov, Tavat Babayeva, Şəfiqə 
Hüseynova, Kamilə Qarayeva və qeyriləri; 

Coğrafiya üzrə: Tamara Qasımova, Mirfəttah Qədirov və 
başqaları; 

Tarix üzrə: Hafiz Quliyev, Xanım Sultanova, Ələddin 
Əlicanov və digərləri; 

Fizika üzrə: Ağabəy Quliyev, Fikrət Əfəndiyev, Arifə 
Ağayeva və qeyriləri; 

Xarici dili üzrə: Elmira Bədəlova, Ömər Əkbərov, Almaz 
Kərimova və başqaları; 

Məktəbin 16.05.1978-ci il tarixli 189 №-li əmri ilə məktəbin 
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Nadir Bəylər oğlu 
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Qəribov 19-21 may 1978-ci il tarixlərdə Azərbaycan müəllim-
lərinin VI qurultayında iştirak etmək üçün Bakı şəhərinə ezam 
edilmişdir. 

01 sentyabr 1978-ci il tarixə məktəbi aşağıdakı məsul şəxslər 
idarə edirdi:  

Tamara Qasımova – direktor, Nadir Qəribov və Əzizağa 
Əzizov – təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavinləri, Rəfiqə 
Dəmirova – təşkilatçı, Ələmşah Qurbanov – hərbi rəhbər və s. 

Gələcəkdə böyük uğurlara imza atmağı planlaşdıran bu 
məktəbin ixtisaslı müəllim kadrları ilə ardıcıl olaraq təmin etmək 
məsələsi Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin, rayon 
rəhbərliyinin və RXMŞ-nin diqqət mərkəzində olmuşdur. Rayonun 
ümumtəhsil məktəblərində işləyən ən təcrübəli və bacarıqlı müəl-
limlərin bu böyük təhsil məbədinə göndərilməsi işi daim gündəmdə 
olmuşdur. Bu səbəbdən də yüksək biliyə malik olan və müasir 
dərsin müxtəlif metod və üsullarını öz işində tətbiq etməyi bacaran 
pedaqoji kadrların sayı məktəbdə ildən-ilə artıb. Bu müəllimlər öz 
işlərində ciddi əzmkarlıq göstərərək məktəbdə təhsilin yüksəlişi 
ücün can yandırır və pedaqoji sahədə yüksək uğur əldə etmək üçün 
var qüvvələrini sərf edirdilər. Sanki məktəbdə birinci olmaq 
uğrunda müəllimlər arasında böyük yarış gedirdi. Özü də bu yarış 
fasiləsiz və gündən-günə yüksələn xətlə inkişaf etdiyi üçün onun 
dayanma ehtimalı sıfra bərabər idi. Bunu 01.09.1978-ci il tarixli 204 
№-li əmrlə məktəbin müəllimləri arasında 1978/1979-cu tədris ili 
üçün aparılmış dərs bölgüsündən də aydın görmək olar: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə: Nadir Qəribov, 
Müslüm Mayılov, Əzizə Muradova, Gülbikə Nurməmmədova, 
Abdulhəşim Musayev, Zenfira Əhədova, Şahnaz Sultanova, 
Şərqiyyə Cəbrayılova, Münəvvər Quliyeva. 

Rus dili ixtisası üzrə: Aliyə Nəzirova, Lətifə Aslanova, Rüba-
bə Məmmədova, Qənimət Babayeva, Nigar Rüstəmova, Güllü 
Əliyeva, Tərifə Heydərova, Nüşabə Qayayeva, Sevil Dəmirova, 
Pelagiya Filippovna . 

Riyaziyyat ixtisası üzrə: Muradxan Səfərəliyev, Rəfiqə Dəmi-
rova, İsbat İsaqov, Ağakərim Ağarzayev, Tofiq Poladov, Əzizağa 
Əzizov, Tavat Babayeva, Şəfiqə Hüseynova, Kamilə Qarayeva. 
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Tarix-ictimaiyyət ixtisası üzrə: Ələddin Əlicanov, Hafiz 
Quliyev, Xanım Sultanova, Nurbala Hüseynov. 

Coğrafiya ixtisası üzrə: Tamara Qasımova, Zeynalabdin 
Məmmədquliyev . 

Kimya-biologiya ixtisası üzrə: Roza Abbasova, Zümrüd 
Məmmədova, Mahirə Məmmədova, Hökümə Rüstəmova, Sədaqət 
Əsgərova. 

Fizika ixtisası üzrə: Fikrət Əfəndiyev, Arifə Ağayeva, 
Ağabəy Quliyev. 

Xarici dil ixtisası üzrə: Ömər Əkbərov və Solmaz Kərimova 
(fransız dili), Elmira Bədəlova və Zümrüd Məmmədova (alman 
dili), Ruqiyyə Atakişiyeva (ingilis dili) . 

Bədən tərbiyəsi ixtisası üzrə: Adil Ağayev, Hüseyn Məqami, 
Firudin Cəlilov, Ziyada Quliyeva. 

Çağırışçı gənclərin ibtidai hərbi hazırlıq ixtisası üzrə: 
Ələmşah Qurbanov. 

Əmək təlimi ixtisası üzrə: Əbülfərz Heydərov, Zöhrə 
Bağırova, Oktay Həkimov. 

İbtidai siniflər üzrə: Teymurşah Mehrabov, Leyla Həsənzadə, 
Sifayə Əkbərova, Ruhulla Ruhullayev, Milyan Məmmədova, 
Gülyaz Osmanova, Fəzilə Əliyeva, Elmira Hüseynova, Mariya 
Filippova, Sadəgül Ağayeva. 

1978-ci ilin sentyabr ayında məktəbin rəhbərliyində dəyişiklik 
edilib. Dəvəçi rayon XMŞ-nin 13.09.1978-ci il tarixli 272 №-li, 
məktəbin 13.09.1978-ci il tarixli 218 №-li əmrlərinə əsasən Tamara 
Əhməd qızı Qasımova verdiyi ərizəsinə əsasən məktəbin direktoru 
vəzifəsindən azad olunaraq məktəbdə ixtisası üzrə müəllim saxla-
nılıb. Həmin əmrlərin ikinci paraqrafları ilə məktəbin direktoru 
vəzifəsi müvəqqəti olaraq məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə 
direktor müavini Nadir Bəylər oğlu Qəribova həvalə edilib.  

 Fənn dərnəklərinin müasir təhsilin tələbləri səviyyəsində 
inkişafı və onların tədrisi işində xüsusi yer tutması məktəbin 
yarandığı 5 il ərzində özünü xüsusi göstərib. Bu sahədə dərnəklərə 
cəlb edilmiş şagirdlərin bilik və bacarıqlarının daha da artırılması 
həmişə ön plana keçib. Həmin məsələnin həllinə məktəbin nüfuzlu 
və səriştəli müəllimləri cəlb olunub.  
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Məktəb şagirdlərinin meyl və maraqları, müəllimlərin isə bilik 
və bacarıqları nəzərə alınaraq 1978/1979-cu dərs ilində təşkil edil-
miş kimya (rəhbəri Roza Abbasova), riyaziyyat (rəhbəri Ağakərim 
Ağarzayev), fizika (rəhbəri Ağabəy Quliyev), rus dili (rəhbəri Aliyə 
Nəzirova), bədii özfəaliyyət və digər dərnəklərin fəaliyyət göstər-
məsi o dövrdə məktəbdə tədrisin inkişafına xeyli kömək edirdi.  

10 may 1978-ci il tarixdə ali təhsilli rus-dili müəllimi 
Əhməd Məmməd oğlu Əkbərov məktəbə direktor təyin edilib. 

Məktəbin 10.05.1978-ci il tarixli 236 №-li əmrilə məktəbin 
ayrı-ayrı siniflərində nizam-intizamı möhkəmlətmək, mövcud 
nöqsanları tənqid edərək aradan qaldırmaq məqsədilə ayda iki dəfə 
işıq üzü görən “Sancaq” satirik divar qəzetinin buraxılması qərara 
alınıb. Qəzetin redaktoru məktəbin müəllimi Zümrüd Məmmədova, 
üzvləri isə Rəfiqə Dəmirova, Hafiz Quliyev,Tofiq Poladov və 
Münəvvər Quliyeva idilər. 

Bu məktəbin bilikli və təcrübəli müəllim kadrlarının səsi- 
sorağı məktəbdən çox-çox uzaqlara yayıldıqca onların ildən-ilə 
rayonun nüfuzlu idarə və təşkilatlarına məsul və rəhbər işlərə irəli 
çəkilməsi məsələsi gündəmə gəlirdi. Məsələn: Məktəbin 
10.10.1978-ci il tarixli 237 №-li əmrində göstərilib ki, məktəbin 
nüfuzlu riyaziyyat müəllimi Ağakərim Qərib oğlu Ağarzayev 
irəli çəkilərək məktəbdə 12 saat dərsi saxlanmaqla rayon XMŞ-
nə inspektor vəzifəsinə təyin olunub. 

Həmin təhsil ocağı yaranan gündən burada vətənpərvərlik 
tərbiyəsi həmişə məktəbin pedaqoji kollektivinin bir nömrəli 
vəzifəsi hesab edilib. Xüsusilə, Ələmşah Qurbanovun bu məktəbdə 
hərbi rəhbər işlədiyi dövrlərdə bu sahədə əldə edilən uğurlardan 
danışmasam insafsızlıq olar. O illərdə Ələmşah müəllimin yaxından 
iştirakı ilə X-XI sinif şagirdlərinə atıcılıq dərslərini öyrətmək, onları 
həqiqi hərbi xidmətə əsil döyüşçü kimi hazırlamaq məqsədilə 
məktəbdə atıcılıq tiri təşkil edilmişdi. Həmin atıcılıq tiri hərbi-tədris 
proqrammasının düzgün və səmərəli yerinə yetirilməsindəki xid-
mətlərinə və töhfələrinə görə rayon məktəbləri içərisində yeganə idi. 
Rayon Hərbi Komissarlığı və digər təşkilatlar da məktəbdə fəaliyyət 
göstərən və rayonda yeganə olan bu tədris tirindən vaxtaşırı istifadə 
edərək faydalanırdılar. 
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 Məktəbin arxivini araşdırarkən rastlaşdığım 24.10.1978-ci il 
tarixli 239 №-li əmr də elə bu mövzudan söhbət açır. Əmrdə deyilir 
ki, məktəbdə təhsil alan şagirdlərin, xüsusilə gənclərin Vətənpər-
vərlik tərbiyəsini yaxşılaşdırmaq, onları ordu sıralarına hazırlan-
masını səmərəli təşkil etmək məqsədilə X sinif şagirdlərindən ibarət 
“Zirvə” əməliyyatı keçirilib. Məktəbdə yaradılmış 15 nəfərdən 
ibarət təşkilat komitəsi Dəvəçi rayon Hərbi Komissarlığı ilə birlikdə 
məktəb şagirdlərinin gələcək hərbi xidmətə hazırlığının səviyyəsini 
öyrənib və təhlil edib.  

Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə məktəb təkcə şagirdlərə bilik 
verməklə kifayətlənməyib. O, təhsil verdiyi şagirdlərinin siyasi 
savadının artırılmasını və dünya görüşünün formalaşmasını da daim 
diqqət mərkəzində saxlayıb. Araşdırma apararkən mən 25.10.1978-
ci il tarixli 240 №-li belə məzmunda tərtib edilmiş bir əmrə rast 
gəldim. Əmrdə qeyd edilir ki, məktəbdə şagirdlərin siyasi savadını, 
onların dünyagörüşünü daha da inkişaf etdirmək məqsədilə “Dünya 
həftə ərzində” rubrikası altında siyasi məlumat günü keçirilməsi 
qərara alınıb. Bu məqsədlə yaradılmış təşkilat komitəsinə məktəbin 
tarix müəllimi Nurbala Hüseynov rəhbər edib. Bu tədbirin qrafik 
üzrə məktəbdə keçirilməsi təkcə siyasi məqsəd daşımayıb. O həm 
də məktəbdaxili nizam-intizamın, qayda-qanunun hamı tərəfindən 
gözlənilməsinə xüsusi önəm verirdi.  

Məktəbdə şagirdlərin elmi dünyagörüşünün formalaşması 
məqsədi ilə də mütəmadi olaraq silsilə tədbirlər həyata keçirilib. 
Buna məktəbdə vaxtaşırı keçirilən şeir, rəsm, inşa-yazı və seir mü-
sabiqələri, eləcə də müxtəlif bilik gecələrini misal göstərmək olar. 
Məktəbin 25.01.1979-cu il tarixli 10 №-li əmrində “Kimyanın 
möcüzələri” adlı gecənin keçirilməsi haqqında məlumat verilib. 
Böyük maraqla izlənilən bu gecə məktəbin bütün kimyasevərlərinin 
ürəyincə olub. Gecənin yüksək təşkilatçılıqla və səmərəli şəkildə 
keçirilməsini təmin etdiyinə görə həmin əmrin ikinci paraqrafında 
məktəbin kimya müəllimləri Zümrüd və Mahirə Məmmədovalara 
məktəb rəhbəri tərəfindən təşəkkür elan edilib. 

25 aprel 1979-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası Maarif 
Nazirliyi, Azərbaycan KP Dəvəçi RK-cı və rayon XMŞ tərəfindən 
məktəbin rəhbərliyində kadr dəyişikliyi edilib. Əhməd Məmməd 
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oğlu Əkbərov məktəbin direktoru vəzifəsindən azad edilib. Ali 
təhsilli rus dili və coğrafiya müəllimi Baba Mövsüm oğlu 
Muradəliyev məktəbə direktor təyin edilib. 

01 may 1980-ci il tarixə məktəbdə aşağıdakı müəllim kollek-
tivi pedaqoji işə cəlb edilmişdi: 

İbtidai sinif və günüuzadılmış qruplar üzrə: Zenfira 
Əhədova, Fəzilə Əliyeva, Məhbubə Salmanova, Gülyaz Osmanova, 
Leyla Həsənzadə, Ruhulla Ruhullayev, Sifayə Əkbərova, Milyan 
Məmmədova, Nicabət Əmiraslanova, Zöhrə Bağırova, Teymurşah 
Mehrabov, Şükufə Eyyubova. 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə: Şərqiyyə Cəbra-
yılova, Şahnaz Sultanova, Müslüm Mayılov, Abdulhəşim Musayev, 
Münəvvər Quliyeva, Əzizə Muradova, Gülbikə Nurməmmədova. 

Rus dili fənni üzrə: Aliyə Nəzirova,Tərifə Heydərova, Güllü 
Əliyeva, Sevil Dəmirova, Leylafər Ağayeva, Palina Filippova, 
Qənimət Babayeva, Nigar Rüstəmova, Rübabə Məmmədova, Lətifə 
Aslanova, Mariya Filippova, Həmzə Zöhrə, Ziyarət Balağayeva. 

Riyaziyyat-fizika fənni üzrə: Rəfiqə Dəmirova, Nəzifə 
Əlipoladova, Zenfira Həkimova, İsbat İsaqov, Şəfiqə Hüseynova, 
Tavat Babayeva, Tofiq Poladov, Şahnaz Bəbirova, Xanım 
Əfəndiyeva, Azad Muradəliyev, Vaqif Fərmanov. 

Kimya-biologiya fənni üzrə: Hökümə Rüstəmova, Sənəm 
Sultanova, Roza Abbasova, Zümrüd Məmmədova, Ağabacı 
Yolçuyeva. 

Tarix-coğrafiya fənni üzrə: Zeynalabdin Məmmədquliyev, 
Ələddin Əlicanov, Xanım Sultanova, Nurbala Hüseynov,Tamara 
Qasımova, Hafiz Quliyev. 

Xarici dili fənni üzrə: Ruqiyyə Atakişiyeva, Ömər Əkbərov, 
Nailə Cəbrayılova, Elmira Bədəlova, Xanım Məcidova. 

Bədən tərbiyəsi fənni üzrə: Adil Ağayev, Ziyada Quliyeva, 
Tərlan Babayev, Məqami Hüseyn. 

Nəğmə və musiqi üzrə: Esmira Məmmədova. 
Əmək və rəsmxət üzrə: Oqtay Həkimov və başqaları. 
1974-1980-cı illərdə məktəbə aşagıdakı ixtisaslardan olan 

müəllimlər işə qəbul edilmişlər: 
Fikrət Əfəndiyev (fizika), Rübabə Məmmədova (rus dili), 
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Kamil Hüseynov (bədən tərbiyəsi), Əzizağa Əzizov (riyaziyyat), 
Şirin Məhərrəmov (əmək), Kanal Aslanov (bədən tərbiyəsi), 
Ruhulla Ruhullayev (sinif), Rəhimə Mehdiyeva (biologiya), 
Ələddin Əlicanov (tarix), Nicabət Əmiraslanova (ibtidai sinif), Arzu 
Hacıyeva (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı), Şahnaz Bəbirova  
(riyaziyyat), Xanım Məcidova (ingilis dili), Şahnaz Sultanova 
(Azərbaycan dili və ədəbiyyatı), Maya Musayeva (kitabxanaçı), 
Azad Muradəliyev (fizika), Xavər Hacıyeva (ingilis dili), Gülşən 
Əhmədova (əmək), Oqtay Sultanov (tarix), Məhvirət Hüseynova 
(əmək), Ağabacı Yolçuyeva (kimya), Sonaxanım Sultanova (sinif), 
Simuzər Hacıyeva (biologiya), Leylafər Ağayeva (rus dili),  Sənəm 
Soltanova (biologiya), Məhbubə Salmanova (günüuzadılmış qrup), 
Sevda Abbasova (sinif), Nailə Cəbrayılova (alman dili), Həmzə 
Zöhrə (rus dili), Şükufə Eyyubova (sinif), Ziyarət Balağayeva (rus 
dili), Nəzifə Əlipoladova (riyaziyyat), Mətanət Hacıyeva (PBDR). 

 
1981-1990-cı illər 

 

 
 

Məktəbin müəllimi Aliyə Nəzirova Azərbaycan KP  
XXX qurultayının nümayəndələri arasında 
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01 may 1981-ci il tarixə məktəbə aşağıdakı cavabdeh şəxslər 
rəhbərlik edirdi: 

Baba Muradəliyev - direktor, Nadir Qəribov və Əzizağa 
Əzizov - direktorun təlim-tərbiyə işləri üzrə müavinləri, Rəfiqə 
Dəmirova - təşkilatçı, Bayram Rzayev - direktorun təsərrüfat işləri 
üzrə müavini, Ələmşah Qurbanov - hərbi rəhbər, Südabə 
Əsədullayeva – PBDR və qeyriləri. 

Azərbaycan SSR MN-nin 17.12.1981-ci il tarixli 403 №-li,  
Dəvəçi RXMŞ-nin 14.01.1982-ci il tarixli 12 №-li əmrləri ilə 
məktəbin direktoru Baba Mövsüm oğlu Muradəliyev tutduğu 
vəzifədən azad edilərək Dəvəçi rayon əyani-qiyabi axşam 
ümumtəhsil məktəbinə direktor təyin edilib. 

Məktəbin 14 yanvar 1982-ci il tarixli 03№-li əmrinin 2-ci 
paraqrafı ilə məktəbin direktorluğu vəzifəsi müvəqqəti olaraq həmin 
məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Nadir Bəylər 
oğlu Qəribova tapşırılıb. 

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin 05 fevral 1982-ci il 
tarixli 52 №-li, Dəvəçi rayon XMŞ-nin 12.02.1982-ci il tarixli 58№-
li əmrlərinə əsasən ali təhsilli coğrafiya müəllimi, 1964-cü ildən 
pedaqoji fəaliyyətə başlamış Nofəl Gülü oğlu Məmmədov 
rayonun Çölquşçu kənd orta məktəbinin direktoru vəzifəsindən 
azad olunaraq məktəbə direktor vəzifəsinə köçürülüb. 

O dövrlərdə məktəbdə təşkil edilmiş günüuzadılmış qruplarda 
tərbiyə alan şagirdlərin tərbiyəsinin düzgün təşkilinə xüsusi diqqət 
və qayğı vardı. Bu məqsədlə keçirilən müxtəlif məşğələlər, oyunlar, 
istirahət (günorta yuxusu da daxil olmaqla) həmin uşaqların gələcək 
inkişafı, onların sağlam böyüməsi üçün misli görünməyən əhəmiy-
yətə malik idi. Lakin bunlardan da ən vacibi qruplarda tərbiyə alan 
şagirdlərin təkcə valideynlərin deyil, onların bir qisminin dövlət 
hesabına gündə bir və ya iki dəfə pulsuz yeməklə təmin edilməsi 
məsələsi idi. Yaxşı yadımdadır: mən o illərdə RXMŞ-nin xətti ilə 
bir neçə dəfə xəbərdarlıq edilmədən məktəbdə bu işin gedişini 
yoxladım. Nəticə fərəhləndirici idi. Bu sahədə olan müsbət irəlilə-
yişləri və əldə edilən uğurları görüb çox sevindim və bu barədə 
RXMŞ-nə yazılı arayış təqdim etdim. 

Məktəbin 22.02.1982-ci il tarixli 36 №-li əmrində məktəbdə 
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təşkil edilmiş 7 günüuzadılmış qrupda təhsil alan 63 nəfər şagirdə 
(28 nəfərinə 100%-lə, 35 nəfərinə isə 50%-lə) dövlət büdcəsi 
hesabına isti yemək verildiyi bildirilir. 

Məktəbin müəllimlərinin attestasiyadan keçirilməsi barədə 
məktəbin 13.03.1982-ci il tarixli 40 №-li əmrilə komissiya yara-
dılıb. 

 1981/1982-ci tədris ilindən başlayaraq məktəbdə riyaziy-
yatdan dərinləşmiş proqram üzrə işləyən siniflər fəaliyyət gös-
tərməyə başladı. 

Məktəbin 29.06.1982-ci il tarixli 73 №-li əmrinə əsasən orta 
məktəbi bitirmiş 104 nəfər məzuna orta təhsil haqqında attestat 
verilib. 

1982/1983-cü dərs ilində məktəbə aşağıdakı ixtisaslı müəl-
limlər tədris işinə cəlb olunmuşdu: 

İbtidai siniflər və günüuzadılmış qruplar üzrə: Şahnaz Sulta-
nova, Şəfiqə Hüseynova, Fəzilə Əliyeva, Ruhulla Ruhullayev, 
Leyla Həsənzadə, Teymurşah Mehrabov, Şükufə Eyyubova, Nica-
bət Əmiraslanova, Sifayə Əkbərova, Zenfira Əhədova, Gülyaz 
Osmanova, Məhbubə Salmanova, Milyan Məmmədova, Fizzə 
Nurməmmədova. 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə: Nadir Qəribov, 
Müslüm Mayılov, Abdulhəşim Musayev, Münəvvər Quliyeva, 
Şərqiyyə Cəbrayılova, Əzizə Muradova, Gülbikə Nurməmmədova. 

Rus-dili fənni üzrə: Aliyə Nəzirova, Nigar Rüstəmova, 
Qənimət Babayeva, Rübabə Məmmədova, Sevil Dəmirova, Tavat 
Nemətova, Lətifə Aslanova, Güllü Əliyeva, Ziyarət Balağayeva, 
Fatma Cəlilova, Tərifə Heydərova, Leylafər Ağayeva. 

Riyaziyyat və fizika fənni üzrə: Əzizağa Əzizov, Rəfiqə 
Dəmirova, İsbat İsaqov, Nəzifə Əlipoladova, Tofiq Poladov, Tavat 
Babayeva, Xanım Əfəndiyeva, Şahnaz Bəbirova, Zenfira Həki-
mova, Azad Muradəliyev. 

Tarix-coğrafiya fənni üzrə: Nofəl Məmmədov, Ələddin 
Əlicanov, Nurbala Hüseynov, Hafiz Quliyev, Xanım Sultanova, 
Tamara Qasımova, Zeynalabdin Məmmədquliyev. 

Kimya-biologiya fənni üzrə: Zümrüd Məmmədova, Roza 
Abbasova, Hökümə Rüstəmova, Ağabacı Yolçuyeva, Sənəm 
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Sultanova. 
Xarici dili fənni üzrə: Elmira Bədəlova, Ömər Əkbərov, 

Almaz Kərimova, Nailə Cəbrayılova, Ruqiyyə Atakişiyeva, Xanım 
Məcidova. 

Bədən tərbiyəsi fənni üzrə: Məqami Hüseyn, Adil Ağayev, 
Tərlan Babayev, Ziyada Quliyeva. 

Əmək və rəsmxət fənni üzrə: Ələmşah Qurbanov, Gülşən 
Əhmədova, Zöhrə Bağırova, Məhvirət Hüseynova. 

Nəğmə və musiqi fənni üzrə: Esmira Məmmədova. 
1982/1983-cü dərs ilində məktəbin 30-a yaxın sinifinə şagird 

qəbulu planı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmiş, aşağıdakı siniflərə 
göstərilən miqdarda şagird cəlb edilmişdi: 

İki hazırlıq sinfinə 50 nəfər, iki I sinfə 82 nəfər, iki II sinfə 82 
nəfər, iki III sinfə 81 nəfər, üç IV sinfə 92 nəfər, iki V sinfə 81 
nəfər, üç VI sinfə 88 nəfər, üç VII sinfə 97 nəfər, üç VIII sinfə 107 
nəfər, üç IX sinfə 100 nəfər, dörd X sinfə 124 nəfər, cəmi 29 sinfə 
984 nəfər şagird. 

01 sentyabr 1982-ci il vəziyyətinə məktəbin idarə olunması 
aşagıdakı rəhbər şəxslərə tapşırılmışdı:  

Məktəbin direktoru- Nofəl Məmmədov, təlim-tərbiyə işləri 
üzrə direktor müavinləri Nadir Qəribov və Əzizağa Əzizov, 
təşkilatçı- Rəfiqə Dəmirova, həmkarlar təşkilatının sədri- Leyla 
Həsənzadə, təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini-Bayram Rzayev, 
hərbi rəhbər- Ələmşah Qurbanov, kitabxanaçı- Gülzar Quliyeva, 
laborantlar-Şərqiyyə Quliyeva və Sədaqət Pirquliyeva, emalatxana 
müdiri – Arzu Hacıyeva və başqaları. 

Dəvəçi RXMŞ-nin 14.10.1982-ci il tarixli 470 №-li və 
məktəbin 27.10.1982-ci il tarixli 113 №-li əmrlərinə əsasən məktə-
bin IX siniflərində oxuyan 41 nəfər şagirddən ibarət avtomobil işi 
öyrənən qrup təşkil edilib. Bu qrupda məşğələ keçmək üçün Dəvəçi 
şəhərindəki 2721 №-li avtodəstənin dəstə rəisi vəzifəsində çalışan 
Vaqif Minaşah oğlu Orucəliyev məktəbə bu sahə üzrə ixtisas 
müəllimi (əvəzçiliklə) təyin edilib. 

1982/1983-cü tədris ilinin sonunda bütün fənlərdən illik əla 
qiymətlər aldığına və nümunəvi davranışına görə I siniflər üzrə 35 
nəfər, II siniflər üzrə 21 nəfər, III siniflər üzrə 27 nəfər, IV siniflər 
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üzrə 15 nəfər, V siniflər üzrə 13 nəfər, VI siniflər üzrə 7 nəfər, VII 
siniflər üzrə 7 nəfər, cəmi 125 nəfər şagirdə tərifnamə verilib (Əmr 
№ 50 31.05.1983-сü il). 

X sinifin buraxılış imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verdiklərinə 
görə məktəbin 120 məzununa orta təhsil haqqında attestat verilib. 

X-XI siniflərdə illik “5”qiymət alan,  ayrı-ayrı fənnlərin 
öyrənilməsində xüsusi uğur qazanan X sinfi bitirmiş 30 nəfər 
məzuna məktəb direktorunun əmrinə əsasən tərifnamə verilib. 

01 sentyabr 1983-cü il tarixə məktəbdə yeni dərs ilində 
fəaliyyət göstərəcək üç I sinfə 92 nəfər şagird qəbul edilib. 

1983/1984-cü tədris ilinin sonunda məktəbin VIII sinfini 
bitirmiş 91 nəfər şagirdə təhsil haqqında şəhadətnamə verilib. İllik 
və bütün fənnlərdən “5” qiymət alan və nümunəvi əxlaqı olan 7 
nəfər şagirdə isə əlaçılıq haqqında tərifnamə verilib. 

Həmin tədris ilinin yekununda məktəbin X sinfini bitirmiş 93 
nəfər məzuna orta məktəbi birirmək haqqında attestat verilib. 
Məktəbin IX və X siniflərini bitirmiş 18 nəfər şagird isə illik və 
yekun qiymətləri “5” olduğu üçün tərifnamə alıblar. 

1984/1985-ci dərs ilinin 01 sentyabr vəziyyətinə məktəbin iki 
hazırlıq sinfində 57 nəfər, iki I sinfdə 68 nəfər, üç II sinfdə 93 nəfər, 
iki III sinifdə 82 nəfər, iki IV sinifdə 80 nəfər, iki V sinifdə 79 
nəfər, üç VI sinifdə 90 nəfər, iki VII sinifdə 77 nəfər, üç VIII 
sinifdə 84 nəfər, iki IX sinifdə 70 nəfər, üç X sinifdə 94 nəfər, cəmi 
26 sinifdə 874 nəfər şagird ümumi orta təhsilə cəlb edilib. 

Həmin dərs ilində təhsil müəssisəsində avtomobil peşəsi üzrə 
ixtisasa yiyələnmək məqsədilə məktəbin IX siniflərində oxuyan 43 
nəfər şagird avtomobil işi üzrə təşkil edilmiş qrupa daxil edilib. 

O dövrlərdə məktəbdə ibtidai sinifdə oxuyan şagirdlərin nəza-
rətdən kənar qalmaması, daha sağlam böyüməsi üçün dövlət səviy-
yəsində xüsusi proqram vardı. Bu proqram özünü məktəblərdə təş-
kil edilmiş günüuzadılmış qruplar şəkilində göstərirdi. Kiçik 
məktəbyaşlı şagirdlərin ev tapşırıqlarına mükəmməl hazırlaşması,  
onların maddi təminatı və təhlükəsizliyi tam təmin edilirdi. Köməyə 
ehtiyacı olan və işləyən valideynlərə yardım və s. məqsədilə bu 
günüuzadılmış qrupların böyük əhəmiyyəti vardı. Qruplarda tərbiyə 
alan uşaqlar üçün bütün oyunların və məşğələlərin təşkil edilməsi, 
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onların istirahəti, yatacaqla təmin edilməsi, gündə iki və ya bir dəfə 
yemək verilməsi işi hamısı dövlət hesabına idi. 

Burada uşaqlar müxtəlif əyləncələrlə, maraqlı oyunlarla 
məşğul idilər. Bu isə hər iki valideyni işdə olan fidan balaların pis 
vərdişlərdən uzaq olmasına, onların xüsusi qayğı ilə böyüyərək 
gələcəkdə sağlam ruhlu yeniyetməyə və gəncə çevirilməsinə xidmət 
edirdi. 

1984/1985-ci tədris ilində məktəbdə 240 nəfər şagirdi əhatə 
edən yuxarıda qeyd etdiyim tədbirlərin keçirilməsinə məsuliyyət 
daşıyan 8 belə günüuzadılmış qrup vardı. 

Həmin dərs ilinin sonunda məktəbin üç səkkizinci sinfinin 
buraxılışı oldu. 83 nəfər şagird həmin sinifləri bitirərək təhsil 
haqqında şəhadətnamə aldı. Onlardan 6 nəfərinə isə bütün fənlərdən 
illik və yekun əla qiymət aldıqlarına görə fərqlənmə- tərifnaməsi 
verilib. 

1984/1985-ci dərs ilinin yekununda məktəbin üç X sinfində 
təhsil alan 80 nəfər məzun məktəbi bitirərək orta təhsil haqqında 
attestat alıb. Oxuduğu müddət ərzində, o cümlədən IX və X 
siniflərdə bütün fənlərdən illik,  imtahanlarda və yekun “5” qiymət 
aldığına, nümunəvi davranışa malik olduğuna, məktəbin ictimai 
işlərində fəal iştirakına və fənn olimpiadalarında yer tutduğunu 
nəzərə alaraq “X a” sinif şagirdi Araz Rəhman oğlu Səmədov 
“Təlimdə, əməkdə əla müvəffəqiyyətə və davranışa görə” qızıl 
medalı ilə təltif edilməyə layiq olduğu üçün onun sənədləri 
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinə göndərilib. 

Həmin tədris ilində bir və ya bir neçə fənnin öyrədilməsində 
xüsusi müvəffəqiyyətlər qazanmış və həmin fənlər üzrə IX, X 
siniflərdə illik “5” qiymət almış, qalan fənlər üzrə müsbət qiyməti 
və nümunəvi davranışı olan X sinfi bitirmiş 27 nəfər məzuna “Ayrı-
ayrı fənlərin öyrənilməsində xüsusi müvəffəqiyyətə görə” 
tərifnaməsi verilib. 

1984/1985-ci tədris ilini uğurla başa vuran 4 nəfər IX sinif 
şagirdinə isə imtahanlardan və ilin yekununa görə əla qiymət 
aldıqları üçün tərifnamə verilib. 

01 sentyabr 1985-ci il vəziyyətinə məktəbdə hazırlıq və  
I siniflər üzrə şagird qəbulu planı aşağıdakı qaydada icra olunub: 



91 

Yeni açılmış iki hazırlıq sinfində 64 nəfər, iki I sinifdə 77 
nəfər, cəmi 4 sinifdə 141 nəfər. 

1985/1986-cı dərs ilinin əvvəlinə məktəb üzrə iki II sinifdə 72 
nəfər, üç III sinifdə 96 nəfər, iki IV sinifdə 81 nəfər, iki V sinifdə 82 
nəfər, iki VI sinifdə 79 nəfər, üç VII sinifdə 93 nəfər, iki VIII 
sinifdə 75 nəfər, üç IX sinifdə 89 nəfər, iki X sinifdə 70 nəfər, cəmi 
21 sinifdə 737 nəfər şagird təhsilə cəlb edilmişdi. 01 sentyabr 1985-
ci il tarixə məktəbdə 25 sinif komplekti fəaliyyət göstərib. Hazırlıq 
və I siniflər də daxil olmaqla ümumilikdə təhsil müəssisəsində 878 
nəfər şagird təhsil alırdı. 

01 sentyabr 1985-ci il vəziyyətinə məktəbə aşağıdakı məsul 
şəxslər rəhbərlik ediblər: 

Direktor - Nofəl Məmmədov, direktorun təlim-tərbiyə işləri 
üzrə müavinləri Nadir Qəribov və Əzizağa Əzizov, təşkilatçı- 
Rəfiqə Dəmirova, hərbi rəhbər - Ələmşah Qurbanov, direktorun tə-
sərrüfat işləri üzrə müavini-Bayram Rzayev, laborantlar Arzu 
Hacıyeva, Şərqiyyə Quliyeva, Sədaqət Pirquliyeva, PBDR-Xura-
man İsmayılova, kitabxana müdiri -Gülzar Quliyeva və digərləri. 

01 sentyabr 1985-ci il tarixə məktəbdə aşağıdakı müəllimlər 
pedaqoji işə cəlb edilmişdi: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə: Nadir Qəribov, 
Gülmirə Hüseynova, Abdulhəşim Musayev, Münəvvər Quliyeva, 
Şərqiyyə Cəbrayılova, Əzizə Muradova, Gülbikə Nurməmmədova, 
Şahnaz Sultanova. 

Riyaziyyat və fizika fənni üzrə: Əzizağa Əzizov, Rəfiqə 
Dəmirova, Şəfiqə Hüseynova, Nəzifə Əlipoladova, Tofiq Poladov, 
Tavat Babayeva, Xanım Əfəndiyeva, Şahnaz Bəbirova, Muradxan 
Səfərəliyev, Azad Muradəliyev, Zenfira Həkimova. 

Rus dili fənni üzrə: Aliyə Nəzirova, Nigar Rüstəmova, Qəni-
mət Babayeva, Rübabə Məmmədova, Sevil Dəmirova, Adil Məm-
mədov, Güllü Əliyeva, Zöhrə Novruzəliyeva, Ziyarət Balağayeva, 
Tərifə Heydərova, Leylafər Ağayeva, Tavat Nemətova və b. 

Tarix və coğrafiya fənni üzrə: Nofəl Məmmədov, Ələddin 
Əlicanov, Hafiz Quliyev, Nurbala Hüseynov, Xanım Sultanova, 
Zeynalabdin Məmmədquliyev. 

Kimya və biologiya fənni üzrə: Zümrüd Məmmədova, Roza 
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Abbasova, Ağabacı Yolcuyeva. 
Xarici dili fənni üzrə: Elmira Bədəlova, Ömər Əkbərov, 

Xanım Məcidova, Ruqiyyə Atakişiyeva. 
Bədən tərbiyəsi və ibtidai hərbi hazırlıq fənni üzrə: Tərlan 

Babayev, Adil Ağayev, Hüseyn Məqami, Ələmşah Qurbanov. 
Əmək və rəsmxət fənni üzrə: Şərqiyyə Gəncəliyeva, Zöhrə 

Cəbrayılova, Məhvirət Hüseynova. 
Nəğmə və musiqi fənni üzrə: Esmira Məmmədova. 
İbtidai siniflər və günüuzadılmış qruplar üzrə: Fəzilə 

Əliyeva, Ruhulla Ruhullayev, Teymurşah Mehrabov, Nicabət 
Əmiraslanova, Şükufə Əyyubova, Leyla Həsənzadə, Sifayə Əkbə-
rova, Milyan Məmmədova, Gülyaz Osmanova, Məhbubə Salma-
nova, Sənubər Pirquliyeva, Fizzə Nurməmmədova, Arzu Hacıyeva. 

Avtomobil işi üzrə: Məhərrəm Həsənov. 
1985/86-cı tədris ilində məktəbdə təhsil alan şagirdlərin meyl 

və marağını nəzərə alaraq onların bilik və bacarığını, eləcə də 
dünyagörüşünü artırmaq məqsədilə aşagıdakı haqqı ödənilən dər-
nəklər fəaliyyət göstərirdi: 

Ədəbiyyat (rəhbəri Abdulhəşim Musayev), ölkəşünaslıq 
(rəhbəri Zeynalabdin Məmmədquliyev),  bədii özfəaliyyət (rəhbəri 
Ələddin Əlicanov),  gənc təbiətçilər (rəhbəri Hökümə Rüstəmova),  
riyaziyyat (rəhbəri Tofiq Poladov), bacarıqlı əllər (rəhbəri Zöhrə 
Cəbrayılova), kinomexannik (rəhbəri Azad Muradəliyev), rus dili 
(rəhbəri Rübabə Məmmədova və Zöhrə Novruzəliyeva).  

Məktəbin rəhbər heyətində kadr dəyişikliyi edilib. Dəvəçi 
rayon XMŞ-nin 10.10.1985-ci il tarixli 589 №-li, məktəbin 
11.10.1985-ci il tarixli 83 №-li əmrlərinə əsasən Nofəl Gülü oğlu 
Məmmədov məktəbin direktoru vəzifəsindən azad edilərək məktəb-
də ixtisası üzrə müəllim saxlanılıb. Həmin əmrin 2-ci paraqrafı ilə 
məktəbin direktoru vəzifəsi müvəqqəti olaraq təlim-tərbiyə işləri 
üzrə direktor müavini Əzizağa Mahmud oğlu Əzizova həvalə 
olunub. 

ADU-nu bitirmiş ali təhsilli biologiya müəllimi Sədaqət 
Əziz qızı Əsgərova 25 oktyabr 1985-ci il tarixdən bu məktəbə 
direktor təyin edilib. 

Dəvəçi rayon XMŞ-nin 30.10.1985-ci il tarixli 630 №-li və 
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məktəbin 31.10.1985-ci il tarixli 96 №-li əmrlərinə əsasən məktəbin 
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Nadir Bəylər oğlu Qəribov 
tutduğu vəzifədən azad edilərək Dəvəçi şəhər T. Abbasov adına 1 
№-li orta məktəbə ixtisası üzrə müəllim köçürülüb.  

Dəvəçi RXMŞ-nin 30.10.1985-ci il tarixli 631№-li,  məktəbin 
31.10.1985-ci il tarixli 97 №-li əmrlərinə əsasən məktəbin təşkilat-
çısı Rəfiqə Dünyamalı qızı Dəmirova tutduğu vəzifədən azad edilə-
rək Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına 1 №-li səkizillik məktəbə ixtisası 
üzrə müəllim köçürülüb. 

Dəvəçi RXMŞ-nin 30.10.1985-ci il tarixli 630 №-li,  məktə-
bin 01.XI.1985-ci il tarixli 99 №-li əmrlərinə əsasən Dəvəçi şəhər 
T.Abbasov adına 1№-li orta məktəbindən Dəvəçi şəhər 2 №-li orta 
məktəbinə köçürülmüş dil-ədəbiyyat müəllimi Həqiqət Nizaməd-
din qızı Əzimova irəli çəkilərək məktəbə sinifdənxaric və 
məktəbdənkənar işlər üzrə təşkilatçı təyin edilib. 

Dəvəçi RXMŞ-nin 14.XI.1985-ci il tarixli 668 №-li,  məktə-
bin 14.XI.1985-ci il tarixli 104 №-li əmrlərinə əsasən məktəbin ali 
təhsilli riyaziyyat müəllimi Tofiq Xankişi oğlu Poladov irəli 
çəlilərək məktəbə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 
təyin olunub. 

1985-1986-cı tədris ilindən başlayaraq məktəbdə pəşəyonümü 
sahəsində bir sıra təxirəsalınmaz işlərin icrası planlaşdırılıb. Bu 
məqsədlə məktəbin 20.XI.1985-ci il tarixli 109 №-li əmri ilə 9 nə-
fərdən ibarət peşəyonümü şurası yaradılıb. 

01 dekabr 1985-ci il tarixə məktəbə aşağıdakı cavabdeh şəxs-
lər rəhbərlik edirdi: 

Direktor - Sədaqət Əsgərova, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini Tofiq Poladov, ibtidai siniflər üzrə direktor müavini 
Əzizağa Əzizov, sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər üzrə təşki-
latçı Həqiqət Əzimova, hərbi rəhbər Ələmşah Qurbanov, təsərrüfat 
işləri üzrə direktor müavini Bayram Rzayev, ilk partiya təşkilatı 
katibi Aliyə Nəzirova, yerli həmkarlar ittifaqının sədri Hafiz 
Quliyev, komsomol təşkilatı katibi Əminə İslamova, valideyn komi-
təsinin sədri Sərdar Sultanov, PBDR-Zərifə Məmmədova, laborant-
lar - Gülarə Abbasova, Arzu İlyasova və Şərqiyyə Quliyeva, kitab-
xana müdiri Gülzar Quliyeva və başqaları. 
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Həmin illərdə məktəbdə hərbi rəhbər işləyən Ələmşah Qurba-
novun yüksək təşkilatçılığı, gərgin zəhməti, tapşırılan işə böyük 
canyananlıqla yanaşması sayəsində hərbi vətənpərvərlik sahəsində 
məktəbin şanlı salnaməsində xüsusi iz qoyan işlər görülürdü. Bu 
işlərin hamısını açıb göstərməyə kitabın həcmi imkan vermir. Lakin 
qısa və konkret şəkildə onu qeyd edə bilərəm ki, Ələmşah müəlli-
min rəhbərliyi ilə o unudulmaz illərdə istər atıcılıq, istərsə də müx-
təlif hərbi-idman oyunları üzrə keçirilən yarışlarda məktəbin 
komandası böyük uğurlara imza atmağa nail olmuşdu. 

Məktəbin 22.04.1986-cı il tarixli 198 №- li əmrinə əsasən 
məktəbin “ Üfüqdə parıltı”hərbi idman oyununun 20 nəfərdən 
ibarət üzvü və komandanın 2 nəfər rəhbəri zona üzrə yarışlarda 
iştirak etmək üçün 23 aprel 1986-cı il tarixdən Ağdaş şəhərinə ezam 
ediliblər. 

RXMŞ-nin rəsmi razılığna və məktəbin 22 may 1986-cı il 
tarixli 226 №-li əmrinə əsasən məktəbin ibtidai siniflər üzrə təlim-
tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Əzizağa Mahmud oğlu Əzizov 
Dəvəçi şəhər T.Abbasov adına 1 №-li orta məktəbinin direktoru 
vəzifəsinə irəli çəkildiyinə görə tutduğu vəzifədən azad edilib. 

1985/1986-cı dərs ilinin sonunda (Əmr № 242 21.07.1986-cı 
il) məktəbin VIII sinfini bitirmiş 71 nəfər şagird buraxılış imtahan-
larını müvəffəqiyyətlə verdikləri üçün onlara səkkizinci sinfi bitir-
mələri haqqında şəhadətnamə verilib. 

Məktəbin 28.06.1986-cı il tarixli 248 №-li əmrilə illik  imta-
han və yekun qiymətləri müsbət olduğu üçün X sinifdə təhsilini 
başa vurmuş 71 nəfər məzuna orta məktəbi bitirmək haqqında attes-
tat verilib. Həmin əmrin 2-ci paraqrafı ilə X sinif məzunlarından 19 
nəfərinə isə “Ayrı-ayrı fənnlərin öyrənilməsində xüsusi müvəffəqiy-
yətə görə” tərifnaməsi verilib. 

01 sentyabr 1986-cı il vəziyyətinə (Əmr № 286 30.08.1986-сi 
il) tədris işinin təşkili üçün məktəbə aşagıdakı ixtisaslar üzrə 
müəllimlər cəlb olunmuşdu: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə : Həqiqət Əzimova, 
Şərqiyyə Cəbrayılova, Əzizə Muradova, Münəvvər Əkbərova, 
Gülbikə Nurməmmədova, Abdulhəşim Musayev, Gülmirə Hüsey-
nova. 
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Riyaziyyat və fizika fənni üzrə: Tofiq Poladov, Şəfiqə Hüsey-
nova, Tavat Babayeva, Xanım Əfəndiyeva, Sevda Həmidova, 
Şahnaz Bəbirova, Nəzifə Əlipoladova, Muradxan Səfərəliyev, Azad 
Muradəliyev, Zenfira Həkimova, Təranə Şeydayeva. 

Tarix və coğrafiya fənni üzrə: Nurbala Hüseynov, Zeynalab-
din Məmmədquliyev, Rəhilə Əliyeva, Hafiz Quliyev, Ələddin 
Əlicanov, Xanım Sultanova. 

Rus dili fənni üzrə: Tərifə Heydərova, Sevil Dəmirova, Nigar 
Rüstəmova, Qənimət Babayeva, Rübabə Məmmədova, Adil Məm-
mədov, Zöhrə Novruzəliyeva, Aliyə Nəzirova, Ziyarət Balağayeva, 
Güllü Əliyeva, Lalə Ağayarova. 

Kimya-biologiya fənni üzrə: Sədaqət Əsgərova, Zümrüd 
Məmmədova, Roza Abbasova, Ağabacı Yolçuyeva, Hökümə Rüstə-
mova. 

Xarici dil fənni üzrə: Elmira Bədəlova, Ruqiyyə Atakişiyeva, 
Xanım Məcidova, Ömər Əkbərov. 

Bədən tərbiyəsi fənni üzrə: Adil Ağayev,Tərlan Babayev, 
Məqami Hüseyn. 

Əmək və rəsmxət fənni üzrə: Zöhrə Cəbrayılova, Məhvirət 
Hüseynova, Şərqiyyə Gəncəliyeva, Ələmşah Qurbanov, Məhərrəm 
Həsənov. 

Nəğmə və musiqi fənni üzrə: Esmira Məmmədova. 
İbtidai siniflər və günüuzadılmış qruplar üzrə: Şükufə Eyyu-

bova, Leyla Həsənzadə, Milyan Məmmədova, Gülyaz Osmanova, 
Sifayə Əkbərova, Ruhulla Ruhullayev, Fəzilə Əliyeva, Nicabət 
Əmiraslanova, Teymurşah Mehrabov, Şahnaz Sultanova, Arzu 
Hacıyeva, Sahibə Niknijad, Nəcimə Qonaqbəyova, Sənəm Sulta-
nova, Sənubər Pirquliyeva, Məhbubə Salmanova. 

1986/1987-ci tədris ilinin əvvəlinə (01.09.1986-cı il tarixə) 
məktəbdə sinif komplektlərinin və şagirdlərin sayı aşağıdakı 
miqdarda olmuşdur: 

İki I sinifdə (altıyaşlılardan ibarət) 60 nəfər, üç I sinifdə 
(yeddi yaşı tamam olmuş) 96 nəfər, iki II sinifdə 82 nəfər, iki III 
sinifdə 73 nəfər, üç IV sinifdə 96 nəfər, iki V sinifdə 81 nəfər, iki 
VI sinifdə 81 nəfər, iki VII sinifdə 82 nəfər, üç VIII sinifdə 95 nəfər, 
üç IX sinifdə 86 nəfər, üç X sinifdə 88 nəfər, cəmi 27 sinifdə 920 
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nəfər.        
Məktəbin 05.09.1986-cı il tarixli 292 №-li əmrində göstərilir 

ki,1986/1987-ci tədris ilinin əvvəlində məktəbdə ümumi sayı 234 
nəfər şagirddən ibarət olan 7 günüuzadılmış qrup fəaliyyət göstərib. 
Həmin qruplarda tərbiyə alan şagirdlərin 24 nəfərinə 100 %-lə, 35 
nəfərinə isə 50 % hesabı ilə dövlət büdcəsi hesabına gündə iki və ya 
bir dəfə isti yemək verilib. 

Dəvəçi RXMŞ-nin 11.09.1986-cı il tarixli 559 №-li və 
məktəbin 11.09.1986-cı il tarixli 294 №-li əmrlərinə əsasən 
məktəbin ali təhsilli müəllimi Nurbala Hüseynov irəli çəkilərək 
məktəbə direktor müavini vəzifəsinə təyin olunub. Və I-III 
siniflər və həmin siniflərdən təşkil olunmuş günüuzadılmış qruplar 
üzrə təlim-tərbiyə işinə rəhbərlik ona tapşırılıb. 

Məktəbdə dərslik fondu üzrə yaradılmış komissiya böyük işlər 
görüb. Bu işlərə dərslik fondunun alınıb gətirilməsindən əlavə 
həmin kitabların qorunması, üzü və ya vərəqləri qopan dərs 
kitablarının təmiri, onların sayının ildən-ilə artırılması və daha da 
zənginləşdirilməsi tədbirləri daxildir. Bu sahədə görülən işlər və 
məktəbin rəhbərliyi tərəfindən vaxtaşırı olaraq bu tədbirin icrasına 
nəzarət edilməsi siniflərdə keçirilən dərslərin keyfiyyətinin 
yaxşılaşmasına xeyli kömək edib. Bu məqsədlə məktəbdə həmin 
sahəyə aid olan işlər maddi-məsul şəxslər tərəfindən yüksək 
keyfiyyətlə və ardıcıllıqla yerinə yetirilib.  

Yeni tədris ilində məktəbdə olan dərsliklərin qorunması 
üzərində nəzarəti daha da gücləndirmək üçün məktəbin əmri ilə 
tərkibi 5 nəfərdən ibarət komissiya yaradılıb. 

Dəvəçi RXMŞ-nin 30.09.1986-cı il tarixli 620 №-li,  mək-
təbin 30.09.1986-cı il tarixli 304 №-li əmrlərinə əsasən məktəbin 
hərbi rəhbəri Ələmşah Qurbanov RXMŞ-nin Təsərrüfat İstismarı 
Kontoruna rəis vəzifəsinə irəli çəkildiyi üçün tutduğu vəzifədən 
azad edilib. Dəvəçi RXMŞ-nin 13.10.1986-cı il tarixli 661 №-li və 
məktəbin 13.10.1986-cı il tarixli 309 №-li əmrlərilə kiçik leytenant,  
orta təhsilli Mirheydər Arif oğlu Heydərov məktəbə hərbi 
rəhbər təyin olunub. 

Məktəbin 26.06.1987-ci il tarixli əmrinin 1-ci paraqrafına 
əsasən 1986/1987-ci dərs ilinin sonunda məktəbin VIII sinfini 
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müvəffəqiyyətlə bitirmiş 95 nəfər şagirdə təhsil haqqında şəhadət-
namə verilib. Həmin əmrin 2-ci paraqrafına əsasən məktəbin X 
sinfini müvəffəqiyyətlə başa vuran (bitirən) 88 nəfər məzuna isə 
orta təhsil haqqında attestat təqdim edilib.  

Dəvəçi RXMŞ-nin 19.02.1987-ci il tarixli 101 №-li və məktə-
bin 20. 02.1987-ci il tarixli 35 №-li əmrlərinə əsasən təlim-tərbiyə 
işləri üzrə direktor müavini Tofiq Xankişi oğlu Poladov tutduğu 
vəzifədən azad edilərək məktəbdə ixtisası üzrə müəllim saxlanılıb. 
Həmin vəzifəyə Dəvəçi RXMŞ-nin 27.03.1987-ci il tarixli 167 №-li 
və məktəbin 28.03.1987-ci il tarixli 57 №-li əmrləri ilə Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı müəllimi Müslüm Teymur oğlu Mayılov təyin 
edilib. 

1987/1988-ci dərs ilinin sonunda məktəbin VIII sinfini bitir-
miş 84 nəfər şagirdə təhsil haqqında şəhadətnamə, X sinfi bitirmiş 
83 nəfər məzuna isə orta təhsil haqqında attestat verilib.  

1988/1989-cu tədris ilinin əvvəlində məktəbdə haqqı ödənilən 
8 fənn (ədəbiyyat, tarix, xarici dil, rus dili, kimya, biologiya, peşə-
yönümü və s.) kabineti, 2 emalatxana (dülgərlik və çilingərlik) 
fəaliyyət göstərib. 

Məktəbin 16.09.1988-ci il tarixli 374 №- li əmri ilə məktəbdə 
metodiki işin düzgün təşkil olunması məqsədilə fənn metodbirləş-
məsi yaradılıb. Məktəbin aşağıdakı adları qeyd olunan müəllimləri 
həmin metodbirləşmələrin rəhbərləri təyin olunublar: 

İbtidai siniflər və günüuzadılmış qruplar üzrə - Fəzilə Əliyeva. 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə - Münəvvər Əkbərova. 
Fizika-riyaziyyat üzrə - Tavat Babayeva. 
Rus dili fənni üzrə - Qənimət Babayeva. 
Tarix-coğrafiya fənni üzrə - Xanım Sultanova. 
Xarici dil üzrə - Elmira Bədəlova. 
Kimya-biologiya fənni üzrə - Zümrüd Məmmədova. 
Əmək təlimi fənni üzrə - Məhvirət Hüseynova. 
Sinif rəhbərləri üzrə - Teymurşah Mehrabov. 
Bədən tərbiyəsi üzrə - Tərlan Babayev. 
Dəvəçi RXMŞ-nin 20.09.1988-ci il tarixli 553№-li,  məktəbin 

20.09.1988-ci il tarixli 382 №-li əmrlərinə əsasən məktəbin fransız 
dili müəllimi, zurnada və klarnetdə milli musiqimizin gözəl 
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ifaçısı Ömər Qənbər oğlu Əkbərov Hindistanda keçiriləcək 
folklor festivalında iştirak etmək üçün (əmək haqqı saxlanıl-
maqla) 20 sentyabr 1988-ci il tarixdən 08 noyabr 1988-ci il 
tarixə kimi Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin sərən-
camına göndərilib. 

Məktəbin 26.06.1989-cü il tarixli 85№-lı əmrinin 1-ci para-
qrafına əsasən X sinfi bitirən 79 nəfər məzuna orta təhsil haqqında 
attestat, həmin əmrin 2-ci paraqrafı ilə VIII sinfi bitirən 80 nəfər 
şagirdə isə natamam orta təhsil haqqında şəhadətnamə verilib.  

Məktəb direktorunun imzaladığı 26.06.1989-cu il tarixli 86 
№-lı əmrdə göstərilir ki, 1988/1989-cu tədris ilində avtomobil peşə-
sini öyrənən 21 nəfər X sinif məzununa sürücülük təlimi üzrə 
vəsiqələr  təqdim edilib. 

45 illik arxiv sənədləri məktəbdə araşdırılarkən belə bir 
məlumat əldə etdik ki, 01 sentyabr 1989-cu il tarixə məktəbdə sinif 
komplektləri və həmin siniflərdə təhsil alan şagirdlərin sayı 
aşağıdakı qaydada olmuşdur: 

İki I sinifdə (altıyaşlı) 40 nəfər, üç I sinifdə (yeddiyaşlı) 86 
nəfər, dörd II sinifdə 93 nəfər, dörd III sinifdə 122 nəfər, iki IV 
sinifdə 57 nəfər, dörd V sinifdə 95 nəfər, üç VI sinifdə 81 nəfər, üç 
VII sinifdə 70 nəfər, dörd VIII sinifdə 99 nəfər, üç IX sinifdə 78 
nəfər, üç X sinifdə 84 nəfər, üç XI sinifdə 89 nəfər, cəmi 38 sinifdə 
994 nəfər şagird təhsilə cəlb edilmişdir. 

1989/1990-cı dərs ilinin 01 sentyabr vəziyyətinə məktəbə 
şagirdlərin təlim və tərbiyəsini yüksək səviyyədə təmin edilməsi 
məqsədilə aşağıdakı pedaqoji işçilər təhsil işinə cəlb edilmişdilər: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə: Müslüm Mayılov, 
Həqiqət Əzimova, Münəvvər Əkbərova, Şərqiyyə Cəbrayılova, 
Əzizə Muradova, Gülbikə Nurməmmədova, Sahibə Niknijad, 
Məhbubə Salmanova. 

Riyaziyyat və fizika üzrə: Tofiq Poladov, Xanım Əfəndiyeva, 
Şahnaz Bəbirova, Tavat Babayeva, Şəfiqə Hüseynova, Nəzifə 
Əlipoladova, Sevda Həmidova, Muradxan Səfərəliyev, Zenfira 
Həkimova, Təranə Şeydayeva, Arzu Xəlilova, Fikrət Əfəndiyev. 

Rus dili fənni üzrə: Aliyə Nəzirova, Rübabə Məmmədova, 
Qənimət Babayeva, Zöhrə Novruzəliyeva,  Lalə Ağayarova, Nigar 
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Rüstəmova, Güllü Əliyeva, Sevil Dəmirova, Adil Məmmədov, 
Mehriban Rizvanova, Ziyarət Balağayeva, Rafiq Hüseynov, Tərifə 
Heydərova, Mehparə Sultanova. 

Tarix və coğrafiya fənni üzrə: Nurbala Hüseynov, Ələddin 
Əlicanov, Xanım Sultanova, Nəcimə Qonaqbəyova, Zeynalabdin 
Məmmədquliyev, Rəhilə Əliyeva. 

Kimya və biologiya fənni üzrə: Sədaqət Əsgərova, Zümrüd 
Məmmədova, Ağabacı Yolçuyeva, Sənəm Sultanova, Hökümə 
Rüstəmova. 

Bədən tərbiyəsi üzrə: Əhlulla Məmmədov, Tərlan Babayev, 
Əvəz Şükürov, Akif Qüdrətov, Yaşar Məmmədov. 

Xarici dil fənni üzrə: Elmira Bədəlova, Xanım Məcidova, 
Ömər Əkbərov, Ruqiyyə Atakişiyeva. 

Əmək-rəsmxət fənni və maşınşünaslıq işi üzrə: Zöhrə 
Cəbrayılova, Məhvirət Hüseynova, Şərqiyyə Gəncəliyeva, Zəhra 
Həsənzadə, Ələmşah Qurbanov, Məhərrəm Həsənov. 

Nəğmə və musiqi fənni üzrə: Esmira Məmmədova. 
İbtidai siniflər və günüuzadılmış qruplar üzrə: Şükufə 

Eyyubova, Leyla Həsənzadə, Elnarə Mahmudova, Ağababa Fər-
manov, Arzu Hacıyeva, Teymurşah Mehrabov, Nicabət Əmirasla-
nova, Elmira Hüseynova, Milyam Məmmədova, Gülyaz Osmanova, 
Sevda Mehdiyeva, Fəzilə Əliyeva, Gülarə Abbasova, Nəzakət 
Xəlilova, Tamilla Alıyeva, Sənəm Sultanova, Şahnaz Sultanova, 
Sifayə Əkbərova. 

1989/1990-cı tədris ilində məktəbdə əmək dərslərində geniş 
istifadə edilən iki emalatxana fəaliyyət göstərirdi. Onlardan ağac emalı 
üzrə emalatxanaya müəllim Məhvirət Hüseynova, metal emalı üzrə 
emalatxanaya isə müəllim Şərqiyyə Gəncəliyeva rərbərlik edirdi. 

Həmin illərdə dərslərin kabinet üsulu ilə keçirilməsi tədris 
sahəsində bir sıra uğurlu nəticələr əldə edilməsinə təkan vermişdi. 
Məktəbdə haqqı ödənilən 8 fənn kabineti fəaliyyət göstərirdi. Lakin 
bundan əlavə müəllim və şagirdlərin əl əməyi ilə yaradılan və müasir 
tədrisin qarşıya qoyduğu tələblərə cavab verən səviyyədə zənginləşən 
30 belə fənn kabineti yaradılmış və məktəb şagirdlərinin ixtiyarına 
verilmişdi. 

1989/1990-cı tədris ili üçün məktəbin 25.08.1989-cu il tarixli 
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115 №-li əmri ilə yaradılmış komissiyanın rəyinə əsasən riyaziyyat 
təmayüllü, dərinləşdirilmiş proqram üzrə işləyən 2 sinfə 48 nəfər 
şagird qəbul edilmişdi. 

Məktəbdə şagirdlərin bədii-estetik zövqünün inkişaf etdirilməsi 
həmişə diqqət mərkəzində olub. Tədris ocağında hər bir şagirdin bədii-
estetik zövqünün və fərdi yaradıcılıq qabiliyyətinin artırılması qarşıya 
vacıb məsələ kimi qoyulub. Bu məqsədlə isdedadlı uşaqların üzə 
çıxarılması üçün məktəbdə aşağıdakı dərnək xarakterli məşğələlərin 
keçirilməsi (15.09.1989-cu il tarixli 143 № li əmr) nəzərdə tutulub: 

“Xor”- rəhbəri musiqi müəllimi Esmira Məmmədova. 
“Gənc folklorçular”- rəhbəri dil-ədəbiyyat müəllimi Məhbubə 

Salmanova. 
“Gənc rəssamlar” - rəhbəri Yaşar Məmmədov. 
“Təbiəti sevənlər” - rəhbəri Hökümə Rüstəmova. 
“ Bacarıqlı əllər” – rəhbəri Zöhrə Cəbrayılova. 
Məktəbdə təhsil alan şagirdlərin asudə vaxtlarının daha faydalı 

təşkil olunması üçün o zaman vaxraşırı olaraq bir sıra səmərəli işlər 
görülüb.Həyata keçirilən həmin işlər həm də təhsilə cəlb olunmuş 
şagirdlərin saf, fiziki cəhətdən qüsursuz və sağlam həyat tərzində 
böyüməsinə əlverişli şərait yaradıb. Məktəbin arxiv sənədlərini 
araşdırarkən belə tədbirlərdən birinin məktəbin 10/XI-1989-cu il tarixli 
184 №- li əmri  əsasında keçirildiyi məlum oldu. 

Əmrdə göstərilir ki, məktəbdə idman yarışlarının mütəmadi 
olaraq keçirilməsi şagirdlərin asudə vaxtının səmərəli və faydalı 
təşkilinə xeyli kömək edir. Onların nikbin ruhda olması, fiziki cəhət-
dən sağlam şəraitdə yetişməsi üçün möhkəm zəmin yaradır. Bu 
məqsədlə təhsil ocağında müntəzəm olaraq idmanın ayrı-ayrı növləri 
üzrə məşqlər və yarışlar keçirilir. 

Həmin idman tədbirlərinin keçirilməsində məktəbin bədən 
tərbiyəsi müəllimlərinin böyük əməyi olub. Müəllimlərdən Tərlan 
Babayevin (futbol və güləş üzrə),  Əvəz Şükürovun (voleybol və güləş 
üzrə), Akif Qüdrətovun və Yaşar Məmmədovun (yüngül atletika və 
akrobatika üzrə),  eləcə də Əhlulla Məmmədovun (voleybol üzrə) adı 
əmrdə xüsusi vurğulanıb. 

1989/1990-cı dərs ilinin yekunu və əldə edilən müsbət nəticələr 
məktəbdə o vaxtlarda keçirilən iclasların və digər tədbirlərinə əsas 
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mövzusu olub. Belə ki, məktəbin 24 və 31 may 1990-cı il tarixli 
Pedaqoji şura iclasının qərarına və məktəbin 31 may 1990-cı il tarixli 
88 №-li əmrinə əsasən təlimdə, əməkdə əla müvəffəqiyyətə və 
davranışa görə uğur qazanmış 3 nəfər XI sinif şagirdi gümüş 
medala təqdim edilib. 

Dəvəçi RXMŞ-nin 16/XI-1990-cı il tarixli 678 № li,  məktəbin 
16/XI-1990-cı il tarixli 199 №-li əmrlərinə əsasən 1963-cü ildən 
pedaqoji fəaliyyətə başlamış ali təhsilli dil-ədəbiyyat müəllimi 
Rahib Səfərəli oğlu Aslanov məktəbə tədris işləri üzrə direktor 
müavini təyin olunub. 

Dəvəçi RXMŞ-nin 17/XI-1990-cı il tarixli 683 № li,  məktəbin 
17/XI-1990-cı il tarixli 202 №-li əmrlərinə əsasən ali təhsilli dil-
ədəbiyyat müəllimi Əzizə Dünyamalı qızı Muradova məktəbə 
tədris işləri üzrə (0,5 stavka hesabı ilə) direktor müavini təyin 
olunub. 

Məktəb təhsil alan şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik ruhunu 
artırmaq, onların fiziki tərbiyəsini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
böyük işlərin görülməsini nəzərdə tutub. Bu vacib və dövlət 
əhəmiyyətli tədbirin həyata keçirilməsi üçün məktəbdə hər ayın I-III 
həftəsinin 3-cü günləri müxtəlif hərbi idman yarışların keçirilməsi 
nəzərdə tutulub.  Xüsusilə “Üfüqdə parıltı” və “Bala qartal” hərbi 
idman oyunlarının keçirilməsinə yaxşı hazırlıq üçün bir sıra məşqlər 
keçirilib. Hətta bu məşqlərin vaxtaşırı keçirilməsinə köməklik və 
nəzarət üçün məktəbin əmri ilə tərkibi 10 nəfərdən ibarət (6 nəfər 
müəllim, 4 nəfər şagird) məsləhətçilər şurası da yaradılıb. 

1981-1990-cı illərdə məktəbə aşagıdakı ixtisaslı müəllimlər işə 
qəbul ediliblər: 

Fatma Cəlilova (rus dili), Nəcəf Nəcəfov (fizika). Zakir 
Səfərəliyev (avtomobil işi üzrə təlimatçı), Fazil Orucov (fizika-
əvəzçiliklə), Muradxan Səfərəliyev (riyaziyyat - əvəzçiliklə). 
Məhərrəm Həsənov (avtomobillərə qulluq və onların təmiri fənni 
üzrə), Rəhimə Həsənova (çilingərlik emalatxanasına laborant), Adil 
Məmmədov (rus-dili - əvəzçiliklə). Xuraman İsmayılova (PBDR), 
Mirsəməd  Zəkiyev (bədən tərbiyəsi), Gülmirə Hüseynova (Azərbay-
can dili və ədəbiyyatı), Təranə Şeydayeva (fizika), Zöhrə 
Novruzəliyeva (rus dili), Arzu Hacıyeva (günüuzadılmış qrup), 
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Niknijad Sahibə (laborant), Arzu İlyasova (kimya üzrə laborant),Tahirə 
Həziyeva (ingilis dili), Elnarə Mahmudova (günüuzadılmış qrup), 
Gülarə Abbasova (çilingərlik və avtomobil işi üzrə laborant), Nəcimə 
Qonaqbəyova (tarix), Lalə Ağayarova (rus-dili), Elnarə Mahmudova 
(günüuzadılmış qrup), Gülarə Abbasova (müvəqqəti laborant), Çimnaz 
Yolcuyeva (riyaziyyat - müvəqqəti), Əminə Yolçuyeva (fizika-
əvəzçiliklə), Saçlı Fərmanova (fizika -əvəzçiliklə), Fikrət Əfəndiyev 
(fizika-əvəzçiliklə), Mirzəli Osmanov (rus-dili),  Fuad Əsgərov (ingilis 
dili), Gülarə Abbasova (ibtidai sinif), Mahiyyət Beydullayeva 
(laborant), Nəzakət Xəlilova (günüuzadılmış qrup), Sevda Mehdiyeva 
(sinif), Gülşən Şükürova (PBDR), Xanımana Mayılova (kitabxana), 
Mehriban Rizvanova (rus dili),  Zöhrə Həsənzadə (əmək-rəsmxət), 
Arzu Xəlilova (fizika), Rəhilə Eldarova (kimya laboratoriyası), Əvəz 
Şükürov (bədən tərbiyəsi), Ağababa Fərmanov (ibtidai sinif), Tamilla 
Alıyeva (bədən tərbiyəsi), Niknijad Sahibə (dil-ədəbiyyat),Yaşar 
Məmmədov (bədən tərbiyəsi), Mehparə Sultanova (rus dili), Gülzar 
Quliyeva (sinif), Tahir Allahverdiyev (avtomobil peşəsi üzrə istehsalat 
təlimi ustası), Zeyvənisə Quliyeva (kitabxanaçı), Sevil Nağıyeva 
(ibtidai sinif), Aidə İsayeva (ingilis dili), Səbirə Rüstəmova (PBDR), 
Aytən Aslanova (kitabxanaçı), Sevda İsmayılova (rus dili) . 

1981-1990-cı illərdə məktəbdə çalışmış aşagıdakı ixtisaslı 
müəllimlər işdən azad ediliblər: 

Ziyada Məmmədquliyeva (bədən tərbiyəsi), Gülşən Əhmədova 
(əmək), Almaz Kərimova (xarici dili), Zakir Səfərəliyev (avtomobil işi 
üzrə təlimatçı), Tamara Qasmova (coğrafiya- təqaüdə çıxdığına görə), 
Fizzə Nurməmmədova (günüuzadılmış qrup-Siyəzən şəhərinə 
köçdüyünə görə), Abdulhəşim Musayev (dil-ədəbiyyat), Sənubər 
Pirquluyeva (günüuzadılmış qrup), Şərqiyyə Quliyeva (laborant- 
uzunmüddətli xəstəliyə görə), Adil Ağayev (UGİM-ə metodist təyin 
olunduğu üçün), Niknijad Sahibə (başqa işə keçdiyinə görə), Sevda 
Mehdiyeva (ibtidai sinif müəllimi), Azad Muradəliyev (fizika-Siyəzən 
şəhərinə köçdüyünə görə), Arzu İlyasova (kimya laboratoriyasının 
laborantı), Gülmirə Hüseynova (dil-ədəbiyyat), Xanımana Mayılova 
(kitabxanaçı), Hafiz Quliyev (tarix-başqa işə keçdiyinə görə), Gülzar 
Quliyeva (kitabxana müdiri), Rafiq Hüseynov (başqa işə keçdiyi 
üçün), Arzu Məmmədova (laborant), Şəkilə Eminova (PBDR). 
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1991-2000-ci illər 
 
İllik imtahandan və yekunda müsbət qiymətlər almış 94 nəfər 

IX sinif şagirdinə natamam orta məktəbi bitirmək haqqında (Əmr № 
98 1991-ci il) şəhadətnamə verilib. Həmin şagirdlərdən IX “b” 
sinfində oxumuş 5 nəfərə isə keçdiyi fənnlərdən illik,  imtahan və 
yekun qiymətləri əla olduğuna,  məktəbin ictimai təşkilatlarının və 
şagird özünüidarə təşkilatlarının işində fəal iştirakına görə fərqlən-
mə şəhadətnaməsi verilib. 

1990/1991-ci tədris ilinin sonunda (Əmr №106 25.06.1991-ci 
il) orta məktəbin son imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək bura-
xılış sinfini bitirmiş 79 nəfər məzuna orta təhsil haqqında attestat 
verilib. 

Məktəbin 24.06.1991-ci il tarixli pedaqoji şura iclasının qəra-
rına əsasən Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsil Nazirliyinin 
mövcud təlimatlarına əsasən orta təhsil haqqında attestat qiy-
mətləri “ 5” olan, yalnız iki fənnən artıq olmayaraq “ 4” qiymət 
alan, məktəbin ictimai həyatında fəal iştirakları olan XI “b” 
sinif məzunları Arzu Musayevaya və Mehriban Rüstəmovaya 
gümüş medal verilməsi nəzərdə tutulub. 

1991/1992-ci dərs ilinin əvvəlinə (01.09.1991-ci il tarixə) 
məktəbdə min nəfərə yaxın şagird təhsil alırdı. Ayrı -ayrı siniflərdə 
isə şagird kontingentinin say tərkibi aşağıdakı vəziyyətdə idi: 

Beş I sinifdə 105 nəfər, dörd II sinifdə 102 nəfər, altı III 
sinifdə 135 nəfər, iki IV sinifdə 39 nəfər, beş V sinifdə 113 nəfər, 
beş VI sinifdə 115 nəfər,  dörd VII sinifdə 92 nəfər, üç VIII sinifdə 
63 nəfər, üç IX sinifdə 67 nəfər, dörd X sinifdə 81 nəfər, dörd XI 
sinifdə 81 nəfər, cəmi 45 sinifdə 993 nəfər. 

1991/1992-ci tədris ilinin başlanğıcında aşağıda adları qeyd 
olunan ixtisaslı müəllimlər məktəbdə təhsil işinə cəlb olunmuşdular: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə: Rahib Aslanov, 
Həqiqət Əzimova, Əzizə Muradova, Müslüm Mayılov, Münəvvər 
Əkbərova, Gülbikə Nurməmmədova, Məhbubə Salmanova, Şərqiy-
yə Cəbrayılova, Niknijad Sahibə. 

Riyaziyyat və fizika ixtisası üzrə: Tofiq Poladov, Sevda 
Həmidova, Nəzifə Əlipoladova, Şahnaz Bəbirova, Xanım Əfən-
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diyeva, Tavat Babayeva, Şəfiqə Hüseynova, Güləfruz Orucova, 
Muradxan Səfərəliyev, Fikrət Əfəndiyev, Zenfira Həkimova, Təranə 
Şeydayeva, Arzu Xəlilova. 

Tarix və coğrafiya üzrə: Nurbala Hüseynov, Zeynalabdin 
Məmmədquliyev, Rəhilə Əliyeva, Ələddin Əlicanov, Xanım 
Sultanova, Nəcimə Qonaqbəyova. 

Kimya-biologiya üzrə: Sədaqət Əsgərova, Zümrüd 
Məmmədova, Ağabacı Yolçuyeva, Sənəm Sultanova, Hökümə 
Rüstəmova. 

Xarici dil üzrə: Elmira Bədəlova, Xanım Məcidova, Ruqiyyə 
Atakişiyeva, Nəzakət Xəlilova, Aida İsayeva. 

Bədən tərbiyəsi üzrə: Əhlulla Məmmədov, Əvəz Şükürov, 
Tərlan Babayev, Yaşar Məmmədov, Akif Qüdrətov.  

Rus dili üzrə: Aliyə Nəzirova, Lalə Ağayarova, Adil Məm-
mədov, Ziyarət Balağayeva, Nigar Rüstəmova, Qənimət Babayeva, 
Sevil Dəmirova, Mehriban Rizvanova, Rübabə Məmmədova, Sevda 
İsmayılova, Güllü Əliyeva, Zöhrə Novruzəliyeva, Tamara Həmzə-
yeva, Tərifə Heydərova, Ziyarət Əsgərova, Mehparə Sultanova. 

Musiqi və nəğmə: Esmira Məmmədova. 
Əmək, rəsmxət və abtomobil işi: Zöhrə Cəbrayılova, Məh-

virət Hüseynova, Şərqiyyə Gəncəliyeva, Zəhrəxanım Həsənzadə, 
Məhərrəm Həsənov, Ələmşah Qurbanov, Validə Əkbərova, Nahidə 
Həsənzadə. 

İbtidai siniflər və günüuzadılmış qruplar üzrə: Elnarə Mah-
mudova, Ağababa Fərmanov, Nicabət Əmiraslanova, Elmira Hüsey-
nova, Teymurşah Mehrabov, Arzu Hacıyeva, Milyan Məmmədova, 
Gülyaz Osmanova, Şükufə Eyyubova, Həsənzadə Leyla, Sevil 
Nağıyeva, Gülzar Quliyeva, Cəvahir Mehdiyeva, Fəzilə Əliyeva, 
Gülarə Abbasova, Şahnaz Sultanova, Mətanət Hacıyeva, Sevinc 
Axundova, Maral İsrafilova, Sifayə Əkbərova. 

1991/1992-ci dərs ilinin sonunda məktəbin IX sinfini bitirmiş 
58 nəfər şagirdə natamam orta təhsil haqqında şəhadətnamə verilib. 
Həmin şagirdlərdən 9 nəfəri bütün fənnlərdən “5” qiymət aldıq-
larına və nümunəvi davranışlarına görə fərqlənmə şəhadətnaməsi 
alıblar. 

Həmin tədris ilində məktəbin XI sinfini bitirmiş 81 nəfər 
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məzuna isə buraxılış imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verdikləri üçün 
orta təhsil haqqında attestat verilib. 

Məktəbin 09.09.1992-ci il tarixli 209 №-li əmrilə riyaziyyat 
müəllimi Tofiq Xankişi oğlu Poladov Dəvəçi RXMŞ-nə inspek-
tor vəzifəsinə irəli çəkildiyi üçün məktəbin müəllimliyindən azad 
edilib. 

01 sentyabr 1992-ci il tarixə məktəbə aşağıdakı məsul şəxslər 
rəhbərlik edirdi: 

Məktəbin direktoru- Sədaqət Əsgərova, təlim-tərbiyə işləri 
üzrə direktor müavinləri: Rahib Aslanov, Nurbala Hüseynov, Əzizə 
Muradova, təşkilatçı - Həqiqət Əzimova, hərbi rəhbər-Əhlulla 
Məmmədov, təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini-Bayram Rzayev, 
laborantlar: Rəhilə Eldarova, Mahiyyət Beydullayeva, Gültəkin 
Quliyeva, kitabxana müdiri Zeyvənisə Quliyeva . 

1992/1993-cü tədris ilinin sonunda imtahanları uğurla verdik-
lərinə görə məktəbin IX sinfini bitirmiş 75 nəfər şagirdə natamam 
orta məktəbi bitirmək haqqında şəhadətnamə verilib. Həmin 
şagirdlərdən 1 nəfəri bütün fənlərdən “5” qiymət aldığı üçün 
fərqlənmə şəhadətnaməsi alıb. 

1993-cü ildə məktəbin müəllimi Əvəz Şükürov futbol üzrə 
keçirilmiş rayon birinciliyində fəal iştirak etdiyinə və onun 
komandası I yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon İdman Komitəsi 
tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin XI sinifi üzrə buraxılış imtahanlarını müvəffə-
qiyyətlə verdiklərinə görə 71 nəfər məzuna orta təhsil haqqında 
attestatlar təqdim edilib. 

Məktəbin 01.09.1993-cü il tarixli 159 №-li əmrilə məktəbdə 
0,5 stavka ilə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləyən 
Əzizə Dünyamalı qızı Muradova tutduğu vəzifədən azad edilərək 
məktəbdə ixtisası üzrə müəllim saxlanılıb. 

Dəvəçi RXTŞ-nin 20.08.1993-cü il tarixli 290 №-li və 
məktəbin 20.08.1993-cü il tarixli 146 №-əmrlərinə əsasən məktəbin 
sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işi üzrə direktor müavini 
Həqiqət Əzimova verdiyi ərizəsinə əsasən tutduğu vəzifədən azad 
edilərək məktəbdə müəllim saxlanılıb. 

Həmin vəzifəyə Dəvəçi RXTŞ-nin 08.09.1993-cü il tarixli 
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332 №-li və məktəbin 08.09.1993-cü il tarixli əmrlərilə məktəbin 
ali təhsilli dil-ədəbiyyat müəllimi Həlimə Hacıyeva təyin edilib. 

Məktəbin 24.05.1993-cü il tarixli şurasının qərarı və 
25.05.1993-cü il tarixli 295 №-li əmri ilə aşağıdakı siniflərin şagird-
lərinin IV rübə dair və illik qiymətləri müvəffəq olduğuna görə 
onlar yuxarı siniflərə keçirilib: 

I sinifdən II sinfə 126 nəfər, II sinifdən III sinfə 111 nəfər, III 
sinifdən IV sinfə 116 nəfər, IV sinifdən V sinfə 25 nəfər, cəmi 378 
nəfər şagird. 

Həmin əmrin 2-ci və 3-cü paraqraflarına əsasən Azərbaycan 
Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyinin “ Ümumtəhsil məktəblərində 
imtahanların aparılması, şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi və 
buraxılışı haqqında təlimat” a uyğun olaraq V sinif üzrə 97 nəfər,VI 
sinif üzrə 133 nəfər, VII sinif üzrə 104 nəfər, VIII sinif üzrə 109 
nəfər, IX sinif üzrə 89 nəfər, X sinif üzrə 57 nəfər, XI sinif üzrə 53 
nəfər, cəmi 642 nəfər şagird imtahanlara buraxılmışdır.  

Məktəbin müvafiq əmrlərinə əsasən 1993/1994-cü dərs ilinin 
yekununda IX sinifdə keçirilən imtahanları müvəffəqiyyətlə 
verdiklərinə görə 86 nəfər şagirdə natamam təhsil haqqında şəha-
dətnamə verilib. XI sinfin buraxılış imtahanlarını uğurla verdikləri 
üçün 52 nəfər məzun isə orta məktəbi bitirilmələri haqqında attestat 
alıblar. 

1995/1996-cı tədris ilinin axırında məktəbin 15.06.1996-cı il 
tarixli 75 №-li əmrilə IX sinfı bitirmiş 85 nəfər şagirdə natamam 
orta təhsil haqqında şəhadətnamə verilib. Həmin şagirdlərdən 6 
nəfəri isə illik və yekun imtahan qiymətləri“5” olduğuna görə fərq-
lənmə şəhadətnaməsi alıb. 

Məktəbin rəhbər heyətində kadr dəyişikliyi olub. 15.06.1996-
cı il tarixli 76 №-li əmrə əsasən məktəbin təsərrüfat işləri üzrə 
direktor müavini Bayram Qulu oğlu Rzayev ərizəsinə əsasən tut-
duğu vəzifədən azad edilib. Məktəbin 17.06.1996-cı il tarixli 77 №-
li əmrilə həmin vəzifəyə Ziya Ağaseyid oğlu Mirzəyev təyin 
olunub. 

Məktəbin əmrinə əsasən orta təhsil üzrə buraxılış imtahan-
larını uğurla verdikləri üçün XI sinfi bitirmiş 40 nəfər məzuna orta 
təhsil kursu üzrə attestat verilib. Məzunlardan 5 nəfərinin illik və 
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yekun qiymətləri “5” olduğuna, olimpiadalarda, müsabiqələrdə, 
həmçinin məktəbin ictimai həyatında fəal iştirakına görə onlara 
fərqlənmə attestatı verilib. 

Məktəbin 30.08.1996-cı il tarixli 124 №-li əmrilə məktəbin 
altı I sinfinə 148 nəfər, altı II sinfinə 125 nəfər, altı III sinfinə 137 
nəfər, altı IV sinfinə 130 nəfər, dörd V sinfinə 94 nəfər, iki VI 
sinfinə 47 nəfər, beş VII sinfinə 109 nəfər, üç VIII sinfinə 70 nəfər, 
altı IX sinfinə 105 nəfər, üç X sinfinə 59 nəfər, üç XI sinfinə 61 
nəfər, cəmi 50 sinfə 1085 nəfər şagird təhsilə cəlb olunub. 

Məktəbdə 1996/1997-ci tədris ilində 4 günüuzadılmış qrup 
fəaliyyət göstərib. 

Dəvəçi RTŞ-nin 31.08.1996-cı il tarixli 274 №-li və məktəbin 
02.09.1996- cı il tarixli 133 №-li əmrlərinə əsasən məktəbin ali 
təhsilli riyaziyyat müəllimi Kazım Abubəkir oğlu Əfəndiyev 
irəli çəkilərək məktəbə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini təyin edilib.  

Dəvəçi rayon RTŞ-nin 04.09.1996-cı il tarixli 315 №-li və 
məktəbin 04.09.1996-cı il tarixli 146 №-li əmrlərilə Məhbubə 
Salmanova məktəbə tərbiyə işləri üzrə direktor müavini təyin 
olunub. 

01 yanvar 1997-ci il tarixə məktəbə aşağıdakı cavabdeh 
şəxslər rəhbərlik edirdi: 

Sədaqət Əsgərova - direktor, Kazım Əfəndiyev və Nurbala 
Hüseynov - təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavinləri, Məhbubə 
Salmanova - direktorun tərbiyə işləri üzrə müavini, Ziya Mirzəyev - 
təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini, Zöhrə Cəbrayılova - həm-
karlar təşkilatının sədri, Zeyvənisə Quliyeva - kitabxana müdiri, 
Rəhilə Eldarova və Şəkilə Eminova - məktəbin laborantları və s. 

Dəvəçi RTŞ-nin 10.04.1997-ci il tarixli 79 №-li və məktəbin 
11.04.1997-ci il tarixli əmrlərinə əsasən ali təhsilli hərbi hazırlıq 
və bədən tərbiyəsi müəllimi Vəzir Babakişi oğlu İsaqov məktəbə 
hərbi rəhbər təyin edilib. 

Məktəbin 02.06.1997-ci il tarixli 49 №-li əmrilə 1996/1997-ci 
tədris ilinin sonunda altı I sinifi bitirmiş 144 nəfər II sinfə, yeddi II 
sinfi bitirmiş 137 nəfər III sinifə, altı III sinfi bitirmiş 142 nəfər IV 
sinfə, IV sinfi bitirmiş 127 şagird V sinfə, cəmi 25 ibtidai sinif üzrə 
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550 nəfər şagird yuxarı siniflərə keçirilib. 
Məktəbin V-VIII və X siniflərində təhsil alan şagirdlər sinif-

dən-sinfə keçirilmə imtahanlarını uğurla verdiklərinə görə təlimata 
müvafiq olaraq aşağıda göstərilən yuxarı siniflərə keçirilmişlər: 

Məktəbin yuxarıda qeyd edilən əmrinin 3-cü paraqrafına 
əsasən beş V sinifi bitirən 106 nəfər VI sinfə, iki VI sinifi bitirmiş 
49 nəfər VII sinfə, beş VII sinifi bitirmiş 104 nəfər VIII sinfə, dörd 
VIII sinifi bitirmiş 89 nəfər IX sinfə, üç X sinifi bitirmiş 59 nəfər XI 
sinfə,  cəmi 19 sinif üzrə təhsil almış 407 nəfər şagird yuxarı 
siniflərə keçirilib. 

Məktəbin 18.06.1997-ci il tarixli 52 №-li əmrinə müvafiq 
olaraq əsas məktəb üzrə buraxılış imtahanlarından müvəffəq qiymət 
aldıqları üçün məktəbin altı IX sinifini bitirmiş 101 nəfər şagirdə 
əsas məktəbi qurtarmaları barədə təhsil haqqında şəhadətnamə 
verilib. Həmin şagirdlərdən 5 nəfəri bütün fənnlərdən “5” qiymət 
aldıqlarına və nümunəvi davranışlarına görə fərqlənmə şəhadət-
naməsi alıblar. 

Məktəbin dil- ədəbiyyat müəllimi Həqiqət Əzimova 
“Təhsilin hümanistləşdirilməsi ili çərçivəsində keçirilən “ilin ən 
yaxşı fənn kabineti” müsabiqəsində” (dil-ədəbiyyat üzrə) I yeri 
tutub. 

Məktəbin 28.06.1997-ci il tarixli 54 №-li əmrilə məktəbdə 
fəaliyyət göstərən üç XI sinifdə təhsilini başa vurmuş 56 nəfər 
məzuna isə orta məktəbi bitirmələri haqqında attestat verilib. 

Dəvəçi rayon TŞ-nin 18.08.1997-ci il tarixli 178 №-li, 
məktəbin 19.08.1997-ci il tarixli 95 №-li əmrlərinə əsasən Azərbay-
can Respublikası Təhsil Qanunun 49-cu maddəsinə və Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27.12.1996-cı il tarixli 738№-li 
əmrinə uyğun olaraq məktəbdə müəllimlərin növbəti attestasiyası 
keçirilmişdir. Attestasiyanın nəticələrinə görə 1 nəfər ali 
kateqoriyalı (Kazım Əfəndiyev), 12 nəfər müəllimə I 
kateqoriyalı (Sədaqət Əsgərova, Adil Məmmədov, Aliyə 
Nəzirova, Fikrət Əfəndiyev, Ağababa Fərmanov, Sevda 
Abbasəliyeva, Sevil Nağıyeva, Sahibə Niknijad, Qəfilə 
Kərimova, Sevinc Axundova, Svetlana Osmanova, Məlahət 
Quliyeva) müəllim adı verilmişdir. Bir nəfər isə (Zöhrə 
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Fətəliyeva) II kateqoriyalı müəllim adına layiq görülmüşdür.  
Həmin əmrin 2-ci paraqrafına əsasən attestasiyanın nəticə-

lərinə görə 6 nəfərə (Elnarə Əzimova, Nərgiz Süleymanova, 
Mehriban Rizvanova, Rəsmiyyə Həsənova, Natavan Səfərova, 
Gülnarə Qasımova) 12-ci dərəcəli, 1 nəfərə isə (Arzu Babayeva) 10-
cu dərəcəli müəllim adı verilmişdir. 

1997/1998-ci tədris ilində məktəbin altı I sinfinə 134 nəfər 
şagird qəbul olunub. Həmin tədris ilində 6 günüuzadılmış qrup 
fəaliyyət göstərib. 

Dəvəçi rayon TŞ-nin 01.10.1997-ci il tarixli 259 №-li,  
məktəbin 01.10.1997-ci il tarixli 135 №-li əmrlərinə və verdiyi 
ərizəsinə əsasən Məhbubə Salmanova məktəbin sinifdənxaric və 
məktəbdənkənar işlər üzrə direktor müavini vəzifəsindən azad edilib. 
Həmin vəzifəyə Dəvəçi RTŞ-nin 01.10.1997-ci il tarixli 260 №-li 
və məktəbin 01.10.1997-ci il tarixli 137 №-li əmrlərinə əsasən dil- 
ədəbiyyat müəllimi işləyən Niknijad Sahibə Rikab qızı təyin 
edilib. 

Məktəbin 16.06.1998-ci il tarixli 63 №-li əmrinə əsasən 
məktəbin dörd IX sinifində təhsil alaraq oranı bitirən 80 nəfər 
şagirdə əsas məktəb kursu üzrə şəhadətnamə verilib. Onlardan 
məktəb pedaqoji şurasının qərarına əsasən 1 nəfər şagirdə fərqlənmə 
şəhadətnaməsi verilib. 

XI sinfi bitirmiş 57 nəfər məzun isə orta məktəb kursu üzrə 
buraxılış imtahanlarını uğurla verdiklərinə görə orta təhsil haqqında 
attestat alıblar. Onlardan 6 nəfər məzuna orta məktəb kursu üzrə “5” 
qiymət aldıqlarına və nümunəvi davranışa görə fərqlənmə attestatı 
verilib. 

Məktəbin riyaziyyat müəllimi Sevda Həmidova gənc 
nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə 
görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 
25 avqust 1999-cu il tarixli 157/1 nömrəli qərarına əsasən fəxri 
fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Həlimə Hacıyeva gənc 
nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə 
görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 
25 avqust 1999-cu il tarixli 157/1 nömrəli qərarına əsasən fəxri 
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fərmanla təltif edilib.  
1999/2000-ci tədris ilinin 01 sentyabr vəziyyətinə məktəb 

aşağıda qeyd edilən şagird sayı ilə fəaliyyətə başladı: 
Altı I sinifdə 129 nəfər, altı II sinifdə 142 nəfər, altı III sinifdə 

126 nəfər, altı IV sinifdə 139 nəfər, altı V sinifdə 123 nəfər, altı VI 
sinifdə 128 nəfər, altı VII sinifdə 127 nəfər, beş VIII sinifdə 100 
nəfər, üç IX sinifdə 51 nəfər, dörd X sinifdə 72 nəfər, üç XI sinifdə 
58 nəfər,cəmi 57 sinif üzrə 1195 nəfər şagird təhsilə cəlb edilib. 

Təhsil üzrə 1999-cu ilin statistik göstəricilərini 1991-ci illə 
müqayisə etsək görərik ki, məktəbdə 1991-ci ilə nisbətən 1999-cu 
ildə 12 sinif komplekti və 202 nəfər şagird sayı çoxalmışdır. 

01 sentyabr 1999-cu il tarixə məktəbin tədris prosesinə 
aşağıdakı pedaqoji işçilər cəlb olunmuşdu: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə: Müslüm Mayılov, 
Gülbikə Nurməmmədova, Münəvvər Əkbərova, Həlimə Hacıyeva, 
Əzizə Muradova, Şərqiyyə Cəbrayılova, Niknijad Sahibə, Həqiqət 
Əzimova, Elnarə Əzimova, İlhamə Rzayeva, Təranə Əliyeva, 
Kəmalə Hüseynova, Tacirə Quliyeva. 

Riyaziyyat, informatika, fizika və astronomiya üzrə: 
Kazım Əfəndiyev, Sevda Həmidova, Nəzifə Əlipoladova, Şahnaz 
Bəbirova, Xanım Əfəndiyeva, Şəfiqə Hüseynova, Muradxan 
Səfərəliyev, Yasəmən Dostuyeva, Gültəkin Quliyeva, Təranə 
Mayılova, Arzu Osmanova, Fikrət Əfəndiyev, Təranə Şeydayeva, 
Arzu Xəlilova, Könül Bayramova, Zenfira Həkimova. 

Tarix və coğrafiya fənni üzrə: Zeynalabdin Məmməd-
quliyev, Rəhilə Əliyeva, Qəfilə Qəniyeva, Nurbala Hüseynov, 
Nəcimə Qonaqbəyova, Natavan Səfərova. 

Kimya və biologiya fənni üzrə: Sevinc Axundova, Sənəm 
Soltanova, Sədaqət Əsgərova, Zümrüd Məmmədova, Ağabacı 
Yolçuyeva. 

Xarici dillər üzrə: Elmira Bədəlova, Xanım Məcidova, 
Mehparə Mehdiyeva, Ruqiyyə Atakişiyeva, Nəzakət Xəlilova, 
Tahirə Həziyeva, Məlahət Quliyeva, Svetlana Osmanova, Aytən 
Yasinova, Aida İsayeva, Könül Qəhrəmanova, Rəsmiyyə Səlimova, 
Aliyə Nəzirova, Lalə Ağayarova, Aytən Rəhimova, Ziyarət 
Balağayeva, Qənimət Babayeva, Ğülnarə Qasımova, Zöhrə 
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Novruzəliyeva, Rübabə Məmmədova, Güllü Əliyeva, Sevda 
İsmayılova, Tamara Həmzəyeva, Sevil Dəmirova, Mehparə 
Sultanova, Aynur Babayeva, Adil Məmmədov, Rəsmiyyə Həsənova, 
Ziyarət Əsgərova, Mehriban Rizvanova. 

Musiqi və nəğmə: Esmira Məmmədova,Könül Dəmirova. 
Bədən tərbiyəsi və hərbi hazırlıq: Adilxan Ağayev,Tərlan 

Babayev, Akif Qüdrətov, Vəzir İsaqov, Əvəz Şükürov. 
Əmək təlimi, rəsmxətt və maşınşünaslıq üzrə: Məhvirət 

Hüseynova, Şərqiyyə Gəncəliyeva, Zəhrəxanım Həsənzadə, Validə 
Əkbərova, Nahidə Həsənzadə, Maral İsrafilova, Arzu Babayeva, 
Tavat Babayeva, Məhərrəm Həsənov. 

İbtidai siniflər üzrə: Elmira Hüseynova, Samirə Məcidova, 
Şükufə Eyyubova, Fəzilə Əliyeva, Seyfulla Osmanov, Xuraman 
Əmrullayeva, Ağababa Fərmanov, Gülzar Quliyeva, Milyan Məm-
mədova, Elnarə Mahmudova, Mətanət Hacıyeva, Sevda Abbasəli-
yeva, Zöhrə Cəbrayılova, Arzu Hacıyeva, Sevda Mehdiyeva, Gülarə 
Abbasova, Leyla Həsənzadə,Sevil Nağıyeva, Nicabət Əmiraslanova, 
Məleykə Pənahova, Şəkərxanım İsmayılova. 

1999/2000-ci tədris ilinin 01 sentyabr vəziyyətinə məktəbdə 7 
günüuzadılmış qrup fəaliyyət göstərib. (Əmr № 86 01.09.1999-сu 
il) 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 09.08.1999-cu il 
tarixli 639№-li,  Dəvəçi RTŞ-nin 01.09.1999-cu il tarixli əmrlərinə 
və məktəbin 31.08.1999-cu il tarixli pedaqoji şura iclasının qərarına 
əsasən 1999/2000-ci tədris ili “Təhsilin hümanistləşdirilməsi yolu 
ilə yeni pedaqoji təfəkkürün inkişafı ili” hesab olunub. Bu 
məqsədlə (Əmr №89 02.09.1999-сu il) məktəbdə aşağıdakı 
tədbirlərin keçirilməsinə start verilib: 

1. İlin ən yaxşı müəllimi. 
2. İlin ən yaxşı tərbiyəçisi (günüuzadılmış qrup) 
3. İlin ən yaxşı fənn metodbirləşməsi. 
4. İlin ən yaxşı fənn kabineti. 
5. İlin ən yaxşı şagirdi və s. müsabiqələrin keçirilməsi 

nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə məktəbdə tərkibi 8 nəfərdən 
ibarət təşkilat komissiyası yaradılıb. 

Həmin dərs ilində məktəbdə şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik 
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tərbiyəsinin səviyyəsini daha da inkişaf etdirilməsi üçün məktəb 
rəhbərinin əmri ilə tərkibi 9 nəfərdən ibarət məktəb şurası yaradılıb. 

01 sentyabr 1999-cu il tarixə məktəbi aşağıdakı məsul şəxslər 
idarə edib: 

Direktor – Sədaqət Əsgərova, direktorun təlim- tərbiyə işləri 
üzrə müavinləri – Kazım Əfəndiyev və Nurbala Hüseynov, sinif-
dənxaric və məktəbdənkənar işlər üzrə direktor müavini-Sahibə 
Niknijad, təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini Ziya Mirzəyev, 
hərbi rəhbər-Vəzir İsaqov, kitabxana müdiri –Zeyvənisə Quliyeva.  

1999/2000-ci tədris ilinin sonunda məktəbin üç IX sinifində 
təhsil alan və oranı bitirən 47 nəfər şagirdə əsas orta təhsil haqqında 
şəhadətnamə verilib (Əmr № 65 19.06.2000-ci il). 

Məktəbin müəllimi Zenfira Həkimova ali məktəblərə 
tələbə qəbulunun göstəricilərinə əsasən 1999-2000-ci illərdə 
yüksək nəticələr əldə etdiyinə görə Dəvəçi Rayon Təhsil Şöbəsi 
və TİAHİ Dəvəçi RK tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub.  

1999/2000-ci tədris ilinin sonunda məktəbdə fəaliyyət 
göstərən üç XI sinifində təhsil alan və oranı bitirən 57 nəfər məzuna 
orta təhsil haqqında attestat verilib. Onlardan bir nəfər məzun bütün 
fənlərdən illik və yekunda “ 5” qiymət aldığına və əla davranışına 
görə fərqlənmə attestatı alıb. 

Məktəbin müəllimi Həqiqət Əzimova “Təhsilin hümanist-
ləşdirilməsi baxımından təlim-tərbiyə işini differensiallaşdırıl-
ması və fərdiləşməsi ili” cərçivəsində keçirilən ”İlin ən yaxşı 
fənn metodbirləşməsi” müsabiqəsində (Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı) I yeri tutub. 

01 sentyabr 2000-ci il tarixə məktəbdə 7 günüuzadılmış qrup 
fəaliyyət göstərib. 

23 iyun 2000-ci ildə məktəbin riyaziyyat müəllimi Xanım 
Əfəndiyeva “İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsində III yeri 
tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərə-
findən III dərəcəli diplom ilə təltif olunub. 

29 dekabr 2000-ci il tarixdə məktəbin bədən tərbiyəsi 
müəllimi və rayonun “Bərəkət” futbol klubunun baş məşqçisi 
Adil Ağayev “Rayonda idmanın inkişafındakı xidmətlərinə və 
2000-ci ildə qazandığı nailiyyətlərə görə” Dəvəçi Rayon İcra 
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Hakimiyyətinin Başçısı tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 
Dəvəçi RTŞ-nin 19.09.2000-ci il tarixli 221 №-li və məktəbin 

19.09.2000-ci il tarixli 128 №-li əmrlərinə əsasən Bakı Pedaqoji 
Qızlar Seminariyasını bitirmiş Mehriban Səməndər qızı Osma-
nova məktəbə psixoloq təyin edilib. 

1991-2000-ci illərdə məktəbə aşagıdakı ixtisaslar üzrə 
müəllimlər və digər pedaqoji işçilər, eləcə də dərsəyardımçı texniki 
heyət yeni işə qəbul olublar: 

Bəturə Orucova (əmək və rəsmxət), Mirheydər Heydərov 
(avtomobil işi üzrə təlimatçı), Gültəkin Quliyeva (biologiya labora-
toriyasında laborant), Qərənfil Dəmirova (kitabxanaçı), Zeyvənisə 
Quliyeva (kitabxana müdiri), Ceyhun Ağayev (avtomobil işi üzrə 
təlimatçı), Ziyarət Əsgərova (rus dili), Validə Əkbərova (əmək-
rəsmxət), Mətanət Yolcuyeva və Maral İsrafilova (günüuzadılmış 
qrup tərbiyəçiləri), Arzu Babayeva (əmək), Elnarə Əzimova (dil-
ədəbiyyat), Arzu Məmmədova, Sevda Abbasəliyeva, Səbirə Rüstə-
mova, Leyla Həsənzadə, Fəzilə Əliyeva (günüuzadılmış qrup 
tərbiyəçiləri), Növrəstə İsmayılova (ibtidai sinif), Tahirə Həziyeva 
(ingilis-fransız dili), Hafiz Quliyev (tarix), İsbat İsaqov (riyaziyyat), 
Abdulla Rəsulov (tarix), Almaz Ağasıyeva (ingilis dili), Şəlalə 
Abbasova (kitabxanaçı), Rəsmiyyə Həsənova və Səadət İskən-
dərova (rus dili), Ofelya Rzayeva və Qəfilə Kərimova (coğrafiya), 
Məleykə Pənahova (ibtidai sinif), Xatirə Həsənzadə (kitabxanaçı), 
Zöhrə Fətəliyeva və Gültəkin Quliyeva (riyaziyyat), Məmmədşah 
Həkimov (bədii özfəaliyyət dərnəyinə rəhbərlik), Kazım Əfəndiyev 
(riyaziyyat- Dəvəçi şəhər T.Abbasov adına 1 №-li orta məktəbdən 
köçürülüb), Ziyada Kərimova (bədən tərbiyəsi), Seyfulla Osmanov 
(sinif müəllimi), Aytən Rəhimova (rus dili), Xuraman Əmrullayeva 
(ibtidai sinif), Samirə Məcidova (ibtidai sinif), Elnarə Balağayeva 
(laborant), Adilxan Ağayev (bədən tərbiyəsi), Şəkilə Eminova 
(UBTR), Rəsmiyyə Səlimova (ingilis dili - Pirəbədil kənd orta 
məktəbindən köçürülüb), Arzu Osmanova (informatika), Aynur 
Babayeva (rus dili), Tacirə Quliyeva (Azərbaycan dili və ədəbiy-
yatı), Təranə Mayılova (riyaziyyat), Aytən Yasinova (alman dili), 
Kəmalə Hüseynova (dil-ədəbiyyat-Ağalıq kənd orta məktəbindən 
köçürülüb), İradə Əliyeva (riyaziyyat- Dəvəçi şəhər 3 saylı orta 
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məktəbindən köçürülüb), Şəkilə Eminova (günüuzadılmış qrup), 
Günay Musayeva (UBTR), Tamilla İskəndərova (ibtidai sinif), 
Alidə Həsənova (riyaziyyat), Zeyvənisə Quliyeva (ibtidai sinif), 
Afaq Abbasəliyeva (kitabxana müdiri). 

1991-2000-ci illərdə məktəbdə işləmiş aşagıdakı ixtisaslar 
üzrə müəllimlər və digər pedaqoji işçilər, eləcə də dərsəyardımçı 
texniki heyət tutduqları vəzifədən azad olunmuşlar: 

Tahir Allahverdiyev (avtomobil işi üzrə təlimatçı – başqa işə 
keçdiyinə görə), Tamilla Alıyeva (dil-ədəbiyyat- vəfat etdiyinə görə 
adı müəllimlərin şəxsi siyahısından çıxarılıb), Aytən Aslanova və 
Qərənfil Dəmirova (kitabxanaçı), Xanım Sultanova (tarix-25 illik 
stajı tamam olduğuna görə təqaüdə çıxıb), Şəlalə Abbasova 
(kitabxanaçı), Teymurşah Mehrabov (ibtidai sinif- 25 illik pedaqoji 
stajla xidmət illərinə görə təqaüdə getdiyi üçün), Nailə Feyziyeva 
(sinif müəllimi), Ziyada Məmmədquluyeva (bədən tərbiyəsi), Yaşar 
Məmmədov (bədən tərbiyəsi), Xuraman Əmrullayeva (ibtidai sinif), 
Ələddin Əlicanov (tarix), Xatirə Həsənzadə (kitabxanaçı),Təranə 
Əliyeva (UBTR), Şəkilə Eminova (laborant), Gülyaz Osmanova 
(ibtidai sinif),Səbirə Rüstəmova (günüuzadılmış qrup), Nərgiz 
Süleymanova (rus dili) . 

 
2001-2010-cu illər 

 
2000/2001-ci dərs ilinin sonunda məktəbin 16.06.2001-ci il 

tarixli 57 №-li əmrinə əsasən məktəbdə fəaliyyət göstərmiş dörd 
ayrı-ayrı IX siniflərdə təhsilini uğurla başa vurmuş 100 nəfər 
şagirdə əsas orta təhsil haqqında şəhadətnamə verilib. 

2000/2001-ci tədris ilinin sonunda məktəbin 16.06.2001-ci il 
tarixli 58 №-li əmrinə əsasən məktəbdə fəaliyyət göstərmiş dörd XI 
sinifdə təhsilini müvəffəqiyyətlə bitirmiş 71 nəfər məzuna orta 
təhsil haqqında attestat verilib. 

2001/2002-ci tədris ilinin yekununda isə məktəbin IX sinifini 
bitirmiş 116 nəfər şagirdə natamam təhsil üzrə şəhadətnamə,  XI 
sinfi birirmiş 37 nəfər məzuna isə orta məktəbi müvəffəqiyyətlə 
bitirməsinə görə attestat təqdim edilib. 

Məktəbin 11.05.2001-ci il tarixli 35 №-li əmrilə ali təhsilli 
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psixoloq təşkilatçı Natavan Qarakişi qızı Mehdiyeva məktəbə 
tərbiyə işləri üzrə direktor müavini təyin edilib. 

2001/2002-ci tədris ilində dərslərin kabinet üsulu ilə 
keçirilməsinə diqqət daha da artırılıb. Bu məqsədlə həmin ildə tərtib 
edilmiş,  müəllim və şagirdlərin əl əməyi ilə zənginləşdirilmiş yeni 
fənn kabinetləri yaradılıb. Bu kabinetlərdən bir neçəsinin adını 
çəkmək olar: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı (rəhbəri Niknijad 
Sahibə), ədəbiyyat (rəhbəri Həqiqət Əzimova), biologiya (rəhbəri 
Nigar Rüstəmova), coğrafiya (rəhbəri Zeynalabdin Məmməd-
quliyev), ingilis dili (rəhbəri Xanım Məcidova), alman dili (rəhbəri 
Elmira Bədəlova), kompüter (rəhbəri Arzu Osmanova) və s. 

2001-ci ildə məktəbin müəllimi Həqiqət Adıgözəlovanın 
Dəvəçi təhsilinin inkişafında özünəməxsus yeri olduğunu, 
rayonda gənc nəslin təlim-tərbiyəsi işində bilik və bacarığının 
əsirgəməməsini, uzun müddət pedaqoji sahədə qüsursuz fəaliy-
yət göstərməsini nəzərə alaraq anadan olmasının 50 illik yubi-
leyi münasibətilə Dəvəçi Rayon İcra Başçısının fəxri fərmanı ilə 
təltif edilib. 

Məktəbdə təhsil alan istedadlı şagirdlərin hər il fənn olim-
piadalarının məktəb, rayon və respublika turunda iştirak etməsi ənə-
nəvi hal alıb. Bunu biz məktəb üzrə yazılmış 02.12.2002-ci il tarixli 
169 №-li əmrdən də görə bilərik. Həmin əmrə əsasən olimpiadanın 
məktəb turunda 65 nəfər birincilik qazanmışdır. O cümlədən 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə 11 nəfər, rus dili üzrə 5 nəfər, 
riyaziyyat üzrə 13 nəfər, tarix üzrə 4 nəfər, coğrafiya üzrə 5 nəfər, 
fizika üzrə 6 nəfər, kimya üzrə 6 nəfər, ingilis dili üzrə 7 nəfər, 
alman dili üzrə 5 nəfər, biologiya üzrə 3 nəfər. Həmin qaliblər 
olimpiadanın növbəti mərhələsində iştirak etmək üçün rayon turuna 
göndərilib. 

2002-ci ildə məktəbin müəllimi Həqiqət Əzimovanın dərs 
dediyi IX sinif şagirdi Gülnar Elşad qızı Əmirova Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı fənni üzrə keçirilən Respublika fənn olim-
piadasında III yerə layiq görülüb. 

2002/2003-cü tədris ilinin sonunda məktəbin IX sinfini 
bitirmiş 104 nəfər şagirdə əsas təhsil haqqında şəhadətnamə, XI 
sinfini bitirmiş 79 nəfər məzuna isə orta təhsil haqqında attestat 
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verilib (Əmr № 67 16.06.2003-сü il).  
2002-ci ildə Azərbaycanın qabaqcıl qadınlarından bəhs 

edən “XX əsrin Azərbaycan qadınları” Ensiklopedik toplusun-
da məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Həqiqət Əzimovanın həyat 
və əmək fəaliyyəti haqqında məlumat dərc olub. 

Məktəbin müəllimi Həqiqət Əzimova 2002-ci ildə isdedadlı 
şagirdlərin inkişaf etdirilməsində və yeniyetmələrin Respublika 
fənn olimpiadalarında əldə etdiyi müvəffəqiyyətlərə görə Dəvəçi 
Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının fəxri fərmanı ilə təltif edilib. 

03 may 2002-ci il tarixdə məktəbin riyaziyyat müəllimi 
Kazım Əfəndi Respublika pedaqoji mühazirələrində müasir 
təlim metodlarından istifadə baxımından məzmunlu məruzə və 
çıxış etdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən II dərəcəli diplom ilə təltif olunub. 

 2002/2003-cü tədris ilinin sonunda məktəbin əsas məktəb 
kursuna aid olan imtahanları müvəffəqiyyətlə verdiyinə görə IX 
sinfi bitirmiş şagirdlərə əsas təhsil haqqında şəhadətnamə, məktəbin 
XI sinfini uğurla bitirmiş məzunlara isə orta təhsil haqqında attestat 
verilib (Əmr № 71 16.06.2003-сü il). 

17 iyun 2003-cü il tarixdə məktəbin müəllimi Kazım 
Əfəndi Respublika pedaqoji mühazirələrində yüksək elmi-
nəzəri və praktiki əhəmiyyətli məruzəsinə görə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən I dərəcəli diploma layiq 
görülüb. 

17 iyun 2003-cü il tarixdə məktəbin riyaziyyat müəllimi 
Muradxan Səfərəliyev Respublika pedaqoji mühazirələrində 
pedaqoji ustalıqla çıxış etdiyinə, məruzələrdəki əhəmiyyətli fikir 
və təkliflərinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən II dərəcəli diplom ilə təltif olunub.  

Rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən tərtib edilmiş məktəb şəbəkəsi 
planına əsasən 2004/2005-ci tədris ilində məktəbin şagird kontin-
gentinin ümumi rayon məktəblərinin göstəriciləri ilə  
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M Ü Q A Y İ S Ə L İ   C Ə D V Ə L İ 
 

Siniflər 
 

Sniflərin sayı Şagirdlərin sayı (nəfərlə) 

Rayon 
üzrə 

 

Məktəb 
üzrə 

Məktəbin 
rayon 

təhsilində 
tutduğu yer 

%-lə 

Rayon 
üzrə 

 

Məktəb 
üzrə 

 

Məktəbin 
rayon 

təhsilində 
tutduğu yer 

%-lə 
Haz. və I 
sinif 

63 5 7,93 787 103 13,08 

II 69 5 7,24 907 88 9,70 

III 63 4 6,34 767 96 12,51 

IV 69 6 8,69 926 107 11,55 

V 63 7 11,11 1098 160 14,57 

VI 63 5 7,93 1065 120 11,26 

VII 60 6 10,00 1017 130 12,78 

VIII 61 5 8,19 994 114 11,46 

IX 61 6 9,83 950 118 12,42 

X 39 4 10,25 635 85 13,38 

XI 35 4 11,42 542 81 14,94 
CƏMİ: 646 57 8,82 9688 1202 12,40 

 
Cədvəldən görünür ki, 2004/2005-ci tədris ilində məktəb 

ümumi rayonda fəaliyyət göstərən 49 məktəb üzrə siniflərin 8,82 %-
ni, şagirdlərin isə 12,40 %-ni təşkil edib. Bu təhsil müəssisəsi istər 
siniflərin, istərsə də şagirdlərin sayına görə rayon məktəbləri 
sırasında birinci yerdə olub. 

Dəvəçi şəhər 2№-li orta məktəb 2003-cü ildə Tələbə 
Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyyasının nəticələrinə görə “Rayo-
nun ən yaxşı məktəbi” hesab olunduğu üçün məktəbin direk-
toru Sədaqət Əsgərova Dəvəçi Rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən 
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fəxri fərmanla təltif edilib. 
Rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən tərtib edilmiş məktəb şəbəkəsi 

planına əsasən 2004/2005-ci tədris ilində məktəbin şagird kontin-
gentinin ümumi rayonun orta məktəblərinə aid göstəriciləri ilə  

 
M Ü Q A Y İ S Ə L İ   C Ə D V Ə L İ 

 
 
 

Siniflər 
 
 

Sniflərin sayı Şagirdlərin sayı (nəfərlə) 

Rayonun 
orta 

məktəbləri 
üzrə cəmi 

 
 

Məktəb 
üzrə 
cəmi 

Məktəbin 
rayon orta 
məktəbləri 
içərisində 

tutduğu yer 
%-lə 

Rayonun 
orta 

məktəbləri 
üzrə cəmi 

 
 

Məktəb 
üzrə 
cəmi 

Məktəbin 
rayon orta 
məktəbləri 
içərisində 
tutduğu 
yer %-lə 

Haz. və 
I sinif 32 5 15,62 560 103 18,39 

II 39 5 12,82 671 88 13,11 
III 33 4 12,12 560 96 17,14 
IV 40 6 15,00 690 107 15,50 
V 43 7 16,27 841 160 19,02 
VI 43 5 11,62 817 120 14,68 
VII 41 6 14,63 769 130 16,90 
VIII 41 5 12,19 757 114 15,05 
IX 42 6 14,28 746 118 15,81 
X 39 4 10,25 635 85 13,38 
XI 35 4 11,42 542 81 14,94 

CƏMİ: 428 57 13,31 7588 1202 15,84 
 
Cədvəldən görünür ki, 2004/2005-ci tədris ilində məktəb 

ümumi rayonda fəaliyyət göstərən 20 şəhər və kənd orta məktəbi 
üzrə siniflərin 13,31 %-ni, şagirdlərin isə 15,84 %-ni təşkil edib. 
Həmin dərs ilində məktəb istər siniflərin, istərsə də şagirdlərin 
sayına görə rayonun orta məktəbləri arasında birinci yerdə 
qərar tutub. 
2004/2005-ci tədris ilində sağlamlıq imkanı məhdud olan (yəni 
fiziki cəhətdən qüsurlu) 11 nəfər şagird ev şəraitində təhsilə cəlb 
edilib. 

Məktəbin 15.09.2004-cü il tarixli 112 №-li əmrinə əsasən 
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məktəbdə müvəqqəti tərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləyən 
Natavan Qarakişi qızı Mehdiyeva verdiyi ərizəsinə əsasən tutduğu 
vəzifədən azad edilib. 

Dəvəçi Rayon Təhsil Şöbəsinin məktəbin rəhbəbliyinə 
ünvanladığı 24.05.2004-cü il tarixli 170 saylı təşəkkür məktu-
bunda göstərilir ki, 2003-cü ilin nəticələrinə görə məktəb Dəvəçi 
rayonunda ən yaxşı tədris müəssisəsi hesab olunmuşdur. İlin 
təhsil göstəricilərində ana dili, fizika və coğrafiya fənnindən 
orta bal göstəricilərinə görə son 8 ildə ən yüksək göstəricilərə 
nail olan məktəb kimi qeyd olunmuşdur. Rayon üzrə “ İlin ən 
yaxşı şagirdi” elan olunmuş 3 nəfər şagirdin 2 nəfəri məhz bu 
məktəbin şagirdi olub. 

2004/2005-ci dərs ilində şagirdlərin arzusu və maraqları 
nəzərə alınaraq məktəbdə aşağıda adları qeyd edilən haqqı ödənilən 
dərnəklər fəaliyyət göstərib: 

Riyaziyyat (rəhbəri Tavat Babayeva), bədii özfəaliyyər 
(rəhbəri Esmira Məmmədova),  xarici dil (rəhbəri Ruqiyyə Atakişi-
yeva),  cildçilər (rəhbəri Məhvirət Hüseynova), rus dili (rəhbəri 
Rübabə Məmmədova), bədii yaradıcılıq (rəhbəri Sevinc Ağayeva), 
rəsm (rəhbəri Ağababa Fərmanov), rus dili (rəhbəri Gulnarə 
Qasımova) və s. 

Məktəbin 01.12.2004-cü il tarixli 158 №-li əmrinə əsasən ali 
təhsilli sinif müəllimi Zöhrə Cəbrayılova məktəbə 0,5 stavka 
hesabı ilə tərbiyə işləri üzrə direktor müavini təyin edilib. 

2004/2005-ci tədris ilində olimpiadaların təşkilinə və 
keçirilməsinə diqqət daha da artırılıb. 28 noyabr 2004-cü il tarixdə 
məktəbdə keçirilən fənn olimpiadalarının birinci turunda həlledici 
yer tutan və rayon turuna iştirak üçün vəsiqə qazanan 85 nəfər VII-
XI sinif şagirdinin siyahısı RTŞ-nin təşkilat komissiyasına 
göndərilib (Əmr № 168 07.12.2004-cü il). O cümlədən: Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı fənni üzrə 13 nəfər, riyaziyyat fənni üzrə 16 nəfər, 
tarix fənni üzrə 10 nəfər, rus dili fənni üzrə 5 nəfər, fizika fənni üzrə 
9 nəfər, kimya fənni üzrə 4 nəfər, biologiya fənni üzrə 4 nəfər, 
ingilis dili fənni üzrə 9 nəfər, informatika fənni üzrə 1 nəfər, alman 
dili fənni üzrə 6 nəfər, coğrafiya fənni üzrə 8 nəfər. 

Məktəbin əmri ilə (Əmr № 69 30.05.2005-сi il) 2004/2005-ci 



120 

dərs ilinin yekun göstəricilərinə əsasən yarımillik və illik qiymətləri 
müvəffəq olan 976 nəfər şagird yuxarı siniflərə keçirilib. O 
cümlədən: 103 nəfər şagird I sinifdən II sinfə, 86 nəfər şagird II 
sinifdən III sinfə,  92 nəfər şagird III sinifdən IV sinfə, 103 nəfər 
şagird IV sinifdən V sinfə, 153 nəfər şagird V sinifdən VI sinfə, 115 
nəfər şagird VI sinifdən VII sinfə,129 nəfər şagird VII sinifdən VIII 
sinfə, 111 nəfər şagird VIII sinifdən IX sinfə,  84 nəfər şagird X 
sinifdən Xİ sinfə. 

2004/2005-ci dərs ilində fəaliyyət göstərmiş dörd XI sinifdə 
orta məktəb kursu üzrə imtahanlardan müvəffəqiyyətlə keçən 81 
nəfər məzuna orta təhsil haqqında attestat verilib (Əmr № 73 
20.06.2005-сi il). Həmin əmrin 2-ci paraqrafında isə göstərilir ki, 
məktəbin əsas təhsil kursunu bitirmiş 117 nəfər şagird  natamam 
təhsil haqqında şəhadətnamə alıb. 

Məktəbin müəllimi Həlimə Hacıyeva Azərbaycan Respub-
likası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının 
qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı (vəsiqə № 105 04.10.2005-ci il.) 
ilə təltif olunub. 

15 sentyabr 2005-ci il tarixə məktəbə aşağıdakı cavabdeh 
şəxslər rəhbərlik ediblər: 

Sədaqət Əsgərova - məktəbin direktoru, Kazım Əfəndiyev -
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, Nurbala Hüseynov - 
ibtidai siniflərin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, Gülşən 
Şükürova-Rzayeva - direktorun tərbiyə işləri üzrə müavini, Hök-
mulla Hüseynov - direktorun təsərrüfat işləri üzrə müavini, Vəzir 
İsaqov - hərbi rəhbər, Mehriban Osmanova - psixoloq, Afaq 
Abbasəliyeva – kitabxana müdiri, Zahidə İsmayılova laborant və 
başqaları. 

Həmin dərs ilində məktəbdə 120 nəfər ali ixtisas təhsilli 
müəllim çalışıb. 

2005/2006-cı tədris ilinin 15 sentyabr vəziyyətinə məktəbdə 
yeni açılmış üç I sinfə 64 nəfər şagird qəbul edilib (Əmr № 109 
15.09.2005-ci il). Həmin dərs ilində beş II sinifdə 99 nəfər, beş III 
sinifdə 88 nəfər, dörd IV sinifdə 95 nəfər, beş V sinifdə 105 nəfər, 
yeddi VI sinifdə 152 nəfər, beş VII sinifdə 110 nəfər, altı VIII 
sinifdə 109 nəfər, beş IX sinifdə 110 nəfər, beş X sinifdə 99 nəfər, 
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dörd XI sinifdə 85 nəfər, cəmi məktəb üzrə 54 sinifdə I siniflər də 
daxil olmaqla 1116 nəfər şagird orta təhsilə cəlb edilib. 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) 
haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tələblərinə müvafiq 
olaraq 10 nəfər şagirdin ev şəraitində təhsilə cəlb olunması üçün 
bütün işlərin görülüb başa çatması məktəbin əmrində qeyd edilib.  

2005-ci ildə “ Qadın dünyası” şəbəkə jurnalında məktəbin 
dil-ədəbiyyat müəllimi Həqiqət Əzimova haqqında məqalə çap 
olunub.  

Məktəbin 15.09.2005-ci il tarixli 124 №-li əmri ilə ibtidai 
siniflər üzrə məktəb direktorunun müavini Nurbala Hüseynov 
tutduğu vəzifədən azad edilərək həmin məktəbdə ixtisası üzrə 
müəllim saxlanılıb. 

2005/2006-cı tədris ilinin sonunda məktəbin IX sinfini 
bitirmiş 108 nəfər şagird əsas məktəb kursu üzrə şəhadətnamə alıb. 
Məktəbin XI sinfini bitirmiş 84 nəfər məzuna isə orta təhsil kursunu 
başa çatdırması barədə attestat verilib. 

Məktəbin 15.09.2006-cı il tarixli 111 №-li əmrilə ali təhsilli 
xarici dil müəllimi Məlahət Hüseyn qızı Həsənova məktəbə 0,5 
stavka ilə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini təyin edilib. 

14 aprel 2006-cı il tarixdə məktəbin müəllimi və məktəb 
həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri Zöhrə Cəbrayılova “ Gənc 
nəslin təlim-tərbiyəsindəki xidmətlərinə, ittifaq üzvlərinin 
hüquqlarının qorunmasındakı uğurlarına və fəal ictimai işinə 
görə” Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının Azərbaycan 
Respublika Komitəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəbdə təhsil alan şagirdlərin Vətənə, torpağa, millətə və 
dövlətə məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsi sahəsində bir sıra 
tədbirlər həyata keçirilib. Bunu məktəbin 29.01.2007-ci il tarixli 15 
№-li əmrindən daha aydın görmək olar. Əmrdə qeyd edilib ki, 
şagirdlərdə dövlətçilik hisslərini gücləndirmək, vətənini, millətini, 
dövlətini sevən, müstəqil yaradıcı düşünən sağlam gənclər yetiş-
dirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “ 
Vətən sərhəddən başlanır” devizi altında keçirilən rəsm və inşa 
müsabiqəsinin məktəb mərhələsində nəzərdə tutulan bütün siniflərin 
şagirdləri yaxından iştirak edib. Qaliblər fəxri fərmanla və diplomla 
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mükafatlandırılıblar.  
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 09.02.2007-ci il tarixli 

Sərəncamı ilə 2007-ci ili “Gənclər ili” elan etmişdir. Bu məsələ ilə 
əlaqədar olaraq məktəbdə tədbirlər planı tərtib edilmiş və onun 
icrası üçün 8 nəfərdən ibarət təşkilat komitəsi yaradılmışdır (Əmr 
№ 46 16.03.2007- ci il). Əmrdə təşkilat komitəsinə tapşırılıb ki, 
Respublika Prezidentinin həmin Sərəncamından irəli gələn vəzifə-
lərin vaxtında həyata keçirilməsinə nail olsun. 

Şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda,  eləcə də Vətənə və 
xalqa məhəbbət, torpağa sevgi, dövlətçiliyə və qanunlarımıza hör-
mət ruhunda tərbiyə edilməsi üçün hər il məktəbdə fasiləsiz olaraq 
maarifləndirmə işi aparılıb. Məktəbdə vaxtaşırı keçirilmiş belə 
tədbirlər  əmr kitablarında da geniş əks olunub.  Belə tədbirlərə  
“20 Yanvar faciəsi”, “26 fevral - Xocalı günü”, “31 Mart - Azərbay-
canlıların Soyqırımı günü” və başqa tədbirlərin adlarını qeyd etmək 
olar. Hər il məktəbdə bu qəbildən olan tədbirlərin keçirilməsi 
şagirdlərdə Vətənə məhəbbət, torpağa və dövlətçiliyimizə olan 
sevgi ruhunun daha da artırılmasına səbəb olub. Həmin tədbirlər 
məktəbin müəllim və şagird kollektivini baş vermiş bu faciələri heç 
zaman unutmamağa, işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması 
uğrunda mübarizəyə səsləyib. 

Tarixi günlərə aid keçirilən tədbirlərlə bağlı məktəbdə müəl-
lim və şagirdlər arasında həmişə böyük canlanma hiss olunmaq-
dadır. Vaxtaşırı keçirilən şeir, rəsm və inşa müsabiqələri bu təhsil 
müəssisəsində şagirdlərin mübarizlik ruhunu daha da artırmışdır. 
Yüksək səviyyədə tərtib edilmiş xüsusi proqram əsasında təntənəli 
şəkildə qeyd olunan bu tədbirlər şagirdlərin ideya siyasi tərbiyəsinin 
inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Onların Vətən torpaqlarının 
düşmən tapdağı altından azad edilməsi uğrunda mübarizə ruhunda 
köklənməsinə səbəb olmuşdur. 

2006/2007-ci tədris ilinin sonunda (Əmr №70 29.05.2007- ci 
il) IX sinifdən 126 nəfər, XI sinifdən isə 96 nəfər şagird buraxılış 
imtahanlarına buraxılıb. 

Məktəbin əmri ilə (Əmr №74 01.06.2007-сi il) 96 nəfər şagird 
I sinifdən II sinfə, 66 nəfər II sinifdən III sinfə, 98 nəfər III sinifdən 
IV sinfə, 87 nəfər IV sinifdən V sinfə, 96 nəfər V sinifdən VI sinfə, 
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100 nəfər VI sinifdən VII sinfə, 150 nəfər VII sinifdən VIII sinfə, 
111 nəfər VIII sinifdən IX sinfə, 91 nəfər isə X sinifdən XI sinfə 
keçirilmişdir. Sinifdən-sinfə keçirilən şagirdlərin sayı 9 nəfər sağ-
lamlıq imkanı məhdud olan şagirdlə birlikdə 904 nəfər təşkil edib. 

2006/2007-ci dərs ilinin sonunda IX sinfi bitirmiş 123 nəfər 
şagirdə əsas məktəb kursu üzrə şəhadətnamə, XI sinifdə təhsilini 
başa vurmuş 89 nəfər məzuna isə orta məktəb kursunu bitirməsi 
haqqında attestat verilib. 

Azərbaycan Respublikasının sabiq təhsil naziri Misir 
Mərdanov 2007-ci ilin mart ayının 14-də Şabran (keçmiş Də-
vəçi) rayonuna səfər etdi. Nazir həmin səfər zamanı rayonumuzda 
təhsilin vəziyyəti ilə yaxından tanış oldu. O, əvvəlcə Şabran (keç-
miş Dəvəçi) şəhər 2 və 3 saylı əsas,  sonra isə 1 və 2 saylı orta 
məktəblərin bina şəraiti, maddi texniki bazası,  o cümlədən dərslik 
fondu və digər kitab təchizatı ilə maraqlandı. Siniflərə daxil olub 
dərsləri dinlədi, şagirdlərə suallar verdi. Rayon məktəbləri ilə 
tanışlığın sonunda pedaqoji kollektivlərin işində olan yaxşı cəhətləri 
qeyd edib, nöqsanları isə tənqid edərək onların az vaxtda düzəldil-
məsi barədə tövsiyələr verdi. 

 

 
 

Sabiq Təhsil naziri Misir Mərdanov məktəblə 
tanış olduqdan sonra öz tövsiyələrini verir 



124 

 
 

Məktəbin siniflərində dərslərin dinlənilməsi zamanı 
 
Məktəbin direktoru Sədaqət Əsgərovaya Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 03.10.2007-ci il tarixli 2420 nömrəli 
Sərəncamına əsasən “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
müəllimi” fəxri adı verilib. 

2007/2008-ci tədris ilinin 15 sentyabr vəziyyətinə məktəbdə 
yeni təşkil edilmiş üç I sinfə 58 nəfər şagird qəbul edilib (Əmr № 
102 13.09.2007-сi il).  

Həmin tədris ilində məktəbin beş II sinfində 93 nəfər, üç III 
sinfində 63 nəfər, beş IV sinfində 91 nəfər, dörd V sinfində 79 
nəfər, dörd VI sinfində 86 nəfər,  dörd VII sinfində 86 nəfər, altı 
VIII sinfində 136 nəfər, beş IX sinfində 104 nəfər, beş X sinfində 
91 nəfər, beş XI sinfində 88 nəfər, I siniflər də daxil olmaqla cəmi 
49 sinifdə 975 nəfər şagird təhsilə cəlb olunub. 

2007/2008-ci dərs ilində Dəvəçi RTŞ-nin 15.09.2007-ci il 
tarixli 109 №-li əmri ilə evdə fərdi təhsilə cəlb edilmiş sağlamlıq 
imkanı məhdud olan şagirdlərin sayı 10 nəfər olub. 

2007/2008-ci tədris ilində məktəbdə 9 dərnək fəaliyyət 
göstərib: Bədii qiraət (rəhbər Təranə Məmmədova), riyaziyyat 
(Alidə  Həsənova),  rəsm  (Sevinc  Ağayeva),  bədii-özfəaliyyət   və  
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Məktəbin müəllimi Fikrət Əfəndi fizika dərsində 
 

poeziya (Tünzalə Mirzəyeva), xarici dil (Aytən Əlməmmədova), rus 
dili (Rübabə Məmmədova), cildçilik və kitabsevərlər (Afaq 
Abbasəliyeva). 

2007/2008-ci dərs ilində məktəbə aşağıdakı məsul şəxslər 
rəhbərlik ediblər: 

Direktor – Sədaqət Əsgərova, direktorun təlim-tərbiyə işləri 
üzrə müavinləri: Kazım Əfəndiyev və Məlahət Həsənova, təsərrüfat 
işləri üzrə direktor müavini - Hökmulla Hüseynov, təşkilatçı - 
Gülşən Rzayeva, hərbi rəhbər - Vəzir İsaqov, psixoloq - Mehriban 
Hüseynova, kitabxana müdiri - Afaq Abbasəliyeva, UBR - Ülkər 
Seyidova.  

2007/2008-ci tədris ilinin yekun nəticələrinə əsasən (Əmr 
№197 30.05.2008-ci il) XI siniflər üzrə 95 nəfər,  IX siniflər üzrə 
isə 101 nəfər şagird buraxılış imtahanlarına buraxılıb. 

Həmin dərs ilinin sonunda (Əmr № 208 19.06.2008-ci il) XI 
sinfi bitirmiş 87 nəfər məzuna orta təhsil haqqında attestat, IX sinfi 
qurtaran 101 nəfər şagirdə isə əsas məktəb kursunu bitirdiyinə görə 
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şəhadətnamə verilib. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 avqust 2008-ci 

il tarixli Sərəncamı ilə məktəbin müəllimi Muradxan Səfərəli-
yev 2007/2008-ci tədris ilində keçirilmiş “İlin ən yaxşı 100 
müəllimi” müsabiqəsinin qalibi olub. 

 

 
 

Məktəbin qabaqcıl müəllimi Muradxan Səfərəliyev  
riyaziyyat dərsində 

 
Məktəbin müəllimi Həqiqət Əzimova Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin 03.10.2008-ci il tarixli 3071 nömrəli Sərən-
camına əsasən “ Tərəqqi “ medalı ilə təltif edilib. 

Dəvəçi Rayon Təhsil Şöbəsinin 28/XI -2008-ci il tarixli 174 
№-li və məktəbin 28/XI-2008-ci il tarixli 73 №-li əmrlərinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, məktəbin direktoru 
və biologiya müəllimi Sədaqət Əziz qızı Əsgərova vəfat etdiyinə 
görə adı rayon müəllimlərinin şəxsi siyahısından çıxarılıb. Həmin 
əmrin 3-cü paraqrafı ilə məktəbə  rəhbərlik,  yeni  direktor  təyin  
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Məktəb-liseyin qabaqcıl dil-ədəbiyyat müəllimi Həqiqət Əzimova 
məktəbin müəllim,  məzun və şagirdləri ilə 

 
 

olunanadək müvəqqəti olaraq məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə 
direktor müavini Kazım Abubəkir oğlu Əfəndiyə tapşırılıb. 

Məktəbin müəllimi Məlahət Həsənova rayonun ictimai 
həyatında fəal iştirakına görə Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının fəxri fərmanı ilə təltif olunub. 

Məktəbin 01.05.2009-cu il tarixli 348 №-li əmrilə ali təhsilli 
rus dili müəllimi Gülnarə Əzməmməd qızı Qasımova məktəbə 
ibtidai siniflər üzrə 0,5 stavka hesabı ilə təlim-tərbiyə işləri üzrə 
direktor müavini təyin olunub. 

2008/2009-cu dərs ilinin yekun nəticələrinə əsasən (Əmr № 
377,378 23.06.2009-cu il) XI sinfi bitirən 76 nəfər məzuna illik və 
yekun qiymətləri müvəffəq olduğuna görə orta təhsil haqqında 
attestat verilib. IX sinfi bitirmiş 132 nəfər şagird isə əsas təhsil 
haqqında şəhadətnamə alıb. 

2009/2010-cu tədris ilindən Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin sərəncamı ilə məktəb texniki fənlər təmayül-
lü məktəb-lisey kimi  fəaliyyət  göstərməyə başlayıb.  İlk  olaraq 
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Məktəb-liseyin giriş qapısı 
 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanununa və məktəb nizam-
naməsinə uyğun olaraq 2009/2010-cu tədris ilində 14.09.2009-cu 
il tarixli 417 №-li əmrə əsasən VII-b və VII-d sinifləri əsasında 
məktəbdə iki lisey sinfi yaradılıb. 

2009/2010-cu tədris ilində məktəbdə yeni təşkil edilmiş üç  
I sinfə 63 nəfər şağird qəbul edilib. 

2009-cu ildə məktəbin müəllimi Həqiqət Əzimova “Gənc 
nəslin təlim-tərbiyəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə və rayonun 
ictimai-siyasi həyatında fəallığına görə” Şabran Rayon İcra 
Hakimiyyətinin Başçısı tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin əmrinə əsasən (Əmr №420 14.09.2009-cu il) beş II 
sinfə 93 nəfər, üç III sinfə 57 nəfər, beş IV sinfə 89 nəfər, üç V 
sinfə 67 nəfər, dörd VI sinfə 83 nəfər, üç VII sinfə 54 nəfər, dörd 
VIII sinfə 84 nəfər, dörd IX sinfə 83 nəfər, beş X sinfə 82 nəfər, beş 
XI sinfə 78 nəfər, I siniflər də daxil olmaqla cəmi 44 sinfə 833 nəfər 
şagird cəlb edilib. 

15 sentyabr 2009-cu il tarixə məktəbə aşağıdakı cavabdeh 
şəxslər rəhbərlik edirdi: 
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Direktor - Kazım Əfəndi, direktorun təlim-tərbiyə işləri üzrə 
müavinləri - Məlahət Həsənova və Gülnarə Qasımova, məktəbin 
təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini - Hökmulla Hüseynov, təş-
kilatçı - Gülşən Rzayeva, hərbi rəhbər - Vəzir İsaqov, psixoloq -
Mehriban Hüseynova, UBR-Ülkər Seyidova və digərləri. 

2009/2010-cu tədris ilində 15 sentyabr 2009-cu il tarixə mək-
təbə pedaqoji işə aşağıdakı müəllimlər cəlb olunub: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə: Həqiqət Əzimova, 
Sahibə Niknijad, Şərqiyyə Cəbrayılova, Gülşən Rzayeva, Həlimə 
Bayramova, Əzizə Səmədova, Gülbikə Qurbanova, Elnarə Baba-
yeva, Kəmalə Şeydayeva, Xatirə Zeynalova, Kəmalə Balabəyova, 
Şahnaz Musayeva, Təranə Məmmədova, Cavahir Həsənova, Arzu 
Hacıyeva. 

Riyaziyyat və informatika fənni üzrə: Şəfiqə Hüseynova, 
Şahnaz Əkbərova, Xanım Əfəndiyeva, Sevda Həmidova, Muradxan 
Səfərəliyev, Yasəmən Dostiyeva, İradə Həsənova, Vüsalə Bayra-
mova, Alidə Həsənova, Gültəkin Aslanova, İlhamə Camalova, 
Yeganə Qasımova, Təranə Mayılova, Arzu Gülhüseyinova, Təranə 
Mehdiyeva, Əfəndi Kazım, Məlahət Məmmədova. 

Fizika fənni üzrə: Zenfira Həkimova, Təranə Süleymanova, 
Könül Vahidova . 

Kimya fənni üzrə: Zümrüd Məmmədova, Ağabacı Həkimova.  
Biologiya fənni üzrə: Hökümə Rüstəmova, Sevinc Axun-

dova, Sənəm Əliyeva.  
Coğrafiya fənni üzrə: Qəfilə Quliyeva, Zeynalabdin Məm-

mədquliyev, Rəhilə Zülfüqarova.  
Tarix fənni üzrə: Nəcimə Qonaqbəyova, Natəvan Məmmə-

dova, Sədaqət Pirquliyeva, Gülarə Abbasova, Vüsalə Əlicanova.   
Xarici dil fənni üzrə: Elmira Bədəlova, Xanım Allahver-

diyeva, Ruqiyyə Əmirullayeva, Nəzakət Xəlilova, Tahirə Zəkiyeva, 
Sveta Cəbrayılova, Mehparə Mehdiyeva, Rəsmiyyə Şeydayeva, 
Aidə İsayeva, Arzu Mehdiyeva, Aytən Əlməmmədova, Samirə 
Əliyeva, Aliyə Nəzirova, Ziyarət Balağayeva, Qənimət Babayeva, 
Rübabə Məmmədova, Güllü Ramazanova, Zöhrə Novruzəliyeva, 
Mehparə Sultanova, Sevda Məsimova, Mehriban Allahverdiyeva, 
Aytən Rəhimova, Aynur Səmədova, Məlahət Həsənova, Gülnarə 
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Qasımova.  
Əmək hazırlığı fənni üzrə: Məhvirət Camalova, Şərqiyyə 

Şükürova, Maral Əsgərova, Bəturə Məmmədova, Nahidə Əsədul-
layeva.  

Fiziki tərbiyə və ibtidai hərbi hazırlıq fənni üzrə: Adil 
Ağayev, Akif Qüdrətov, Əhlulla Məmmədov, Məmməd Uma-
yev,Vəzir İsaqov.  

Musiqi fənni üzrə: Esmira Məmmədova, Tamilla Cavadova.  
İbtidai siniflər üzrə: Sevda Abbasəliyeva, Zöhrə Cəbrayılova, 

Zöhrə Həsənova, Şükufə Bayramova, Təzəgül Quliyeva, Sevil 
Hüseynova, Zeyvənisə Quliyeva, Şəkilə Rzayeva, Elmira Adıgö-
zəlova, Fəzilə Əliyeva, Xuraman Əmrullayeva, Ağababa Fərmanov, 
Elnarə Mahmudova, Gülzar Pirquliyeva, Sevda Şahbazova, Məlahət 
Hacıyeva, Aynura Qurbanova, Sevinc Ağayeva, Natəvan İbrahi-
mova.  

2009/2010-cu tədris ilinin yekun nəticələrinə görə (Əmr № 85 
25.06.2010-сu il) məktəbin XI sinfini bitirmiş 70 nəfər məzuna orta 
təhsil haqqında attestat, IX sinfi bitirmiş 77 nəfər şagirdə isə əsas 
təhsil kursu üzrə şəhadətnamə verilib. 

2010-cu ildə məktəb-liseyin müəllimi Təranə Mayılovaya 
“Öyrədənlərin öyrədilməsi” Proqramı üzrə üç mərhələli təlim 
kursunu müvəffəqiyyətlə bitirərək “Öyrədən” statusu aldığına 
görə ona Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun sertifikatı 
verilib. 

Məktəbin 09.06.2010-cu il tarixli 675№-li əmrilə bu təhsil 
ocağı Şabran şəhər R.Yusifov adına 2 №-li orta məktəb-lisey, 
30.09.2010-cu il tarixli 654 №-li əmrilə isə Şabran şəhər 
R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü tam orta 
məktəb-lisey adlanıb. 

Kazım Abubəkir oğlu Əfəndi 2010/2011-ci dərs ilinin 
əvvəlindən məktəbin direktoru vəzifəsindən azad edilib. Ali təhsilli 
rus dili müəllimi və Şabran şəhər 5 №-li orta məktəbinin direktoru 
vəzifəsində işləmiş Rafiq Ramazan oğlu Hüseynov əvvəlki 
məktəbdə tutduğu vəzifəsindən azad edilərək Azərbaycan Respub-
likası Təhsil Nazirliyinin 22.10.2010-cu il tarixli 46-25-7089 № -li 
məktubuna və RTŞ-nin 01 noyabr 2010-cu il tarixli 117 nömrəli 
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əmrinə əsasən Şabran şəhər 2 saylı orta məktəbinə direktor 
vəzifəsinə köçürülüb. 

2001-2010-cu illərdə məktəbə aşagıdakı müəllimlər və digər 
işçilər işə qəbul olunublar: 
Rəşad Əmrahov (tarix), Gülbəniz Hüseynova (Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı), Sədaqət Pirquliyeva (tarix), Günay Səlimova (əmək- 
rəsmxət), Aygün Paşayeva (UBTR), Sevinc Ağayeva (ibtidai sinif), 
Üıkər Quliyeva (laborant), Fidan Fərzəliyeva (laborant), Aynur 
İsmayılova (riyaziyyat), Arzu Osmanova (informatika), Nuranə 
Əmrullayeva (dil-ədəbiyyat), Cavahir Həsənova (dil-ədəbiyyat), 
Vüsalə Əlicanova (tarix), Təranə Mehdiyeva (riyaziyyat-infor-
matika), Gülarə Abbasova (ibtidai sinif), Əzizə Səmədova (dil-ədə-
biyyat - əvəzçiliklə), Fidan Fərzəliyeva (riyaziyyat), İlahə İsayeva 
(laborant), Ülkər Seyidova (UBR), Kamran Qasımov (tarix), Validə 
Əkbərova (əmək təlimi), Xatirə Zeynalova (Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı), Qöncə Həsənova (laborant), Aidə Məmmədova  
(laborant),  Məlahət Əzməmmədova (riyaziyyat),  Röya Hüseynova 
(laborant), Mahir Ağamalıyev (fiziki tərbiyə), Sədaqət Məmmədova 
(alman dili - əvəzçiliklə), Rafiq Səfərəliyev (kimya-əvəzçiliklə), 
Aysel Məmmədova (kimya-biologiya), Seymur Qədəşov (tarix-
əvəzçiliklə) və diğərləri. 

 

 
 

Məktəbin müəllim və şagirdləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərkən 
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2001-2010-cu illərdə məktəbdə işləmiş aşagıdakı müəllimlər 
və digər işçilər tutduqları vəzifədən azad ediliblər: 

Könül Qəhrəmanova (ingilis dili), Günay Musayeva (UBTR), 
İlhamə Rzayeva (dil-ədəbiyyat), Sevinc Ağayeva (günüuzadılmış 
qrup), Leyla Həsənzadə (ibtidai sinif – vəfat etdiyi üçün adı 
müəllimlərin şəxsi siyahısından çıxarılıb),  Şəkərxanım İsmayılova 
(ibtidai sinif - vəfat etdiyi üçün adı müəllimlərin şəxsi siyahısından 
çıxarılıb), Rəhilə Eldarova (laborant), Aynurə Məmmədova (Azər-
baycan dili və ədəbiyyatı), Arzu Xəlilova (fizika), Arzu Məm-
mədova (günüuzadılmış qrup), Milyan Məmmədova (günüuza-
dılmış qrup), Nicabət Əmiraslanova (ibtidai sinif), Rəşad Əmrahov 
(tarix- başqa işə keçdiyinjə görə), Müslüm Mayılov (dil-ədəbiyyat -
təqaüdə çıxdığına görə), Əvəz Şükürov (bədən tərbiyəsi- başqa işə 
keçdiyinə görə), Tavat Babayeva (riyaziyyat - başqa məktəbə 
köçdüyü üçün), Məleykə Pənahova (ibtidai sinif), Nuranə 
Əsədullayeva (dil-ədəbiyyat), Lalə Qasımova (rus dili- vəfat etdiyi 
üçün adı rayon müəllimlərinin siyahısından çıxarılıb), Tərlan 
Babayev- (bədən tərbiyəsi - vəfat etdiyi üçün adı rayon müəllim-
lərinin siyahısından çıxarılıb), Xəyalə Nərimanova (sinif müəllimi), 
Samirə Əliyeva (ibtidai sinif), Aygün Paşayeva (UBR), Fidan 
Fərzəliyeva (şəhər 5№-li orta məktəbinə ixtisası üzrə müəllim 
köçürüldüyü üçün), Seyfulla Osmanov (vəfat etdiyi üçün adı rayon 
müəllimlərinin siyahısından çıxarılıb), Məhərrəm Həsənov (əmək 
təlimi), Gülbəniz Tahirova (dil-ədəbiyyat), Vüsalə Dostuyeva 
(ibtidai sinif), Ülkər Quliyeva (laborant), Aytən Əliməmmədova 
(alman dili- vəfat etdiyi üçün adı rayon müəllimlərinin siyahısından 
çıxarılıb), Röya Hüseynova (laborant), Zümrüd Məmmədova 
(kimya- vəfat etdiyi üçün adı rayon müəllimlərinin siyahısından 
çıxarılıb), Afaq Abbasəliyeva (əvəzçilik üzrə dərnək rəhbəri) və 
başqaları. 
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2011-2017-ci illər 
 

2011-ci ildə məktəb-liseyin müəllimi Həqiqət Əzimovanın 
dərs dediyi XI sinif şagirdi Səkinə Rövşən qızı Mürşüdzadə 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə keçirilmiş Respublika 
Olimpiadasında IV yerə layiq görülüb. 

17 sentyabr 2011-ci il tarixdə məktəb-liseyin direktoru 
Rafiq Hüseynov “Rayonun sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və 
mədəni həyatında yaxından iştirakına görə” fəxri fərmanla 
təltif olunub. 

2011-ci ildə məktəbin müəllimi Həqiqət Əzimova “ Yeni 
nəslin, gənclərin yetişdirilməsində fəal iştirakına görə” Şabran 
Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı tərəfindən fəxri fərmanla 
təltif edilib. 

2010/2011-ci dərs ilinin yekun nəticələrinə görə (Əmr №795 
28.06.2011-ci il) məktəbin XI sinfini bitirmiş 72 nəfər məzuna tam 
orta təhsil haqqında attestat verilib. Növbəti əmrdə isə həmin ilin 
yekununda IX sinfi bitirmiş 80 nəfər şagirdə ümumi orta təhsil 
haqqında şəhadətnamə verildiyi bildirilir. 

2010/2011-ci illərdə məktəbin riyaziyyat müəllimi 
Muradxan Səfərəliyevin V-VI siniflər üçün nəzərdə tutulmuş 
“Riyaziyyatdan testlər toplusu” kitabları çap olunub. 

17 mart 2012-ci il tarixdə məktəb-liseyin həyətində 
məktəbin məzunu, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman 
Yusifovun müasir üslubda yenidən hazırlanmış abidəsinin 
açılışı olub. 

2011/2012-ci dərs ilinin yekun nəticələrinə görə məktəbin IX 
sinfini bitirmiş 71 nəfər şagirdə ümumi orta təhsil haqqında 
şəhadətnamə, XI sinfi bitirmiş 55 nəfər məzuna isə orta təhsil 
haqqında attestat verilib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyun 2012-ci il 
tarixli 2298 nömrəli Sərəncamı ilə Şabran şəhəri 2 nömrəli 
məktəb-lisey 2011/2012-ci tədris ilində keçirilmiş “50 Ən yaxşı 
ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsinin qalibi olub. 
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2010/2011-ci tədris ilində məktəbi bitirib  
ali məktəbə qəbul olunan məzunlar 
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2011/2012-ci tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı ümumtəhsil 
məktəbi” müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20.06.2012-ci 
il tarixli Sərəncamına əsasən Şabran şəhər 2 nömrəli məktəb-
lisey pul mükafatı ilə mükafatlandırılıb. 

 
 

 
 

Məktəb-liseyin direktoru R.Hüseynov müəllim və şagirdlər arasında 
 
 
26 iyul 2012-ci il tarixdə məktəb-liseyin Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı müəllimi Kəmalə Şeydayeva Ümumi orta təhsil 
səviyyəsində yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar 
Odlar Yurdu Universitetində keçirilən ixtisasartırma tədris 
proqramını yerinə yetirdiyinə görə I dərəcəli Sertifikat alıb. 

Məktəb-liseyin müəllimi Kəmalə Şeydayeva 2012-ci ildə 
“Mikrosoft Office” proqram paketi üzrə ikiaylıq tam kursu 
müvəffəqiyyətlə başa vurduğuna görə “ Hədəf” kurslarının baş 
direktoru tərəfindən sertifikat alıb. 

Məktəb-liseyin müəllimi Kəmalə Şeydayeva 2012-ci ildə 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və “Mədət Azərbay-
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can” MMC tərəfindən təşkil edilmiş İKT-nin təhsilə tətbiqi üzrə 
“Müəllimlərin Peşəkarlıq Səviyyəsinin Təkmilləşdirilməsi” 
təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə Sertifikatla təltif 
edilib.  

21 dekabr 2012-ci ildə məktəb-liseyin müəllimi Kəmalə 
Şeydayevanın dərs dediyi IX sinif şagirdi Səbinə Şirəliyeva 
Mirzə Fətəli Axundovun anadan olmasının 200 illik yubileyi 
münasibətilə keçirilən inşa müsabiqəsində qalib gəldiyinə görə 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tərifnamə 
ilə təltif edilib. 

2012/2013-cü tədris ilinin 15 sentyabr 2012-ci il vəziyyətinə 
məktəb-liseydə 93 nəfər uşaq cəlb olunmaqla beş I sinif fəaliyyətə 
başlayıb. Təhsil müəssisəsində təşkil edilmiş qəbul komissiyasının 
rəyinə əsasən cari dərs ilinndə təşkil edilmiş üç X sinifdə oxumaq 
üçün 69 nəfər şagird məktəbə cəlb edilib. 

Həmin tədris ilində sağlamlıq imkanı olmayan 5 nəfər 
şagirdin evdə fərdi təhsil işi təşkil edilib. 

2012/2013-cü tədris ilində məktəbdə dərslərin kabinet üsulu 
ilə keçirilməsinə diqqət daha da artırılıb. Bu məqsədlə (Əmr № 22 
15.09.2013-cü il) aşağıda adları qeyd edilən 10 haqqı ödənilən fənn 
kabineti yaradılıb. Yeni yaradılmış həmin kabinetlər müasir dərsin 
tələblərinə cavab verəcək səviyyədə əyani və texniki vəsaitlə, eləcə 
də müəllim və şagirdlərin əl işləri ilə zənginləşdirilib: 

Kompüter kabineti (kabinet müdiri Arzu Gülhüseynova), 
fizika (Könül Vahidova), dil-ədəbiyyat (Həqiqət Əzimova), Azər-
baycan dili (Sahibə Niknijad), dil-ədəbiyyat (Kəmalə Şeydayeva), 
ingilis dili (Arzu Mehdiyeva və Aidə İsayeva), riyaziyyat (Kazım 
Əfəndi), coğrafiya (Qəfilə Quliyeva), rus dili (Gülnarə Qasımova) 
və s. 

Məktəbin 15 sentyabr 2012-ci il tarixli 28 №-li əmrinə əsasən 
ali təhsilli informatika müəllimi Arzu Seyfulla qızı 
Gülhüseynova məktəbə 0,5 stavka ilə direktor müavini təyin 
edilib. 

2012/2013-cü dərs ilinin 15 sentyabr 2012-ci il vəziyyətinə 
təhsil müəssisəsində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə 
tərkibi 11 nəıfərdən ibarət aşağıdakı metodiki şura yaradılıb. Şuraya 
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2011/2012-ci tədris ilində məktəbi bitirib  
ali məktəbə qəbul olunan məzunlar 
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sədrlik məktəb-liseyin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 
Məlahət Həsənovaya tapşırılıb. Həmin metodiki şuranın tərkibinə 
daxil olan 10 nəfər aşağıda adları qeyd edilən məsul şəxslər isə 
göstərilən fənn metodbirləşmələrinə sədr təyin ediliblər: 

1. Həqiqət Əzimova- Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə 
metodbirləşmənin sədri. 

2. Sevda Məsimova - Rus və alman dili üzrə 
metodbirləşməsinin sədri. 

3. Rəsmiyyə Şeydayeva - İngilis dili fənni üzrə 
metodbirləşməsinin sədri. 

4. Muradxan Səfərəliyev - Riyaziyyat fənni üzrə metodbir-
ləşməsinin sədri. 

5. Sədaqət Pirquliyeva - Tarix fənni üzrə metodbirləşmənin 
sədri. 

6. Zeynalabdin Məmmədquliyev - Coğrafiya fənni üzrə 
metodbirləşmənin sədri. 

7. Könül Vahidova - Fizika və astranomiya fənni üzrə 
metodbirləşmənin sədri. 

8. Əhlulla Məmmədov - Fiziki hazırlıq və GÇH fənni üzrə 
metodbirləşmənin sədri. 

9. Zöhrə Cəbrayılova - İbtidai siniflər üzrə metodbirləşmənin 
sədri. 

10. Bəturə Məmmədova - Əmək, rəsmxət, musiqi, təsviri 
incəsənət fənnləri üzrə metodbirləşmənin sədri. 

Məktəb-liseyin 07.01.2013-cü il tarixli 74 №- li əmrilə ali 
hərbi-siyasi təhsilli, ehtiyyatda olan kapitan Feyruz Səməd oğlu 
Əmiraslanov məktəb-liseyə gənclərin çagırışa hazırlığı rəhbəri 
(hərbi rəhbər) təyin edilib. 

Məktəb-liseyin 18.04.2013-cü il 138 №- li əmrilə ali təhsilli 
dil-ədəbiyyat müəllimi Kəmalə Nüsrət qızı Şeydayeva “İlin ən yaxşı 
müəllimi” müsabiqəsində iştirak etmək üçün Bakı şəhərinə ezam 
edilib. 

2012/2013-cü dərs ilinin yekun nəticələrinə görə məktəbin IX 
sinfini bitirmiş 83 nəfər şagirdə ümumi orta təhsil haqqında 
şəhadətnamə, XI sinfi bitirmiş 66 nəfər məzuna isə orta təhsil 
haqqında attestat verilib (Əmr №170,171 28.06.2013-сü il). 
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2012/2013-cü tədris ilində məktəbi bitirib  
ali məktəbə qəbul olunan məzunlar 

 
2013/2014-cü tədris ilində məktəb-liseyin üç I sinfinə 69 

nəfər uşaq qəbul edilib. 
Məktəb-liseyin 03.10.2013-cü il tarixli 231 №-li əmrində 

olimpiadaların rayon turuna hazırlığın təmin edilməsi məsələsi 
geniş əksini tapıb. Bu əmrdə həmçinin məktəbdə oxuyan istedadlı 
uşaqların  aşkar  edilməsi  məqsədilə  tərkibi 9 nəfərdən ibarət olim- 
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2013/2014-cü tədris ilində məktəbi bitirib  
ali məktəbə qəbul olunan məzunlar 

 
piada mərkəzi yaradılıb. Mərkəzin məqsədi fənlər üzrə olimpia-
danın məktəb turunun keçirilməsi işini təşkil etmək və öz istedadı 
və biliyi ilə fərqlənən şagirdləri üzə çıxarmaq, eləcə də rayon turuna 
göndərilən qalibləri müəyyən etməkdən ibarət olub.  



141 

Məktəb-liseyin 12.12.2013-cü il tarixli 264 №-li əmrilə 
məktəbin ali təhsilli dil-ədəbiyyat müəllimi Kəmalə Nüsrət qızı 
Şeydayeva 13-14 dekabr 2013-cü il tarixlərində Azərbaycan 
Respublikası müəllimlərinin XIV qurultayında iştirak etmək 
üçün Bakı şəhərinə ezam edilib. 

2013/2014-cü tədris ilinin yekun nəticələrinə görə məktəbin 
IX sinfini bitirmiş 70 nəfər şagirdə ümumi orta təhsil haqqında 
şəhadətnamə, XI sinfi bitirmiş 63 nəfər məzuna isə orta təhsil 
haqqında attestat verilib (Əsas: məktəbin 30.06.2014-cü il tarixli 06 
№ li pedaqoji şura iclasının qərarı və 30.06.2014-сü il tarixli 94, 95 
№-li əmrləri). 

05 may 2014-cü il tarixdə məktəb-liseyin müəllimi Seymur 
Qədəşov Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsinin öyrənilməsində fəal 
iştirakına görə Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısının 
05 may 2014-cü il tarixli 69 nömrəli sərəncamı ilə fəxri fərmanla 
təltif edilib. 

2014/2015-ci dərs ilinin 15 sentyabr vəziyyətinə məktəb-
liseydə fəaliyyət göstərəcək dörd I sinfə 107 nəfər uşaq qəbul edilib. 

Məktəb-liseydə lisey siniflərinin şəbəkəsi ildən- ilə artırılıb. 
Artıq 2014/2015-ci dərs ilində məktəb-liseydə VII sinif üzrə 2 sinif, 
VIII sinif üzrə 1 sinif, IX sinif üzrə 2 sinif, X və XI siniflərin 
hərəsində 1 sinif olmaqla 7 sinif fəaliyyət göstərib. 

Məktəb-liseyin 27.02.2015-ci il tarixli 39 №-li əmrinə uyğun 
olaraq təhsil müəssisəsində Mülki Müdafiə günü münasibətilə 
tədbir keçirilib. Tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsini təşkil 
etdiklərinə görə hərbi rəhbər Feyruz Əmiraslanov, II “ b” və V “b” 
siniflərinin rəhbərləri Zöhrə Cəbrayılova,  Alidə Həsənova məktəb-
liseyin direktoru tərəfindən fəxri fərmanla təltif ediliblər. Məktəb-
liseyin həmin siniflərində təhsil alan 9 nəfər şagirdi də tədbirin 
keçirilməsində fəal iştirak etdiklərinə və fərqləndiklərinə görə fəxri 
fərmana layiq görülüblər. 

Bakı - 2015 – Avropa Oyunları Məşəli Estafetinin 
04.06.2015-ci il tarixdə Şabran rayonuna daxil olması müna-
sibətilə keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirdə məktəb-liseyin 
müəllim və şagird kollektivi fəal iştirak edib. 

Təhsilin ən qaynar nöqtəsi olan məktəbə aid kitab yazmaq, 
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lakin “Son zəng” tədbirlərindən söhbət açmamaq böyük günah 
olardı. Mən uzun illərin canlı şahidiyəm ki, bu məktəb- liseydə 
“Son zəng” tədbirləri hər il xüsusi maraqlı və əyləncəli proqram 
üzrə keçirilib. Məktəb-liseyin arxivini araşdırarkən belə bir möhtə-
şəm tədbirin (Əmr № 67 27.05.2015-ci il) 2014/2015-ci tədris ilinin 
son günü - 29 may 2015-ci ildə keçirildiyi haqqında məlumat aldıq. 
Bütün müəllim, şagird və valideynlərin iştirakı ilə keçirilmiş həmin 
tədbir öz bədii tərtibatı və maarifləndirici roluna görə çox yaddaqa-
lan olub, möhtəşəm, əlamətdar və unudulmaz bır hadisəyə çevirilib. 

 2015-ci ildə məktəb-lisey Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad 
Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin keçirdiyi “Sağlam 
və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə ilin ən yaxşı 
müəssisəsi” müsabiqəsinin qalibi olub. 

2014/2015-ci dərs ilinin yekun nəticələrinə görə məktəb-
liseyin IX sinfini bitirmiş 88 nəfər şagirdə ümumi orta təhsil 
haqqında şəhadətnamə, XI sinfi bitirmiş 71 nəfər məzuna isə orta 
təhsil haqqında attestat verilib (30.06.2015-сi il tarixli 85, 86 №-li 
əmrlərə əsasən). 

26 aprel 2015-ci il tarixdə məktəb-liseyin direktoru Rafiq 
Hüseynov Ümumumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olması-
nın 92-ci ildönümü münasibəti ilə yeniyetmə oğlan və qızlar 
arasında stolüstü tennis üzrə keçiriləcək açıq rayonlararası 
Şimal zona birinciliyində yaxından iştirak etdiyinə və göstərdiyi 
köməyə görə fəxri fərmanla təltif olunub. 

2015/2016-cı tədris ilinin 15 sentyabrda məktəb-liseydə üç 
yeni lisey sinfi komplektləşib. (Əmr №105 01.09.2015-сi il). 

Həmin tədris ilində sağlamlıq imkanı məhdud olan 5 nəfər 
məktəbyaşlı uşaq evdə fərdi təhsilə cəlb edilib. 

2015/2016-cı dərs ilində məktəb-liseydə yeni açılan dörd I 
sinfə 98 nəfər uşaq qəbul edilib. Məktəb-liseyin II-VIII siniflərində 
isə şagird sayı aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilib: 

II sinif üzrə 109 nəfər, III sinif üzrə 67 nəfər, IV sinif üzrə 
102 nəfər, V sinif üzrə 68 nəfər, VI sinif üzrə 88 nəfər,VIII sinif 
üzrə 101 nəfər. 

2015/2016-cı tədris ilində məktəbin üç IX sinfində 69 nəfər, dörd 
X sinfində 85 nəfər, üç XI sinfində 64 nəfər şagird təhsilə cəlb edilib. 
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2014/2015-ci tədris ilində məktəbi bitirib  
ali məktəbə qəbul olunan məzunlar 

 
2015/2016-cı dərs ilininin 15 sentyabr tarixinə məktəb -liseyə 

aşağıdakı məsul şəxslər rəhbərlik ediblər: 
Direktor- Rafiq Hüseynov, direktorun təlim- tərbiyə işləri 

üzrə müavinləri- Məlahət Həsənova, Arzu Gülhüseynova, təşkilatçı- 
Gülşən Rzayeva, hərbi rəhbər - Feyruz Əmiraslanov, direktorun 
təsərrüfat işləri üzrə müavini Hökmulla Hüseynov və başqaları. 
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2015/2016-cı dərs ilində məktəb-liseyə aşağıdakı ixtisaslı 
müəllimlər pedaqoji işə cəlb edilib: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə: Həqiqət 
Əzimova, Sahibə Niknijad, Gülşən Rzayeva, Arzu Hacıyeva, Elnarə 
Babayeva, Cavahir Həsənova, Mehparə Sultanova, Kəmalə Balabə-
yova, Təranə Məmmədova, Kəmalə Şeydayeva, Həlimə Bayra-
mova, Xatirə Zeynalova. 

Riyaziyyat və informatika fənni üzrə: Nəzifə Əliyeva, 
Şahnaz Əkbərova, Xanım Əfəndiyeva, Yasəmən Dostuyeva, İlhamə 
Camalova, Aynurə İsmayılova, Sevda Həmidova, Muradxan 
Səfərəliyev, Məlahət Əlməmmədova, Yeganə Əkbərova, Vüsalə 
Bayramova, Alidə Həsənova, Təranə Mayılova, Arzu Gülhüsey-
nova, Təranə Mehdiyeva, Röya Şahverdiyeva. 

Tarix fənni üzrə: Sədaqət Pirquliyeva, Gülarə Abbasova, 
Seymur Qədəşov, Nərmin Osmanova, Nəcimə Qonaqbəyova. 

Fizika və astranomiya fənni üzrə: Zenfira Həkimova, 
Təranə Süleymanova, Könül Vahidova, Xanım Əkbərova. 

Kimya fənni üzrə: Ağabacı Həkimova, Aygün Məmmədova. 
Biologiya-coğrafiya fənni üzrə: Sevinc Axundova, Qəfilə 

Quliyeva, Esmira Bayramova, Sənəm Əliyeva, Zeynalabdin 
Məmmədquliyev, Rəhilə Zülfüqarova. 

Xarici dil fənni üzrə: Ruqiyyə Əmrullayeva, Nəzakət 
Xəlilova, Tahirə Həziyeva, Rəsmiyyə Şeydayeva, Aidə İsayeva, 
Rafiq Hüseynov, Arzu Mehdiyeva, Samirə Əliyeva, Arzu 
Osmanova, Mehparə Mehdiyeva, Məlahət Həsənova, Sevda 
Məsimova, Ziyarət Balağayeva, Zöhrə Novruzəliyeva, Mehriban 
Allahverdiyeva, Aytən Rəhimova, Gülnarə Qasımova. 

Əmək-rəsmxət fənni üzrə: Məhvirət Camalova, Şərqiyyə 
Şükürova, Maral Əsgərova, Bəturə Məmmədova, Nahidə Əsədul-
layeva, Gültəkin Aslanova. 

Musiqi və nəğmə fənni üzrə: Esmira Məmmədova, Tamilla 
Cavadova. 

Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışa hazırlığı fənni üzrə: 
Mahir Ağamalıyev, Əhlulla Məmmədov, Məmməd Umayev, Aqşin 
Əlicanov, Feyruz Əmiraslanov. 
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2015/2016-ci tədris ilində məktəbi bitirib  
ali məktəbə qəbul olunan məzunlar 

 
İbtidai siniflər üzrə: Xuraman Əmrullayeva, Ofeliya Bayra-

mova, Aynurə Qurbanova, Sevinc Tağızadə, Ağababa Fərmanov, 
Elnarə Mahmudova, Mətanət Hacıyeva, Sevda Şahbazova, Zöhrə 
Cəbrayılova, Sevda Abbasəliyeva, Zəhrəxanım Həsənzadə, Gülzar 
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Pirquliyeva, Təzəgül Quliyeva, Sevil Hüseynova, Zeyvənisə 
Quliyeva, Şəkilə Rzayeva. 

2011-2016-cı illərdə məktəbə aşagıdakı müəllimlər, digər 
pedaqoji və dərsəyardımçı işçilər işə qəbul olunublar: 

Esmira Bayramova (biologiya), Nərmin Xubyarova (tarix), 
Seymur Qədəşov (tarix), Aqşin Əlicanov (fiziki tərbiyə- Düzbilici 
kənd ümumi orta məktəbindən köçürülüb), Aysel Məmmədova 
(əvəzçiliklə-biologiya), Azər İbadullayev (fiziki tərbiyə), Aygün 
Məmmədova (kimya-biologiya), Yasəf Quliyev (fiziki tərbiyə- 
əvəzçiliklə), Arzu Gülhüseynova (“Times” üzrə əlaqələndirici), 
Röya Şahverdiyeva (informatika), Təranə Xudayarova (tarix-
müvəqqəti) Xanım Əkbərova (fizika), Ofeliya Bayramova (ibtidai 
sinif), Zahidə Cəfərova (laborant) və başqaları. 

2011-2016-cı illərdə məktəbdə işləmiş aşagıdakı müəllimlər 
və digər pedaqoji işçilər tutduqları vəzifədən azad ediliblər: 

Natəvan İbrahimova (coğrafiya), Ülviyyə Osmanova (labo-
rant), Akif Qüdrətov (fiziki tərbiyə - vəfat etdiyi üçün adı rayon 
müəllimlərinin siyahısından çıxarılıb), İradə Həsənova (riyaziyyat), 
Vüsalə Əlicanova (tarix - ailə vəziyyəti ilə əlaqədar), Azər 
İbadullayev (fiziki tərbiyə), Güllü Ramazanova (rus dili), Seymur 
Qədəşov (tarix - başqa işə keçdiyi üçün), Qönçə Həsənova 
(laborant), Əfəndi Fikrət (fizika - vəfat etdiyi üçün adı rayon 
müəllimlərinin siyahısından çıxarılıb), Fəzilə Əliyeva (ibtidai sinif- 
65 yaşı tamam olduğuna görə), Zahidə Cəfərova (laborant), Şükufə 
Bayramova (ibtidai sinif- 65 yaşı tamam olduğuna görə), Adil 
Ağayev (fiziki tərbiyə - 65 yaşı tamam olduğuna görə), Şahnaz 
Musayeva (dil-ədəbiyyat - 65 yaşı tamam olduğuna görə), Ağababa 
Fərmanov (ibtidai sinif - 65 yaşı tamam olduğuna görə), İlahə 
Cəfərova (laborant), Ruqiyyə Əmrullayeva - 65 yaşı tamam 
olduğuna görə), Elmira Adıgözəlova (ibtidai sinif - 65 yaşı tamam 
olduğuna görə) və qeyriləri. 

29 aprel 2017-ci il tarixdə məktəb-liseyin direktoru Rafiq 
Hüseynov Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 
94- cü ildönümü münasibətilə stolüstü tennis idman növü üzrə 
yeniyetmə oğlan və qızlar arasında keçirilmiş açıq zona birin-
ciliyində yaxından iştirak etdiyinə və göstərdiyi köməyə görə 
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Şabran Rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən fəxri 
fərmanla təltif edilib. 

Bu bölməni məktəb-liseyin son üç tədris ilində ali məktəblərə 
tələbə qəbulunun nəticələrinə dair diaqramla yekunlaşdıraq: 

 
Şabran şəhər R.Yusifov adına texniki fənlər təmayüllü tam orta 
məktəb-liseyi üzrə son üç ildə ali məktəblərə qəbulun nəticələri 

haqqında məlumat 
 

 
 

Diaqramdan görünür ki, 2014/2015-ci tədris ilində məktəb-
liseyi bitirən 71 məzunun 52 nəfəri, yəni 73.2%-i ali məktəbə qəbul 
üçün ərizə verib. Həmin 52 nəfərin 30 nəfəri, yəni 57.7%-i ali 
məktəblərə qəbul olunmuşdur. 2015/2016-cı tədris ilində məktəb- 
liseyi bitirən 66 nəfər məzunun 47 nəfəri, yəni 71.2%-i ali 
məktəblərə qəbul olmaqdan ötrü ərizə vermişdir. Ərizə verənlərin 
28 nəfəri, yəni 59.6%-i ali məktəblərin tələbəsi adını qazanmışdır. 
2016/2017-ci ildə isə məktəb-liseyi qurtaran 80 nəfər məzunun 62 
nəfəri, yəni 77.5%-i ali məktəblərdə oxumaq məqsədi ilə tələbə 
qəbulu komissiyasına müraciət edib. İmtahanların nəticəsinə görə 
həmin ərizə verənlərin 32 nəfəri, yəni 51.65-i ali məktəblərdə oxu-
maq hüququ qazanıb. 
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VI BÖLMƏ 
 
 

MƏKTƏB-LİSEYİN BİLİK YARIŞLARINDA, 
İDMAN VƏ MÜXTƏLİF TƏDRİS XARAKTERLİ 

TƏDBİRLƏRDƏ ƏLDƏ ETDİYİ UĞURLAR 
 
 
 
Hələ ki, cavandır, qırx beşdir yaşı, 
Qopub tökülməyib kərpici, daşı. 
Yüksəkdir təhsildə, ucadır başı, 
Yaranıb ən xoşbəxt gündə bu məktəb. 
Olacaq həmişə öndə bu məktəb. 
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ŞABRAN (KEÇMİŞ DƏVƏÇİ) ŞƏHƏR AZƏRBAYCANIN 
MİLLİ QƏHRƏMANI R. YUSİFOV ADINA 2 №-li TEXNİKİ 

FƏNLƏR TƏMAYÜLLÜ MƏKTƏB-LİSEYİN BİLİK 
YARIŞLARINDA, İDMAN VƏ DİGƏR MÜXTƏLİF TƏDRİS 

XARAKTERLİ TƏDBİRLƏRDƏ, O CÜMLƏDƏN HƏRBİ 
İDMAN OYUNLARINDA VƏ BAŞQA SAHƏLƏRDƏ ƏLDƏ 

ETDİYİ UĞURLAR HAQQINDA 

 
 Qarşımda məktəbin tədris, idman və digər sahələrdə gör-

düyü işlərin uğurlu nəticəsini əks etdirən, onun təhsil kimi çətin 
sahədə qazandığı nailiyyətlərə aid 5 qovluq vardır. Bu qovluqlarda 
məktəbin müəllim və şagirdlərinin 1976- 2017-ci illərə dair əldə 
etdiyi nailiyyətlərə görə verilmiş fəxri fərmanlar, diplomlar, 
təşəkkürnamələr, sertifikatlar və s. toplanıb. Onların sayı təqribən 
200-dən çoxdur. Bu təltifləri həm məktəb-lisey, həm müəllim, həm 
də şagird kollektivinin üzvləri alıb. Xronoloji ardıcıllıqla həmin 
sənədləri, yəni təltifləri düzdükdən sonra mən məktəb-liseylə bağlı 
aşkar etdiyim və siyahıya aldığım 110 fəxri fərmanı, 2 şəhadət-
naməni, 60 diplomu, 3 təşəkkürnaməni, 1 təbrik teleqramını, 2 
tərifnaməni və 14 sertifikatı alanlar haqqında yazdığım kitabın  
bu bölməsinə müvafiq məlumatları daxil etdim. 

Və belə hesab etdim ki, qovluqlara yığılan həmin sənədlər 
(təltiflər) məktəb-lisey üzrə qazanılan nailiyyətlərə görə verilən 
təltiflərin yalnız bir hissəsidir.Çünki bu sahə üzrə çox illərin arxiv 
sənədi saxlanılmayıb. Ona görə ki, bu təhsil müəssisəsi fəaliyyətə 
başladığı ilk vaxtdan bu günə kimi təkcə rayonun təhsil sahəsində 
deyil,  ümumi halda bu regionun bütün istimai-siyasi həyatında 
fasiləsiz olaraq aktiv iştirak etmiş tanınmış və qabaqcıl  bir tədris 
ocağıdır. 

Həmin təhsil məbədində neçə-neçə direktorlar, eləcə də 
digər rəhbər işçilər müəyyən vaxt işlədikdən sonra dəyişilsələr də, 
müəllimlər və şagirdlər bir-birini əvəz etsələr də əslində bu mək-
təb-lisey heç vaxt birinci durduğu sıranı dəyişməyib. Məktəbin 
işgüzar kollektivi ilk gündən həmişə irəliyə baxıb. Kadr siyasə-
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tində yerdəyişmələr zamanı əmələ gələn boşluqları, gecikmələri və 
fasilələri tez bir zamanda aradan qaldıra bilib. Qısa zaman 
kəsiyində məktəb-liseydə işin əvvəlki ahəngi tam bərpa olunub. 
Təhsil müəssisəsinin kollektivi getdiyi bu düzgün yolun uğurlu 
istiqamətini heç vaxt zərrə qədər dəyişməyib. Həmişə bu möh-
təşəm tədris ocağını irəliyə, inkişafa doğru aparmağa səy göstərib. 

Oxuculara daha aydın və başa düşülən səviyyədə olması 
üçün mən bir neçə gün vaxt ayırıb qovluqlardakı qarışıq vəziy-
yətdə olan həmin  sənədləri növlər ( təyinatlar) üzrə və xronoloji 
ardıcıllıqla illərə görə düzdüm. Və məktəb kollektivinin 45 il 
ərzində qazandığı həmin təltifləri iki kiçik bölmə üzrə bu kitabda 
göstərməyi münasib hesab etdim. Bir sözlə, bu yazını Azərbaycan 
Respublikasının müstəqillik əldə etdiyi vaxta qədərki və müstə-
qillik qazanılandan sonrakı dövrlərə ayırdım: 

 
I. 1976-1991-ci illər 
1976-cı il 
Məktəb “Sünbülcük” kuboku uğrunda rayon məktəbləri 

arasında keçirilmiş yarışlarda I yeri tutduğuna görə “Məhsul cəmiy-
yəti ” Dəvəçi Rayon Şurası tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

1977-ci il 
Məktəb rayonun “ Mahnı və rəqs” bayramında I yeri tutduğu 

üçün Dəvəçi rayon XMŞ tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 
1978-ci il 
Məktəb 1978-ci ildə rayonun təsərrüfatlarında tərəvəzin 

toplanması və tədarükündə yaxından köməklik göstərdiyinə görə 
Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsi tərəfindən fəxri fərmanla 
təltif edilib. 

1979-cu il 
Məktəbin komandası rayonda VI-VII siniflər arasında 

keçirilmiş “Ümid startları” yarışlarında I yeri tutduğu üçün Dəvəçi 
rayon UGİM tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

1980-cı il 
Məktəbin komandası “Üfüqdə parıltı” hərbi idman oyununun 

respublika zona yarışlarında qalib gəldiyinə görə Azərbaycan 
LKGİ-nın Dəvəçi RKK- sı tərəfidən fəxri fərmanla təltif edilib. 
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1981-ci il 
Məktəb 1981-1982-ci dərs ilində rayonda fəaliyyət göstərən 

peşə məktəbinə şagird qəbulu planının yerinə yetirilməsində 
köməklik göstərdiyinə görə Dəvəçi 110 №- li KTP məktəbinin 
təşəkkürnaməsini alıb. 

1982-ci il 
Məktəb 1982-ci ilin təsərrüfat ilində kənd təsərrüfatı məhsul-

larının vaxtında yığılıb dövlətə təhvil verilməsində fəal iştirak etdi-
yinə görə Azərbaycan KP Dəvəçi RK- sı tərəfindən fəxri fərmanla 
təltif olunub. 

1983-cü il 
Məktəb rayonun təsərrüfatlarında ərzaq proqramının həyata 

keçirilməsində yaxından köməklik göstərdiyinə görə Dəvəçi Rayon 
Partiya Komitəsinin fəxri fərmanı ilə təltif edilib. 

1984-cü il 
Məktəb rayon üzrə məktəblilər arasında keçirilmiş voleybol 

yarışlarında I yeri tutduğu üçün Dəvəçi rayon UGİM tərəfindən 
fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəb rayon üzrə məktəblilər arasında keçirilmiş şahmat 
yarışlarında I yeri tutduğu üçün Dəvəçi rayon UGİM tərəfindən 
fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəb rayon üzrə məktəblilər arasında keçirilmiş voleybol 
yarışlarında I yeri tutduğu üçün Dəvəçi rayon XMŞ tərəfindən fəxri 
fərmanla təltif olunub. 

Məktəb rayonun təsərrüfatlarında ərzaq proqramının həyata 
keçirilməsində yaxından iştirak etdiyinə görə Dəvəçi Rayon Partiya 
Komitəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

1985-ci il 
Məktəbin IX “a” sinfinin komandası məktəbdaxili futbol 

yarışında I yeti tutduğu üçün məktəb rəhbərliyi tərəfindən fəxri 
fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin bədii özfəaliyyət kollektivi (rəhbər H.A.Quliyev) 
Bədii özfəaliyyət kollektivlərinin baxış müsabiqəsində Ümumittifaq 
Təşkilat Komitəsi tərəfindən diplom alıb. 

1987-ci il 
Məktəb ikinci Respublika Xalq Yaradıcılığı festivalının ikinci 
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mərhələsində qalib gəldiyinə görə Dəvəçi RXMŞ-nin fəxri fərmanı 
ilə təltif edilib. 

Məktəbin şagirdi Taleh Əliyev məktəblilər arasında keçirilmiş 
idman yarışında fərqləndiyinə görə Azərbaycan LKGİ RKK 
tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin komandası rayonda Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
Qərib Orucovun şərəfinə keçirilmiş voleybol turnurində II yeri 
tutduğuna görə Dəvəçi RXMŞ-nin fəxri fərmanı ilə təltif edilib. 

Məktəbin komandası rayonda Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
Qərib Orucovun şərəfinə keçirilmiş voleybol turnurində II yeri 
tutduğuna görə Azərbaycan LKGİ Dəvəçi RKK tərəfindən fəxri 
fərmanı ilə təltif olunub. 

1988-ci il 
Məktəbin IX sinif şagirdi Rövşən Cəfərov təhsildə və əməkdə 

qazandığı müvəffəqiyyətlərə görə Azərbaycan LKGİ Dəvəçi RKK 
tərəfindən fəxri fərman ilə təltif edilib. 

 
II. 1991- 2017-ci illər 
1992-ci il 
Məktəbə 1992-ci ildə XI sinif məzunlarının böyük bir 

qisminin müvəffəqiyyətlə imtahan verib ali və orta ixtisas 
məktəblərinə qəbul olunması münasibətilə rayon XMŞ-si tərəfindən 
28 dekabr tarixdə təbrik teleqramı ünvanlanıb. 

1993-cü il 
Məktəbin komandası “Şahin” hərbi idman oyununun rayon 

turunda II yeri tutduğu üçün Dəvəçi Rayon İdman İdarəsinin fəxri 
fərmanı ilə təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev idman akrobatikası üzrə 
Azərbaycan çempionatında 22,32 bal toplayaraq III yeri tutduğuna 
görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazırliyinin 
Yüksək İdman Ustalığı İdarəsi tərəfindən diplomla təltif edilib. 

1994-cü il 
Məktəbin pedaqoji kollektivi “Novruz-94”-ə həsr edilmiş 

riyaziyyat gecəsinin təşkilində fəal iştirak etdiyinə görə Dəvəçi RTŞ 
tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin kollektivi tərəfindən dahi şairimiz Məhəmməd 
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Füzulinin 500 illik yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd olunması 
münasibətilə Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı tərəfindən 
fəxri fərmanla təltif edilib. 

1995-ci il  
Məktəbin komandası orta məktəblər arasında keçirilən 

“Qartal” hərbi -idman oyununda I yeri tutduğuna görə Dəvəçi RTŞ 
tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub.       

Məktəbin “Şimşək” komandası rayon Gənclər və İdman 
İdarəsinin xətti ilə rayon Mədəniyyət Evinin zalında Dəvəçi şəhər 1, 
2, 3 və 4 saylı orta məktəblərin komandaları arasında keçirilmiş 
“Şən və hazırcavablar” bilik yarışmasında I yeri tutduğuna görə 
məktəb rəhbərliyinin adına rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfin-
dən 08.12.1995-ci il tarixli 65 saylı təşəkkür məktubu ünvanlanıb. 

1997-ci il 
Məktəbin komandası 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr 

olunmuş “Mini futbol” yarışında fəal iştirakına görə Dəvəçi UGİM 
tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Ramin Qəhrəmanov ümumtəhsil məktəbləri 
arasında “İdman sağlamlığın rəhnidir” devizi altında keçirilən 
yüngül atletika spartakiadasında I yeri tutduğu üçün Dəvəçi UGİM 
tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin şagirdi İnqilab Hüseynov “İdman sağlamlığın 
rəhnidir” devizi altında məktəblilər arasında milli güləş üzrə keçi-
rilən rayon Spartakiadasında 55 kq çəki dərəcəsində I yeri tutduğu 
üçün Dəvəçi UGİM tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub.    

Məktəbin şagirdi İlham Ağayev “ İdman sağlamlığın rəhnidir” 
devizi altında məktəblilər arasında milli güləş üzrə keçirilən rayon 
Spartakiadasında 37 kq çəki dərəcəsində I yeri tutduğu üçün Dəvəçi 
UGİM tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin şagirdi Yusif Kərimov “İdman sağlamlığın rəhni-
dir” devizi altında məktəblilər arasında milli güləş üzrə keçirilən 
rayon Spartakiadasında 29 kq çəki dərəcəsində I yeri tutduğu üçün 
Dəvəçi UGİM tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

2000-ci il 
Məktəbin komandası Müəllimlər gününə həsr olunmuş rayon 

şahmat birinciliyində III yeri tutduqları üçün Dəvəçi Rayon Şahmat 
Məktəbinin diplomu ilə təlltif edilib. 
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Məktəbin müəllimi Akif Qürbətov məktəbin şagirdləri ilə  
məşq zamanı 
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2001-ci il 
30 may 2001-ci il tarixdə məktəbin riyaziyyat müəllimi 

Kazım Əfəndi Respublika pedaqoji mühazirələrində III yeri 
tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
III dərəcəli diplom ilə təltif olunub. 

 

 
 

Məktəbin müəllimi Adil Ağayev yeni il qabağı təltifdən sonra 
“Bərəkət” idman klubunun üzvləri ilə 

 
Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev tramplin və tamplinq üzrə 

Azərbaycan çempionatında 26,45 bal toplayaraq II yeri tutduğuna 
görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
tərəfindən diplomla təltif olunub. 

 
2002-ci il 
Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev tramplin və tamplinq üzrə 

Azərbaycan çempionatında II B/d proqramı ilə 26,8 bal toplayaraq 
II yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və 
Turizm Nazirliyi tərəfindən diplomla təltif edilib. 
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Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev tramplin və tamplinq üzrə 
Azərbaycan çempionatında II B/d proqramı ilə 26,95 bal toplayaraq 
I yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və 
Turizm Nazirliyi tərəfindən diplomla təltif olunub. 

Məktəbin komandası Quba rayonunda keçirilən “ Şahin” 
hərbi-idman oyununun zona birinciliyində sanitarların yarışı növü 
üzrə fərqləndiyinə görə Quba rayon Gənclər,  İdman və Turizm 
İdarəsi tərəfindən diplomla təltif olunub. 

 
2003-cü il 
Məktəbin şagirdi Araz Ömərov riyaziyyatdan keçirilmiş fənn 

olimpiadalarının II rayon turunda II yeri tutduğu üçün Dəvəçi 
Rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev tramplin və tamplinq üzrə 
Azərbaycan çempionatında İUN proqramı ilə 20,49 bal toplayaraq 
III yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və 
Turizm Nazirliyi tərəfindən diplomla təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev tramplin üzrə Azərbaycan 
çempionatında İUN proqramı ilə 27,03 bal toplayaraq II yeri 
tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Gənclər,  İdman və 
Turizm Nazirliyi tərəfindən diplomla təltif edilib. 

Məktəbin şagirdi Məmməd Məsimov Azərbaycan Respub-
likası “Aşihara” karate təşkilatının Bakı şəhərində keçirdiyi 
“Aşihara” Budo-Kayınnaqdaun sistemi üzrə VII filiallararası açıq 
çempionatında 9-10 yaşlılar arasında 30 kq çəki dərəcəsində I yeri 
tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası “ Aşihara” karate təşkilatı 
tərəfindən diplomla təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Tərlan Kərimov rayon üzrə “Aşıhara” 
kontakt karate qruplararası açıq birincilikdə 33 kq çəki dərəcəsində 
II yeri tutduğu üçün Dəvəçi UGİM tərəfindən fəxri fərmanla təltif 
edilib. 

Məktəbin komandası “Vətənin müdafiəsinə hazıram” 
poliatlon çoxnövçülüyü üzrə rayon birinciliyində I yeri tutduğuna 
görə Dəvəçi Rayon Gənclər,  İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən 
fəxri fərmanla təltif edilib. 
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2004-cü il 
Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev “02 fevral - Azərbaycan 

Gənclər Günü” münasibətilə keçirilən akrobatika üzrə yarışlarda 
fərqləndiyinə görə Dəvəçi Rayon Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi 
tərəfindən diplomla təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev Dəvəçi Rayon Gənclər, 
İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən tramplin və tamblinq idman 
növü üzrə keçirilən yarışlarda yüksək nəticələr qazanaraq “ilin 
idmançısı” adına layiq görüldüyü üçün Dəvəçi Rayon Gənclər, 
İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən diplomla təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev Dəvəçi Rayon Gənclər, 
İdman və Turizm İdarəsinin nəzdindəki Uşaq Gənclər İdman 
məktəbinin akrobatika üzrə keçirilən yarışlarında I yeri tutduğu 
üçün Dəvəçi Rayon Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən 
diplomla təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Hüseyn Xambutayev “ful-kontakt karate” 
sistemi üzrə Azərbaycan birinciliyində 30 kq çəki dərəcəsində III 
yeri tutduğuna görə Dünya Budo Federasiyasının Azərbaycan üzrə 
təmsilçisinin- prezidentinin sertifikatını alıb. 

Məktəbin şagirdi Hüseyn Xambutayev Dünya Budo Federa-
siyasının Azərbaycan üzrə təmsilçisinin Bakı şəhərində təşkil etdiyi 
“Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü” nə həsr olunmuş 
Aşihara Budo- Kay karatenin “ful-kontakt” sistemi üzrə Azərbaycan 
birinciliyində 30 kq çəki dərəcəsində I yeri tutduğu üçün Dünya 
Budo Federasiyasının Azərbaycan üzrə təmsilçisinin diplomu ilə 
təltif edilib. 

Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev İOEUGM Azərbaycan res-
publika çempionatında tramplin üzrə İUN I yer (27,15) tutduğuna 
görə Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi 
tərəfindən diplomla təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Tərlan Kərimov Dünya BUDO Federa-
siyasının Azərbaycan təmsilçisinin xətti üzrə keçirilmiş karate 
yarışlarında 40 kq çəkidə II yer qazandındığına görə Dəvəçi Rayon 
UGİM tərəfindən diplomla təltif edilib. 

Məktəbin VI sinif şagirdi Samirə Nadirova “Azərbaycan 
doğma diyarım” devizi altında keçirilən respublika rəsm müsabiqə-
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sində qalib olduğu üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirli-
yinin Estetik Tərbiyə üzrə Tədris-Metodik Mərkəzinin Təşkilat 
Komitəsi tərəfindən II dərəcəli diploma layiq görülüb. 

Məktəbin komandası Azərbaycan Milli Ordusunun yaz çağırı-
şına həsr edilmiş “Vətənin müdafiəsinə hazıram” çoxnövçülüyü 
üzrə rayon birinciliyində I yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon 
Gənclər,  İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən diplomla təltif edilib. 

Məktəbin komandası rayonun ümumtəhsil məktəbləri arasında 
keçirilən “ Breyn rinq “ üzrə rayon birinciliyində I yeri tutduğuna 
görə Dəvəçi Rayon Gənclər,  İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən 
diplomla təltif olunub. 

Məktəbin komandası Azərbaycan Milli Ordusunun payız 
çağırışına həsr edilmiş “Vətənin müdafiəsinə hazıram” çoxnöv-
çülüyü üzrə rayon birinciliyində II yeri tutduğuna görə Dəvəçi 
Rayon Gənclər,  İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən diplomla təltif 
edilib. 

Məktəbin komandası rayonun ümumtəhsil məktəbləri arasında 
keçirilən “Cəsurlar” hərbi idman və turizm oyunu üzrə rayon 
birinciliyində I yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon Gənclər,  İdman 
və Turizm İdarəsi tərəfindən diplomla təltif edilib. 
       

2005-ci il 
24 mart 2005-ci il tarixdə məktəbin “Cəsurlar” komandası 

hərbi idman və turizm oyununun zona birinciliyində II yeri 
tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm 
Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

22 aprel 2005-ci il tarixdə məktəbin “ Cəsurlar” komandası 
hərbi idman və turizm oyununun respublika final yarışında “Zəhərli 
zonanın dəf olunması” mərhələsində fərqləndiyinə görə Azərbaycan 
Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi tərəfindən fəxri 
fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin komandası “Cəsurlar” hərbi-idman və turizm 
oyunlarının rayon turunda qalib gəldiyinə və Ümummilli Lider 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 82-ci ildönümü münasibətilə 
Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı tərəfindən fəxri fərmanla 
təltif edilib.  
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Məktəbin şagirdi Hüseyn Xanbabayev 20 Yanvar faciəsinin 
15-ci ildönümü münasibəti ilə rayon məktəbləri arasında “ Ölkə 
daşı olmayandan, olmaz ölkə vətəndaşı” devizi altında keçirilən şeir 
müsabiqəsində xüsusi fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikası 
Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Dəvəçi rayon Komitəsi 
tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəb 27.02.2005-ci il tarixdə VI siniflər üçün riyaziyyat və 
məntiq yarışmasında şagirdləri mükafata layiq yer tutduğuna görə 
Dəvəçi RTŞ və Quba Özəl Türk Liseyi tərəfindən fəxri fərmanla 
təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Rövşən Əliyev akrobatika üzrə 2004-cü ildə 
göstərdiyi yüksək göstəricilərə görə Dəvəçi Rayon Gənclər, İdman 
və Turizm İdarəsi tərəfindən diplomla təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Hüseyn Xanbutayev karate üzrə 2004-cü il 
ərzində göstərdiyi yüksək nəticələrə görə Dəvəçi Rayon Gənclər, 
İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin şagirdi Hüseyn Xanbutayev Dünya BUDO 
Federasiyasının Azərbaycan təmsilçisinin xətti üzrə keçirilmiş 
karate yarışlarında 30 kq çəkidə I yer qazandındığına görə Dəvəçi 
Rayon UGİM tərəfindən diplomla təltif olunub. 

Məktəbin şagirdi Tural Babayev sambo güləşi üzrə UGİM 
birinciliyində 22 kq çəki dərəcəsində I yeri tutduğu üçün Dəvəçi 
Rayon Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən diplomla təltif 
edilib. 

Məktəbin şagirdi Tural Babayev 1991-1992-ci il təvəllüdlü 
yeniyetmələr arasında sambo güləşi üzrə Bakı şəhər birinciliyində 
28 kq çəki dərəcəsində III yeri tutduğu üçün Bakı şəhər Gənclər, 
İdman və Turizm Baş İdarəsi tərəfindən şəhadətnamə ilə təltif 
olunub. 

Məktəbin şagirdi Tural Babayev Novruz bayramına həsr 
edilmiş sambo güləşi üzrə 29 kq çəki dərəcəsində I yeri tutduğu 
üçün Quba Rayon Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən 
fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin şagirdi Hüseyn Xanbutayev Dünya BUDO 
Federasiyasının Azərbaycan təmsilçisinin Bakı şəhəri üzrə 
keçirilmiş karate yarışlarında qazandığı qələbəyə görə və kəmər 
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imtahan seminarında bacarıq göstərərək 00475 saylı sertifikat almış 
və II Kyu qəhvəyi kəmərə layiq görülmüşdür. 

Məktəbin komandası Abşeron rayonunda keçirilmiş 
“Cəsurlar” hərbi-idman və turizm oyununun zona birinciliyində II 
yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və 
Turizm Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin komandası rayonun orta məktəbləri arasında keçi-
rilən Azərbaycan Milli Ordusunun yaz çağırışına həsr edilmiş “ 
Vətənin müdafiəsinə hazıram” çoxnövçülüyü üzrə rayon birin-
ciliyində II yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon Gənclər,  İdman və 
Turizm İdarəsi tərəfindən diplomla təltif olunub. 

Məktəbin komandası “Cəsurlar“ hərbi-idman və turizm 
oyununun respublika final yarışında “Zəhərli zonanın dəf olunması” 
mərhələsində fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər, 
İdman və Turizm Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin komandası məktəblilərin “ Breyn-rinq” bilik yarı-
şında II yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon Gənclər, İdman və 
Turizm İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin “ Çıraqqala” komandası məktəblilərin “ Azərbaycan 
tarixini öyrənirik” devizi altında “ 8 suala 8 cavab” adlı bilik yarı-
şında I yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon Gənclər, İdman və 
Turizm İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin komandası rayonun ümumtəhsil məktəbləri arasında 
keçirilən “Cəsurlar” hərbi-idman və turizm oyunlarının rayon 
birinciliyində I yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon Gənclər, İdman 
və Turizm İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

 
2006-cı il 
Məktəbin komandası rayonun ümumtəhsil məktəbləri arasında 

keçirilən “Cəsurlar” hərbi-idman və turizm oyunlarının zona birin-
ciliyində II yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon Gənclər, İdman və 
Turizm İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

28 mart 2006-cı il tarixdə məktəbin “Cəsurlar” komandası 
hərbi idman və turizm oyununun Siyəzən rayonunda keçirilən zona 
birinciliyində II yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası 
Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif 



161 

olunub. 
Məktəbin VI sinifləri Bilik yarışmasında yüksək nəticə əldə 

etdiyinə görə Dəvəçi Rayon TŞ və Quba Özəl Türk Liseyi məktəbin 
direktoru Sədaqət Əsgərovanı təşəkkürnamə ilə təltif edib. 

Məktəbin komandası rayonun ümumtəhsil məktəbləri arasında 
keçirilən “Breyn-rinq” yarışında I yeri tutduğuna görə Dəvəçi rayon 
Gənclər, İdman və Turizm İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif 
olunub. 

 

2007-ci il 
24 may 2007-ci il tarixdə məktəbin məzunu, “Xəzər 

Lənkəran” FK-nın oyunçusu Kamran Ağayev 2007-ci ildə XV Milli 
Çempionatda I yeri tutduğuna görə Azərbaycan Futbol Assosia-
siyası tətəfindən təltif olunub. 

28 may 2007-ci il tarixdə məktəbin məzunu,  “Xəzər Lənkə-
ran” FK-nın oyunçusu Kamran Ağayev 2007-ci ildə Azərbaycan 
Kubokunun qalibi olduğu üçün Azərbaycan Futbol Assosiasiyası 
tərəfindən təltif edilib. 

 

2008-ci il 
Məktəbin komandası rayonun ümumtəhsil məktəbləri arasında 

“Cəsurlar” hərbi-idman və turizm oyunları üzrə keçirilən rayon 
birinciliyində III yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon Gənclər, İdman 
və Turizm İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin komandası Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 85-illiyi münasibətilə “Mahir nişançı” pnevmatik tüfəng-
dən atıcılıq üzrə keçirilmiş Dəvəçi rayon turnirində III yer tut-
duğuna görə Azərbaycan KHVTİC Dəvəçi Rayon Texniki İdman 
Klubunun fəxri fərmanı ilə təltif olunub. 

Məktəbin komandası rayonun ümumtəhsil məktəbləri arasında 
“ Şahin” hərbi-idman və turizm oyunları üzrə keçirilən rayon 
birinciliyində I yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon Gənclər, İdman 
və Turizm İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin komandası “Sərhəd” hərbi-idman oyununda rayo-
nun sərhədyanı kəndlərində yerləşən orta məktəblər üzrə yarışlarda 
III yeri tutduğuna görə Xaçmaz Rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən 
fəxri fərmanla təltif olunub. 
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Məktəbin “Şahin” komandası “Sərhəd” hərbi-idman oyu-
nunun birinci turunda III yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respub-
likası Dövlət Sərhəd Xidmətinin “N” saylı hərbi hissəsinin koman-
danlığı tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

 
2009-cu il 
03 may 2009-cu il tarixdə məktəbin şagirdi Xıdır Binyətov 

Ümumimilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı 
ildönümünə həsr edilmiş boks idman növü üzrə Dəvəçi UGİM-in 
açıq birinciliyində I yeri tutduğuna görə UGİM tərəfindən diplomla 
təltif edilib. 

19 aprel 2009-cu il tarixdə məktəbin şagirdi Ləman Əliyeva 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil edilmiş 
“Gənc kompüter istedadları” nın I Respublika müsabiqəsindəki fəal 
iştirakına görə sertifikatla təltif olunub. 

30 may 2009-cu ildə məktəbin şagirdi Xıdır Binyətov 
2008/2009-cu tədris ilində boks üzrə keçirilən zona və respublika 
yarışlarında yüksək idman naliyyətləri qazandığına görə Dəvəçi 
UGİM tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin VIII sinif şagirdi Ləman Əliyeva Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi üzrə keçirilən “Gənc kompüter 
isdedadları” adlı I Respublika müsabiqəsinin final mərhələsində fəal 
iştirakına görə müsabiqənin təşkilat komitəsinin sertifikatını alıb. 

Məktəbin komandası “Cəsurlar” hərbi-idman və turizm 
oyununda II yeri tutduğuna görə Dəvəçi Rayon Gənclər və İdman 
İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin komandası “Şahin” hərbi-idman oyununun zona 
birinciliyində II yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin komandası “Şahin” hərbi-idman oyununun Sum-
qayıt şəhərində keçirilən zona birinciliyində II yeri tutduğuna görə 
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin 
Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi tərəfindən fəxri 
fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin komandası “Sərhəd” hərbi-idman oyununun birinci 
turunda II yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Dövlət 
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Sərhəd Xidmətinin “N” saylı hərbi hissəsinin komandanlığı 
tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəbin müəllimi Həqiqət Əzimovanın dərs dediyi IX sinif 
şagirdi Səkinə Rövşən qızı Mürşüdzadə Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı fənni üzrə keçirilmiş Respublika Olimpiadasında IV yeri 
tutub. 

Məktəbin komandası “Şahin” hərbi-idman oyununun respub-
lika final yarışında fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Məktəbin komandası “Cəsurlar” hərbi-idman oyununun rayon 
birinciliyi yarışında III yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respub-
likasının Gənclər və İdman Nazirliyinin Dəvəçi Rayon Gənclər və 
İdman İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş 
1995-ci il təvəllüdlü şagirdlər arasında Açıq Respublika birin-
ciliyində 62 kq çəki dərəcəsində III yeri tutduğu üçün məktəbin 
şagirdi Xıdır Binyətov Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
“Təhsil” Respublika İdman Mərkəzi tərəfindən III dərəcəli diplomla 
təltif olunub. 

09 noyabr 2009-cu il tarixdə məktəbin şagirdi Saleh Xanıyev 
idman məktəblərinin boks üzrə keçirilən II respublika oyunlarında 
48 kq çəki dərəcəsində I yeri tutduğuna görə Qazax rayon Gənclər 
və İdman İdarəsi tərəfindən qiplomla təltif edilib. 

30 dekabr 2009-cu ildə məktəbin şagirdi Saleh Xanıyev 
2008/2009-cu tədris ilində boks üzrə keçirilən zona və respublika 
yarışlarında yüksək idman naliyyətləri qazandığına görə Dəvəçi 
UGİM tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Məktəb regionda şagirdlərin ingilis dili bacarıqlarını inkişaf 
etdirməkdən ötrü 2009-cu ildən Sülh Korpusu Azərbaycan ilə 
səmərəli əməkdaşlığı davam etdirdiyi və Sülh Korpusu könüllü-
lərinin xidmətlərinin uğurlu keçməsinə dəstək göstərdiyi üçün Sülh 
Korpusu Azərbaycanın sertifikatı ilə təltif edilib. 

 
2010-cu il 
2010-cu ildə məktəb-liseyin şagirdi Xıdır Binyətov Ümum-

milli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə 
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həsr edilmiş Şabran UGİM-də boks üzrə yarışlarda 65 kq çəki 
dərəcəsində I yeri tutduğuna görə UGİM tərəfindən diplomla təltif 
edilib. 

2010-cu ildə Ümummilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının 
87-ci ildönümünə həsr olunmuş Şabran UGİM tərəfindən boks üzrə 
keçirilən açıq birincilik yarışlarında məktəb- liseyin şagirdi Saleh 
Xanıyev 50 kq çəki dərəcəsində II yeri tutduğu üçün diplomla təltif 
edilib. 

 

2011-ci il 
05 aprel 2011-ci il tarixdə məktəb-liseyin XI sinif şagirdi 

Səkinə Mürşüdzadə “Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə 
Respublika Fənn Olimpiadasında” fərqləndiyinə görə  Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tərifnamə ilə təltif edilib. 

15 aprel 2011-ci il tarixdə məktəb-lisey “Gənclərin vətənpər-
vərlik ruhunda inkişafında” göstərdiyi xidmətlərə görə Quba 
şəhərində yerləşən Milli QHT Forumu tərəfindən fəxri fərmanla 
təltif olunub. 

15 aprel 2011-ci il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Aytac 
Dəmirova “Mənim Azərbaycanım” İnşa müsabiqəsində qalib 
olduğu üçün Quba R- QRTM-nin sertifikatı ilə təltif edilib. 

15 aprel 2011-ci il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Aytən 
Məcidova “Mənim Azərbaycanım” İnşa müsabiqəsində qalib 
olduğu üçün Quba R- QRTM-nin sertifikatı ilə təltif olunub. 

15 aprel 2011-ci il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Fəridə 
Pirzadayeva “Mənim Azərbaycanım” İnşa müsabiqəsində qalib 
olduğu üçün Quba R- QRTM-nin sertifikatı ilə təltif edilib. 

01 dekabr 2011-ci il tarixdə məktəb- liseyin IX sinif şagirdi 
Seymur İsaqov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin 
bərpasının 20 illiyi ilə bağlı ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri 
arasında keçirilən ifa üzrə respublika müsabiqəsinin zona 
mərhələsində III yeri tutduğuna görə Sumqayıt Şəhər Təhsil Şöbəsi 
tərəfindən diplomla təltif olunub.  

  

2012-ci il 
10 yanvar 2012-ci il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi və Şabran 

rayon ETTM-nin dərnək üzvü Cəmalə Əfəndiyeva “Meşələri 
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qoruyaq” devizi altında meşəçilərin Respublika müsabiqəsində III 
yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
diplomu ilə təltif olunub. 

15 yanvar 2012-ci il tarixdə Məktəb- liseyin şagirdi Cavid 
Daşdəmirov Azərbaycan Respublikası SEİBUKAİ Kontakt Karate 
İdman Klubu tərəfindən keçirilən 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə 
həsr olunmuş IV açıq klub çempionatında 60 kq çəki dərəcəsində I 
yerə layiq görüldüyünə görə idman klubunun prezidenti tərəfindən 
diploma layiq görülüb. 

19 yanvar 2012-ci il tarixdə məktəb- liseyin şagirdi Səbinə 
Şirəliyeva 20 Yanvar faciəsinin 22-ci ildönümü münasiməti ilə “ 20 
Yanvar – Qan Yaddaşımız” mövzusunda keçirilmiş inşa- yazı 
müsabiqəsində II yeri qazandığı üçün Şabran Rayon Gənclər və 
İdman İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

25 yanvar 2012-ci il tarixdə məktəb-lisey rayon məktəbləri 
arasında I yeri tutduğuna görə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad 
Həmkarlar İttifaqının Şabran Rayon Komitəsi tərəfindən fəxri 
fərmanla təltif olunub. 

26 fevral 2012-ci il tarixdə məktəb-liseyin VIII “a” sinif 
şagirdi Qərənfil Ağaməmmədova rayon məktəbliləri arasında 
Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümünə həsr olunmuş inşa-yazı 
müsabiqəsində II yeri tutduğuna görə Yeni Azərbaycan Partiyası 
Şabran Rayon Təşkilatı tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

18 mart 2012-ci il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Rəsul 
Camalov “ Novruz” bayramı münasibətilə yeniyetmələr arasında 
boks üzrə keçirilən rayon birinciliyində III yeri tutduğuna görə 
Siyəzən Rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla 
təltif edilib. 

19 mart 2012-ci il tarixdə məktəb-lisey “Rayonun mədəni-
kütləvi tədbirlərində fəal iştirakına görə” Şabran Rayon İcra 
Hakimiyyətinin Başçısı tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

28 aprel 2012-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Reqional Mərkəzi tərəfindən 
keçirilən “ Gənc xilasedici və yanğınsöndürən” zona birinciliyində 
məktəb-liseyin komandası II yeri tutduğuna görə fəxri fərmanla 
təltif olunub. 
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29 aprel 2012-ci il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Aygün 
Əsədli Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi tərəfindən keçirilən 
Seibukai Kontakt Karate üzrə III Bakı birinciliyi çempionatında I 
yerə layiq olduğuna görə I dərəcəli diplomla təltif edilib. 

05 may 2012-ci il tarixdə məktəb-lisey Ümummilli Lider 
H.Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş “ 
Dekorativ tətbiqi sənət və xalq yaradıcılığı sərgisi” ndə 
fərqləndiyinə görə Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının fəxri 
fərmanı ilə təltif olunub. 

01 iyun 2012-ci il tarixdə məktəb -liseyin şagirdi və UYM-nin 
dərnək üzvü Rövşanə Hüseynova “Azərbaycanı sev və öyrən” 
turist-diyarşünaslıq ekspedisiyasının respublika baxış-müsabi-
qəsinin” “İncəsənət aləmində” nominasiyasında III yer tutduğuna 
görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin diplomu ilə təltif 
edilib. 

Məktəb-liseyin XI sinif şagirdi Cəmalə Əfəndiyeva Azərbay-
can Respublikası Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi “Meşələri qoruyaq” 
devizi altında gənc meşəçilər Respublika müsabiqəsində III yer 
tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
diplomla təltif olunub. 

Məktəb-liseyin komandası Şimal Regionu üzrə “Gənc 
xilasedici və yanğınsöndürən” lərin zona birinciliyi yarışlarında 
fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Şimal Regional Mərkəzi tərəfindən fəxri fərmanla təltif 
edilib. 

Məktəb-liseyin komandası Şimal Regionu üzrə “Gənc 
xilasedici və yanğınsöndürən” lərin zona birinciliyinin “ Komanda 
təqdimatı” müsabiqəsində II yeri tutduğuna görə Azərbaycan 
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Regional 
Mərkəzi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

03 noyabr 2012-ci il tarixdə məktəb-liseyin komandası 
“Xəmsə” Milli İntellektual oyunu üzrə keçirilmiş rayon birin-
ciliyində I yeri qazandığı üçün Şabran Rayon Gənclər və İdman 
İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

03 noyabr 2012-ci il tarixdə məktəb-liseyin “Tusi” adına 
komandası Azərbaycan Vergilər Nazirliyinin keçirdiyi “Azərbay-
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can-Şabran” İntellektual Oyunlar Klubunun turnirində I yer 
tutduğuna görə diplomla təltif olunub.  

11 dekabr 2012-ci il tarixdə məktəb-liseyin XI sinif şagirdi 
Gülgəz Bəşirova Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anım günü 
ilə əlaqədar rayon məktəbliləri arasında “Heydər Əliyev zamanın 
yetişdirdiyi ən dahi şəxsiyyətdir” mövzusunda keçirilən inşa-yazı 
müsabiqəsində qalib gəldiyinə görə Şabran Rayon İcra Hakimiy-
yətinin Başçısı tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

21 dekabr 2012-ci il tarixdə məktəb-liseyin IX sinif şagirdi 
Səbinə Şirəliyeva M.F.Axundovun anadan olmasının 200 illiyi ilə 
əlaqədar keçirilmiş inşa yazı müsabiqəsində qalib gəldiyinə görə 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tərifnamə ilə 
təltif olunub. 

Məktəb-liseyin şagirdi Fəridə Pirzadayeva məktəb-liseyin 
şagirdləri arasında keçirilən “Mənim Azərbaycanım” inşa müsabiq-
əsində I yer tutduğuna görə Quba Şəhəri, Milli QHT Forumu 
tərəfindən sertifikatla təltif edilib.   

 
2013-cü il  
19 yanvar 2013-cü il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Rəsul 

Camalov 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş boks üzrə 
açıq rayon birinciliyində I yeri tutduğuna görə Qusar Rayon Gənclər 
və İdman İdarəsi tərəfindən diplomla təltif olunub. 

26 fevral 2013-cü il tarixdə məktəb-liseyin IX sinif şagirdi 
Aytac Dəmirova rayon məktəbliləri arasında Xocalı faciəsinin 21-ci 
ildönümünə həsr olunmuş inşa-yazı müsabiqəsində I yeri tutduğuna 
görə Yeni Azərbaycan Partiyası Şabran Rayon Təşkilatı tərəfindən 
fəxri fərmanla təltif edilib. 

07 mart 2013-cü il tarixdə məktəb-liseyin komandası ümum-
təhsil məktəbləri arasında “ Breyn-rinq” intellektual oyunu üzrə 
keçirilmiş rayon birinciliyində I yeri qazandığı üçün Şabran Rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

18 mart 2013-cü il tarixdə məktəb- liseyin şagirdi Nərmin 
Quliyeva VI sinif şagirdləri arasında Quba Özəl Türk Liseyinin 
keçirdiyi 2-ci sınaq imtahanında Şabran rayonu üzrə II yer 
tutduğuna görə sertifikatla təltif olunub. 
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25 aprel 2013-cü il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Fatimət 
Həsənova görkəmli oftalmoloq- alim Zərifə Əliyevanın 90 illik 
yubileyi ilə əlaqədar rayon məktəbliləri arasında keçirilən inşa- yazı 
müsabiqəsində I yeri tutduğuna görə Şabran Rayon İcra 
Hakimiyyətinin Başçısı tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

30 aprel 2013-cü il tarixdə məktəb-liseyin XI sinif şagirdi 
Yasəmən Ağayarova Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik 
yubileyi ilə əlaqədar rayon məktəbliləri arasında keçirilən inşa -yazı 
müsabiqəsində III yeri tutduğuna görə Şabran Rayon İcra 
Hakimiyyətinin Başçısı tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

05 may 2013-cü il tarixdə məktəb- liseyin direktoru Rafiq 
Hüseynov Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik 
yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev Kuboku -2013” 
Kyokuşinkaykan Karate idman növü üzrə Respublika Turnirində 
yaxından köməklik göstərdiyinə görə fəxri fərmanla təltif olunub. 

16 may 2013-cü il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Firuzə 
Kərimova ümumtəhsil və peşə ixtisas təhsili müəssisələrinin 
şagirdləri arasında “ 28 May- Respublika Günü” nə həsr olunmuş 
ifa üzrə respublika müsabiqəsinin zona mərhələsində III yer 
tutduğuna görə Quba Rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən diplomla təltif 
olunub. 

31 avqust 2013-cü il tarixdə məktəbin şagirdi Nihad Əliyev 
Baş İdarənin nəzdində fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış 
Olimpiya Ehtiyyatları UGİM-nin cudo üzrə 2004-2005-ci il təvəl-
lüdlü yeniyetmələr arasında açıq birincilikdə 34 kq çəki dərəcəsində 
I yeri tutduğuna görə Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş 
İdarəsinin İOE UGİM tərəfindən diplomla təltif edilib. 

22 noyabr 2013-cü il tarixdə məktəbin “Tusi” komandası 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 
dəstəyi ilə fərdi layihə əsasında reallaşdırılan “Şimal İntellekt 
Festivalı” layihəsi çərçivəsində təşkil olunan “İntellektual çoxnöv-
çülük üzrə Şimal Liqası” turnirinin Şabran rayonu üzrə seçim 
turunda I yeri tutduğuna görə diplomla təltif edilib. 

Məktəb- liseyin müəllimi Həqiqət Əzimovanın dərs dediyi X 
sinif şagirdi Sevda Sabir qızı Həsənova Respublika Olimpiadasında 
IV yeri tutub. 
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14 dekabr 2013-cü il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Rəsul 
Camalov Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününə həsr edil-
miş boks idman növü üzrə yeniyetmələr arasında keçirilən açıq 
birincilik yarışlarında 38 kq çəki dərəcəsində I yeri tutduğuna görə 
Sumqayıt Şəhər 1 nömrəli UGİM tərəfindən diplomla təltif olunub. 

 
2014-ci il 
30 aprel 2014-cü il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Firuzə 

Kərimova məktəblilər arasında “İstedadlar sorağında” devizi altında 
keçirilmiş rayon müsabiqəsində I yer qazandığı üçün Şabran rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

05 may 2014-cü ildə məktəb- liseyin müəllimi Kəmalə Şeyda-
yevanın dərs dediyi XI sinif şagirdi Xumar Hüseynova rayonun 
məktəbliləri arasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş inşa- yazı müsabiqəsində 
I yeri tutduğuna görə Yeni Azərbaycan Partiyası Şabran Rayon 
Təşkilatı İdarə Heyətinin 02 may 2014-cü il tarixli qərarı ilə fəxri 
fərmanla təltif olunub. 

07 may 2014-cü il tarixdə məktəb-lisey Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin 91 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən “ Xalq tətbiqi sənət 
nümunələri” nin sərgisində fərqləndiyinə görə Şabran Rayon İcra 
Hakimiyyəti Başçısının 07 may 2014-cü il tarixli 70 nömrəli 
sərəncamı ilə fəxri fərmanla təltif edilib. 

07 may 2014-cü il tarixdə məktəb-liseyin “Gənc Heydərçilər” 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 91 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən 
“Xalq tətbiqi sənət nümunələri” nin sərgisində fərqləndiyinə görə 
Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 07 may 2014-cü il tarixli 
70 nömrəli sərəncamı ilə fəxri fərmanla təltif edilib. 

12 noyabr 2014-cü il tarixdə məktəb-lisey Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Konstitusiya Gününə həsr 
olunmuş “Hüquqi dövlətin əsasları” mövzusunda keçirdiyi hüquq 
olimpiadasında II yer tutduğuna görə diplomla təltif edilib. 

26 dekabr 2014-cü ildə məktəb-liseyin komandası “Breyn-
rinq” İntellektual Oyunu üzrə məktəblilər arasında keçirilmiş rayon 
birinciliyində III yeri qazandığına görə Şabran Rayon Gənclər və 
İdman İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 
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2015-ci il 
19 yanvar 2015-ci il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Ləman 

Həşimova “20 Yanvar faciəsi qurbanlarını unutmayaq” mövzusunda 
keçirilmiş rəsm müsabiqəsində III yeri tutduğu üçün Şabran Rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

15 fevral 2015-ci il tarixdə məktəb-lisey “Sağlam və təhlükəsiz 
əmək şəraitinin yaradılması üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi” müsa-
biqəsinin nəticələrinə görə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar 
İttifaqı Respublika Komitəsinin fəxri fərmanı ilə təltif olunub. 

 23 aprel 2015-ci il tarixdə məktəb-liseyin komandası Ümum-
milli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü 
münasibətilə “Breyn-Rinq” İntellektual Oyunu üzrə yeniyetmələr 
arasında keçirilmiş rayon birinciliyində I yeri qazandığı üçün Şab-
ran Rayon Gənclər və İdman  İdarəsi tərəfindən fəxri fərman ilə 
təltif edilib. 

15 may 2015-ci il tarixdə məktəb- liseyin şagirdi Qərənfil 
Ağaməmmədova 2015-ci ildə riyaziyyat fənni üzrə fənn olimpiada-
larının Respublika turunda iştirak etdiyinə görə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin sertifikatı ilə təltif olunub. 

20 noyabr 2015-ci il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Savalan 
Səfərov “Narkomaniyaya “Yox”!- deyirik” devizli ilə Şabran rayon 
məktəbliləri arasında keçirilmiş boks idman növü üzrə birincilik 
yarışlarında I yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin Respublika Bədən Tərbiyəsi və İdman Mərkəzi tərə-
findən diplomla təltif olunub. 

 
2016-cı il 
05 mart 2016-cı ildə məktəb-liseyin şagirdi Aqil Qasımov “ 

Bədən tərbiyəsi və idman günü” münasibəti ilə yeniyetmələr və 
gənclər arasında 3 km məsafəyə qaçış üzrə keçirilmiş rayon 
birinciliyində III yeri qazandığı üçün Şabran Rayon Gənclər və 
İdman İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

05 aprel 2016-cı il tarixdə məktəb-lisey xalqımızın Ümum-
milli Lideri Heydər Əliyevin 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Pilot 
ümumtəhsil məktəbləri arasında keçirilən Respublika Şahmat festi-
valının rayon mərhələsində III yer tutduğuna görə Şabran Rayon 
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Təhsil Şöbəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

 
 

Məktəbin məzunu məşhur futbolçu Kamran Ağayevin  
idman uğurlarına həsr edilmiş məlumat lövhəsi 

 
06 aprel 2016-cı il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Fariz Süley-

manov Rus dili və ədəbiyyatından keçirilmiş VIII Respublika fənn 
olimpiadasının rayon mərhələsində fərqləndiyinə görə Şabran 
Rayon Təhsil Şöbəsinin fəxri fərmanı ilə təltif edilib. 

16 may 2016-cı il tarixdə məktəb- liseyin komandası “Gənc 
xilasedici və yanğınsöndürən” yarışları üzrə keçirilmiş rayon 
birinciliyində III yeri tutduğu üçün Şabran Rayon Gənclər və İdman 
İdarəsi tərəfindən diplomla təltif olunub. 

14 iyun 2016-cı ildə məktəb- liseyin şagirdi Rafiq Mədətov 15 
iyun “Milli Qurtuluş Günü” nə həsr olunmuş sərbəst güləş üzrə 
2003-2004- cü il təvəllüdlü yeniyetmələr arasında keçirilən Xızı 
rayon birinciliyində 42 kq çəki dərəcəsində III yeri tutduğuna görə 
Xızı Rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən diplomla təltif 
edilib. 

07 oktyabr 2016-cı il tarixdə məktəb-liseyin komandası 
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“Vətənin müdafiəsinə hazıram” Poliatlon çoxnövçülüyü üzrə 
keçirilmiş rayon birinciliyində II yeri tutduğu üçün Şabran Rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. 

30 oktyabr 2016-cı ildə məktəb-liseyin şagirdi Nihad Əliyev 
2003-2005-ci il təvəllüdlü yeniyetmələr arasında keçirilən rayon 
birinciliyində 50 kq çəki dərəcəsində III yer tutduğuna görə 
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının diplomu ilə təltif olunub. 

05 noyabr 2016-cı il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Məryəm 
Hacıyeva Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri- 
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi,  
“ Qadınlar Gələcək uğrunda” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə 
həyata keçirdiyi “Vətən üçün oxuyuruq- məktəblilər arasında 
vətənpərvərlik mövzusunda mahnı və şeir müsabiqəsi” adlı layihədə 
iştirakçı olduğuna görə sertifikatla təltif olunub. 

05 noyabr 2016-cı il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Səbinə 
Mirzəzadə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri- 
Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi,  
“Qadınlar Gələcək uğrunda” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə 
həyata keçirdiyi “ Vətən üçün oxuyuruq- məktəblilər arasında 
vətənpərvərlik mövzusunda mahnı və şeir müsabiqəsi” adlı layihədə 
iştirakçı olduğuna görə sertifikatla təltif edilib. 

19 noyabr 2016-cı il tarixdə məktəbin şagirdi Məryəm 
Hacıyeva Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri- 
Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi, “ 
Qadınlar Gələcək Uğrunda” İctimai birliyinin təşkilatçılığı ilə 
həyata keçirilən “ Vətən üçün oxuyuruq - məktəblilər arasında 
vətənpərvərlik mövzusunda mahnı və şeir müsabiqəsi” adlı layihədə 
seir nominasiyası üzrə III yer tutduğuna görə diplomla təltif olunub. 

24 dekabr 2016-cı ildə məktəb- liseyin XI sinfi İnformatika 
üzrə I-XI siniflər üçün nəzərdə tutulan Ümumrusiya meqa- istedad - 
com üzrə 30 balla qalib gəldiyinə görə “Meqa-Talant” ın rəhbəri 
tərəfindən diplomla təltif edilib.  

30 dekabr 2016-cı il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Əzizə 
Mahmudova stolüstü tennis idman növü üzrə rayon birinciliyində I 
yeri tutduğuna görə Şabran rayon UGİM tərəfindən diplomla təltif 
olunub. 
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30 dekabr 2016-cı il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Kənan 
Veysəlov 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Gününə həsr olunmuş UGİM-in birinciliyində 38 kq çəki 
dərəcəsində I yeri tutduğuna görə Şabran UGİM tərəfindən 
diplomla təltif edilib. 

30 dekabr 2016-cı il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Ağamusa 
İsakov 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününə 
həsr olunmuş UGİM-in açıq birinciliyində 45 kq çəki dərəcəsində I 
yeri tutduğuna görə Şabran UGİM tərəfindən diplomla təltif olunub. 

 
2017-ci il 
27 yanvar 2017- ci il tarixdə məktəb- liseyin şagirdi Əzizə 

Mahmudova “Top – 2016” respublika turnirində 2006-cı il və daha 
azyaşlılar arasında III yeri tutduğuna görə Azərbaycan Stolüstü 
Tennis Federasiyası tərəfindən diplomla təltif olunub. 

08 fevral 2017-ci il tarixdə məktəb-liseyin “Raqnar” koman-
dası gənclərin intellektual səviyyəsinin artırılması məqsədilə “ Nə?, 
Harada?, Nə zaman?” İntellektual Oyunu üzrə keçirilən bilik 
yarışında III yeri qazandığı üçün Şabran Rayon Gənclər və İdman 
İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

12 mart 2017-ci il tarixdə məktəb- liseyin şagirdi Rafiq 
Mədətov “Novruz” bayramına həsr olunmuş 2004-2005 və 2006-cı 
il təvəllüdlü yeniyetmə idmançılar arasında keçirilmiş UGİM 
birinciliyində 42 kq çəki dərəcəsində II yeri tutduğu üçün Şabran 
Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin UGİM-i tərəfindən diplomla 
təltif edilib. 

13 mart 2017-ci il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Aliyə 
Həşimova 1999-2001-ci il təvəllüdlülər arasında stolüstü tennis üzrə 
“Təhsil” Respublika İdman Mərkəzinin birinciliyində I yeri tutdu-
ğuna görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Təhsil” 
Respublika İdman Mərkəzi tərəfindən I dərəcəli diplomu ilə təltif 
edilib. 

04 aprel 2017-ci il tarixdə məktəb-liseyin komandası “Vətənin 
müdafiəsinə hazıram” Poliatlon çoxnövçülüyü üzrə keçirilmiş rayon 
birinciliyində I yeri qazandığı üçün fəxri fərmanla təltif edilib. 

10 aprel 2017-ci il tarixdə məktəb-lisey Ümummilli Lider 
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Heydər Əliyevin anadan olmasının 94- cü ildönümü münasibətilə 
Respublika Şahmat Federasiyası tərəfindən 07-10 aprel 2017-ci il 
tarixdə keçirilən rayon mərhələsində III yeri tutduğuna görə Şabran 
Rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

12 aprel 2017-ci il tarixdə məktəb- liseyin şagirdi Kənan 
Veysəlov IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təbliğinə həsr edilmiş 
kütləvi idman tədbirlərində boks üzrə III zona yarışlarında III yeri 
tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
“Təhsil” Respublika İdman Mərkəzi tərəfindən diplomla təltif 
edilib. 

16 aprel 2017-ci il tarixdə məktəb-liseyin şagirdi Savalan 
Səfərov IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təbliğinə həsr olunmuş 
kütləvi idman tədbirlərində III zona üzrə boks idman növündə 59 kq 
çəki dərəcəsində I yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin “Təhsil” RİM tərəfindən I dərəcəli diplomla 
təltif olunub. 

16 aprel 2017-ci il tarixdə məktəb- liseyin şagirdi Ağamirzə 
İsaqov IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təbliğinə həsr olunmuş 
kütləvi idman tədbirlərində III zona üzrə boks idman növündə 46 kq 
çəki dərəcəsində II yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin “Təhsil” RİM tərəfindən II dərəcəli diplomla 
təltif olunub. 

29 aprel 2017-ci il tarixdə məktəbin şagirdi Simuzər Salahova 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94- cü 
ildönümü münasibətilə stolüstü tennis idman növü üzrə 2001-2005,  
2006-cı il və daha kiçik yaşlı yeniyetmələr arasında keçirilmiş açıq 
zona birinciliyində I yeri tutduğuna görə təltif edilib. 

05 may 2017-ci il tarixdə məktəb-lisey Azərbaycan xalqının 
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönü-
mü ilə əlaqədar “Xalq yaradıcılığı və tətbiqi sənət nümunələri” 
sərgisində fərqləndiyinə görə Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının 05 may 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə fəxri fərmanla 
təltif olunub. 

Məktəb-liseyin şagirdi Mayıl Quliyev Azərbaycan Respubli-
kası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi və “İrəli” İctimai 
Birliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “ Azərbaycanın İntellek-
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tual Birincisi” layihəsində iştirakına görə şəhadətnamə ilə təltif 
edilib. 

24 noyabr 2017-ci il tarixdə məktəb-liseyin X sinif şagirdi 
Mələk Babayeva Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin 26-cı 
ildönümü ilə əlaqədar Xaqani Poeziya Evində “ Vətən bizim 
evimizdir” mövzusunda keçirilən inşa-yazı müsabiqəsində I yeri 
tutduğu üçün Şabran Rayon Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən fəxri 
fərmanla təltif olunub. 
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VII BÖLMƏ 

 
 

ŞABRAN ŞƏHƏR AZƏRBAYCANIN MİLLİ 
QƏHRƏMANI R. YUSIFOV ADINA   

2 №- Lİ TEXNIKI FƏNLƏR TƏMAYÜLLÜ 
MƏKTƏB-LİSEYİN 45 İLLİK YUBİLEYİ 

MÜNASİBƏTİLƏ TƏBRİKLƏR 
 
 
 

Nə qədər müəllim burda iz salıb, 
Bu evdə minlərlə şagird dərs alıb. 
İlləri adlayıb, sanma qocalıb, 
Dərsi altı yaşdan keçib bu məktəb. 
Daim gənclik suyun içib bu məktəb. 
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ƏMƏKDAR MÜƏLLİMLƏR 
 

 
Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 

Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 
məktəb-liseyin kollektivinə 

 
 
Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov 

adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin kollektivini 
işlədikləri təhsil ocağının 45 illik yubileyi münasıbətilə səmimi- 
qəlbdən təbrik edirəm. 

Hazırkı dünyamızın normal yaşaması və irəli getməsi təhsil 
sahəsinin hərtərəfli inkişafı olmadan keçinə bilməz. Qloballaşmanın 
daha yüksək mərhələyə daxil olması, dünyada ölkələr, dinlər, irqlər 
arası əlaqələrin tənzimlənməsi, millətlər və xalqlar arasında 
mehriban münasibətlərin qurulması, Vətənə,  torpağa ləyaqətlə və 
canla-başla xidmət edəcək yeni gənc nəslin yetişdirilməsi təhsilin 
üzərinə yeni- yeni vəzifələr qoyur. 

Təhsilə hər gün, bəlkə də hər saat yeniləşmə tələb edən, təzə 
təlim-tərbiyə üsulları, texnologiyaları ilə təzələnən,  bir sözlə, hər an 
moderniləşməyə ehtiyacı olan bir sahə kimi baxmaq lazımdır. Bu 
gün düzgün və mükəmməl təlim-tərbiyə almış hər bir şagird sabahın 
bilikli və bacarıqlı qurucusu, Vətənə sədaqətli, arxa- dayaq olan saf 
əqidəli, sağlam düşüncəli vətəndaş deməkdir. 

Məktəb- lisey yüksək əmək nailiyyətləri ilə fəaliyyət 
göstərdiyi 45 ildə saysız uğurlara imza atmış, pedaqoji kollektiv 
təhsilin inkişafı naminə yumruq kimi birləşmişdir. Bu mehriban və 
bacarıqlı kollektivə möhkəm can sağlığı və gələcək işlərində yeni- 
yeni əmək qələbələri arzulayıram.  

    
 Nəcməddin Mürvətov,  

 Respublikanın Əməkdar müəllimi, Siyəzən şəhəri 
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Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 

məktəb-liseyin kollektivinə 
 
 

Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov 
adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin kollektivini 
çalışdıqları təhsil müəssisəsinin 45 illik yubileyi münasıbətilə ürəkdən 
təbrik edirəm. 

Bu məktəb-lisey mənə olduqca əziz və doğmadır. Ona görə yox 
ki, bu təhsil ocağı mənə ixtisasıma daha yaxın olan bir texniki fənlər 
təmayüllü məktəb- liseydir. Ona görə ki, vaxtıkən mənə dərs deyən 
hörmətli müəllimlərim, məzun dostlarım və müəllim yoldaşlarım bu 
təhsil məbədində işləyib. Riyaziyyat müəllimlərindən İsbat İsaqovu, 
Ağakərim Ağarzayevi, Tofiq Poladovu, ədəbiyyat müəllimlərindən 
Nadir Fazilovu, Müslüm Mayılovu, fizika müəllimlərindən Ağabəy 
Quliyevi, Fikrət Əfəndini, tarix müəllimlərimdən Nurbala və Hafiz 
Quliyevləri, Babək Xubyarovu, eləcə də neçə- neçə digər təhsil 
fədaisini böyük hörmətlə xatırlayıram. 

Bu məktəb təhsilin yüksək peşəkarlıq üsulları ilə idarə olunması 
sahəsindəki uğurlarına görə çox yaddaşlara həkk olub. Demək olar ki, 
bu təhsil ocağının yaşadığı 45 ildə ən bacarıqlı, zəngin təcrübəsi və 
pedaqoji işin ustası olan, idarəetmədə yüksək peşəkarlıq nümayiş 
etdirə bilən müəllimlər məktəbə rəhbərlik ediblər. Məktəb- liseyin 
rəhbəri olmuş fədakar insanların xronoloji ardıcıllığa riayət edərək fərq 
qoymadan onların bir- bir adını çəkmək istəyirəm. İsbat İsaqov 
(riyaziyyat), Tamara Qasımova (coğrafiya), Əhməd Əkbərov (rus dili), 
Baba Muradəliyev (coğrafiya və rus dili), Nofəl Məmmədov 
(coğrafiya), Sədaqət Əsgərova (biologiya), Kazım Əfəndi (riyaziyyat), 
Rafiq Hüseynov (rus dili). Allahdan dünyasını dəyişənlərə rəhmət 
diləyir, sağ olanlara isə cansağlığı və işlərində müvəffəqiyyətlər 
arzulayıram. 

Ooy Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman 
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Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin səsi- 
sorağı, təhsil uğrunda qazandığı nailiyyətlər respublikamızdan  çox-
çox uzaqlara yayılsın.  

Məktəb-liseyin fədakar pedaqoji kollektivinə həyatda ən gözəl 
nemət olan cansağlığı və təlim-tərbiyə kimi çətin, lakin şərəfli işdə 
yeni- yeni və bol-bol uğurlar arzu edirəm. 

 
                   Bahəddin Əliyev,  

            Respublikanın Əməkdar müəllimi, Şabran şəhəri 
 
 

    
 Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 

Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 
məktəb-liseyin kollektivinə 

 
 

Hörmətli müəllimlər! Sizi işlədiyiniz məktəb-liseyin 45 illik 
yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 

 Artıq neçə vaxtdır ki, Şabran rayonunda məktəblərimizin 
yubleyləri bir- birinə qarışıb. 2014-cü ildə işlədiyim Pirəbədil kənd 
tam orta məktəbinin 100 illik, 2015-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhər T.Abbasov adına tam orta məktəbin 55 illik, 2016-cı ildə 
Gəndov kənq tam orta məktəbin 85 -illik, 2017-ci ildə isə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər Məmmədağa Nəzirov adına 4 saylı tam orta 
məktəbinin 95-illik və bu il Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı R.Yusifov adına 2 №-li texniki 
fənlər təmayüllü məktəb- liseyin 45 illik yubileylərinin keçirilməsi 
bir müəllim və məktəb direktoru kimi məni ürəkdən sevindirir. 

 Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb- liseyin 
yarandığı 45 il ərzində öz sözünü deməyi,  topladığı pedaqoji 
təcrübəni nümayiş etdirərək uğurlar qazanmağı bacaran, əldə etdiyi 
həmin nailiyyətləri isə uzun müddət qoruyub saxlamağa nail olan 
məktəblərimizdəndir. 

Lakin mən bilirəm ki, pedaqoji sahədə zəhmət cəkmədən, 
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əziyyətə qatlaşmadan heç nəyə müvəffəq olmaq mümkün deyildir. 
Məktəb- liseyin əldə etdiyi bu möhtəşəm uğurların hamısı həmin 
təhsil ocağının fədakar, təhslin irəli getməsi üçün qəlbi birlikdə 
döyünən bacarıqlı,  mübariz və fədakar müəllim kollektivinin 
əməyinin bəhrəsidir. 

Ümid edirəm ki, məktəb- liseydə qazanılan uğurlarınızın sayı 
gələcəkdə daha çox olacaqdır. 

Böyük və mehriban, öz işində olduqca tələbkar bu pedaqoji 
kollektivə dünyanın ən gözəl neməti sayılan cansağlığı və şərəfli 
uzun ömür,  Şabran rayonunda təhsilin daha da yüksəlişi sahəsində 
misilsiz əmək nailiyyətləri  arzu edirəm.   

 
              Dilarə Məmmədova,  

 Respublikanın Əməkdar müəllimi, Pirəbədil kəndi. 
  
 

    Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 

məktəb-liseyin kollektivinə 
    
 

         Səmimi  qəlbdən xətir- hörmətini əziz tutduğum həmkarlarım! 
Hörmətli valideynlər, şagirdlər və məzunlar!  

Ümumu orta təhsilin inkişafında rayonumuzda öz sözünü 
deyən, bu sahədə silinməz izlər qoyan Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı R.Yusifov adına 2 №-li 
texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 45 illik yubileyi münasi-
bətilə Sizi təbrik edirəm. 

Bu məktəb- lisey mənə Gəndov kənd tam orta məktəbi qədər 
doğma və yaxındır. Ona ğörə yox ki, mənim yaxınlarım bu tədris 
ocağında müəllim işləyib. Ona görə ki, bu məktəbin yarandığı 
gündən onun mehriban kollektivi hər il əldə etdiyi kiçik-kiçik 
uğurları qəlbinin hərarəti ilə isidərək onları əzizləməyi və qorumağı 
bacarıb.Onları körpə ikən həyatdan silinməyə, məhv olmağa 
qoymayıb. 

Mən belə deyərdim ki, öz ixtisasını yaxşı bilən və idarəetmə 
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təcrübəsi yüksək olan müəllimlərin bu məktəbdə sözü bir yerə 
qoyaraq bir kollektiv halında möhkəm birləşməsi pedaqoji sahədə 
qazanılan uğurların bu qədər uzunömürlü olmasına səbəb olmuşdur. 

Atalar deyib ki, “Niyyətin hara - mənzilin ora”. Allah təhsil, 
tərbiyə vermək kimi nəcib və xeyirxah işinizi uğurlu eləsin! 

Çoxsaylı kollektivinizə dünyada ən şirin nemət sayılan 
möhkəm cansağlığı və uzun ömür, çətin və gərgin bir sahə sayılan 
təlim- tərbiyə işində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 

    
Cavanşir Quliyev,  

 Respublikanın Əməkdar müəllimi, Gəndov kəndi 
 
 

 Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman 
Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 

kollektivinə 
  
 
 Məktəb-liseyinizin 45 illik yubileyi münasibətilə bütün 

müəllimlərinizi, şagirdlərinizi, valideynlərinizi və məzunlarınızı 
səmimi- qəlbdən təbrik edirəm. 

Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov 
adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin Şabranda 
dünyəvi təhsilin 100 illik tarixində özünə məxsus yeri vardır. Bu 
yeri tutmaq,  onu əldə etdikdən sonra uzun illər qoruyub saxlamaq 
asan məsələ deyildir. Buna ancaq yetkin, elm və təhsil sahəsində 
püxtələşmiş, pedaqoji işdə mətinləşmiş, yüksək təhsil üsulları, 
metodları, texnologiyaları və qabaqcıl dünya təcrübəsi ilə 
silahlanmış pedaqoji kollektivlər nail ola bilərlər. 

Olduqca zəhmətkeş, mehriban və çiçəklənən respublikamızda 
təhsilin inkişafı naminə qəlbi daim birlikdə döyünən qabaqcıl əmək 
kollektivinizə möhkəm cansağlığı və təhsil kimi cətin,  lakin şərəfli 
və Vətənimiz Azərbaycana böyük fayda verən sahədə yeni- yeni 
əmək uğurları arzu edirəm. 

             Əntiqə Əkbərova,   
 Respublikanın Əməkdar müəllimi, Pirəmsən kəndi 
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ŞƏHƏR TAM ORTA MƏKTƏBLƏRİ 
   
 

    Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 

məktəb-liseyin kollektivinə 
 
  Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov 

adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin işgüzar və 
qabaqcıl kollektivini çalışdıqları bu təhsil ocağının 45 illik yubileyi 
münasibətilə səmimi- qəlbdən təbrik edirəm. 

Bu məktəb-lisey mənim yaddaşımda öz saysız uğurları ilə 
qalıb. Təkcə onu demək kifayətdir ki, qazandığı nailiyyətlərə görə 
uzun illərdir ki, rayon təhsilinin inkişaf mərhələsində qabaqcıllar 
sırasında addımlayır. Neçə onilliklərdir ki, bu tədris müəssisəsi hər 
il məzunlarının ali və orta ixtisas məktəblərinə tələbə qəbulu 
sahəsində rayonda birincilər sırasında durur. Bu əmək qələbəsi 
qonşu şəhər məktəbi kimi bizim məktəbin kollektivini də ürəkdən 
sevindirir. 

Rayon təhsilinin adını və bayrağını uca tutan, bu bayrağı öz 
zəhməti və alın təri ilə irəli aparan, işlədikləri məktəblərdə yeni 
təhsil üsulları və texnalogiyaları ilə təlim- tərbiyə işini inkişaf 
etdirən məktəblərin pedaqoji kollektivlərinə eşq olsun! 

Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov 
adına 2 №li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin fədakar 
kollektivinə cansağlığı, təhsil işi kimi üzərlərinə götürdükləri çətin, 
ağır, məsuliyyətli, lakin çox şərəfli və Vətənimiz Azərbaycan üçün  
daha səmərəli və faydalı olan bir sahənin inkişafında  çoxlu-çoxlu 
uğurlar arzu edirəm. 

 
 Fikrət Şamxalov, 

Şabran şəhər T. Abbasov adina  
1№-li tam orta məktəbin direktoru 
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Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
 Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü  

məktəb-liseyin kollektivinə 
 

Əziz və hörmətli müəllimlər, şagirdlər, valideynlər və məzun-
lar. Sizi şəxsən öz adımdan məktəb-liseyimizin 45 illik yubileyi 
münasibətilə ürək dolusu təbrik edirəm və hamınızı yüksək hörmət 
və ehtiramla bağrıma basıram. 

Bu gün Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun təhsil tarixinə öz 
adını qızıl hərflərlə yazmış Şabran şəhər Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 
məktəb-liseyin hər bir müəlliminin, şagirdinin, valideyninin və 
məktəbi bitirmiş çoxsaylı məzunlarının öyünməyə, qürür hissi 
keçirməyə haqları vardır. Ona görə ki, 45 il əvvəl Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhərində fəaliyyətə başladığı ilk illərdən indiyədək bu 
müqəddəs təhsil məbədi daim rayon təhsilinin ön sıralarında getmiş, 
öz qabaqcıl işi və qabaqcıl tədris ənənələri ilə rayonun bir çox 
məktəblərinə nümunə olmuşdur. Mən fəxr edir,  fərəh hissi 
keçirirəm ki, hal- hazırda öz xariqələri ilə rayon sakinlərinin 
yaddaşında daşlaşmış bu məktəb-liseyə rəhbərlik edirəm. 

Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov 
adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey fəaliyyətə başla-
yan gündən rayonun “qaymaqları“ hesab olunan çoxlu bacarıqlı 
müəllimlər öz canları, qanları bahasına bu təhsil müəssisəsində dərs 
demiş, yüzlərlə şagirdə yüksək təlim-tərbiyə vermişlər. Həmin vaxt-
lardan bu yüksək bilikli və zəngin təcrübəli təhsil fədailəri məktəbin 
bu günkü uğurlar qazanmasının təməlini qoymuşlar. Onların çoxu 
bu gün dünyasını dəyişsə də bir zərrə qədər bu pedaqoji kollektiv 
tərəfindən unudulmayıb. Həmin keçmiş müəllimlər istər dərs vaxtı, 
istərsə də müxtəlif tədbirlər zamanı hər gün iş vaxtlarında və 
işdənkənar saatlarda tez-tez yad edilir və həmin gözəl insanların 
ruhlarına Allah- Taaladan rəhmət diləyirlər.  

Lakin dərsə qoyulan müasir tələblər bizdən bu gün və sabah 
dünənkindən daha yüksək səviyədə işləməyi tələb edir. Mən mək-
təb-liseyimizin pedaqoji kollektivinin hər bir üzvünün əldə etdiyi-
miz uğurlarla kifayətlənmədiyini yaxşı başa düşürəm. Ona görə də 
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onları yeni çağırışa - yəni gələcəkdə bundan da gözəl uğurlara 
səsləyərək belə deyirəm: Əziz müəllimlər, biz bu günə qədər əldə 
etdiyimiz əmək qələbəsinə arxayınlaşıb, onun nəticəsi ilə kifayət-
lənməməliyik. Bizi qarşıda daha böyük və çətin sınaqlar: yəni, say-
sız elm və təhsil axtarışları, müasir, eləcə də ən qabaqcıl dünya 
standartlarına cavab verən təhsil metodları, üsülları və texnolo-
giyaları ilə işləmək məqamı gözləyir.  

Hörmətli müəllimlər, şagirdlər və valideynlər, məktəbimizin 
fəxri saydığımız əziz məzunlarımız! Sizə möhkəm cansağlığı və 
təhsil kimi strateji bir sahənin irəli getməsində yeni-yeni uğurlar 
arzulayıram. Yaşasın Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-
liseyin cəsur, əməksevər, mehriban və sədaqətli əmək kollektivi! 

   Rafiq Hüseynov,  
 Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı R.Yusifov adına 

texniki fənlər təmayüllü 2 №-li məktəb-liseyin direktoru 
 
 

    Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 

məktəb-liseyin kollektivinə 
    

Əziz həmkarlarım! Rayonumuzda yeganə olan məktəb- lise-
yinizin 45 illik yubileyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.  

 Doğma Şabranımızda bu məktəb-lisey mənə çox yaxın və 
əziz olan təhsil müəssisələrindəndir. Şabran rayonunun dünyəvi 
təhsil tarixində bu məktəb-liseyin öz dəsti-xətti var. Bu böyük təhsil 
məbədi cəsurlar, qorxmazlar ocağıdır desək heç də  səhv etmərik. 
Burada işləyən müəllim kollekivini mən ona görə cəsur və qorxmaz 
adlandırıram ki, onlar da öz işləri, arzuları və amalları uğrunda 
qəhrəman neftçilərimiz, poladəridənlərimiz, inşaatçılarımız,  taxılçı-
larımız, pampıqçılarımız, üzümçülərimiz, tərəvəzçilərimiz və s. 
kimi öz çalışdıqları əmək cəbhəsində gərgin mübarizə aparırlar. 
Nəticədə isə şanlı qələbələrə imza atmağa nail olurlar. 

Rayonumuzda həmin məktəb-liseyin ilk təməl daşı qoyulan 
gündən bu yana neçə-neçə bilikli, bacarıqlı, təşkilatçılıq məharəti 
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yüksək olan müəllimlərin sayəsində o, təhsil sahəsindəki uğurları ilə 
öz sözünü deyə bilib. Mən də  bu möhtəşəm tədris ocağının məzunu 
olduğuma görə fəxr edirəm. 

Məktəbinizin çalışqan və əməksevər kollektivinə həyatda ən 
şirin və əziz nemətlərdən biri olan cansağlığı və uzun ömür,  təhsil 
kimi mürəkkəb və çətin iş sahəsində yeni-yeni nailiyyətlər arzu 
edirəm. 
               

             Fidan Fərzəliyeva, 
      Şabran şəhər 3 №-li tam orta məktəbin direktoru 

 
 
    

    Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman 
Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 

kollektivinə 
 
 
Ən çox sevdiyim təhsil ocaqlarından biri, Şabran şəhər 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki 
fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 45 illik yubileyi münasibətilə əziz 
müəllim və şagird kollektivini, hörmətli valideynləri, heç vədə 
unudulmaq bilməyən məzunlarınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 

Bu məktəb-liseydə qəlbinin hərarətini, gözünün nurunu dərs 
dediyi şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə həsr etmiş çoxlu sayda müəllim-
lər işləmişdir. Bu gün də məktəbdə şağlam ruhlu, coşqun əmək 
fəaliyyətinə malik olan pedaqoji kollektiv fəaliyyət göstərir. Elə bir 
kollektiv ki, öz saflığı,  səmimi olması və istənilən məqamda sözü 
bir yerə qoyb birləşməyi bacarması ilə həmişə uğura imza atmağa 
müvəffəq ola bilib. 

Bütün kollektivinizin üzvlərinə möhkəm cansağlığı,  işlərində 
bol-bol müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. 

 
                Elnur Cəfərov,  

 Şabran şəhər M. Nəzirov adına 4 №-li  
tam orta məktəbin direktor əvəzi 
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    Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 

məktəb-liseyin kollektivinə 
 
 

 Mehriban qonşumuzu, kollektivinizin bütün üzvlərini şəxsən 
öz adımdan məktəb-liseyinizin 45 illik yubileyi münasibətilə saf 
istəkdən doğan ürək çırpıntıları ilə təbrik edirəm. 

Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov 
adına 2 № -li texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayon təhsilinin iftixarıdır. Məktəb-liseyin 45 illik fəaliy-
yətinin nəticəsi bunu deməyə əsas verir ki, bu elm, təhsil ocağı 
yaşadığı müddətdə yalnız uğurlarla yaşamağa, nəfəs almağa öyrə-
şib. Bunun da əsas səbəbi burada yaradılmış və öz tarixi köklərini, 
yüksək ideyalarını və təhsil ənənələrini qorumağı bacaran, onu  
daha da yeniləşdirib inkişaf etdirərək ildən-ilə, nəsildən-nəsilə 
ötürən möhkəm əmək kollektivinin mövcud olmasıdır. Əgər kollek-
tivdə hamının sözü və əməli bir nöqtəyə vurursa, istər rəhbərin, 
istərsə də hər hansı fənn müəlliminin sözü bütün kollektivin üzvləri 
üçün kəsərlidirsə, orada uğur qazanmaq çox asan olar. 

45 il vaxt üçün az müddət deyil. Bu dövr ərzində məktəb-lisey 
özünün əldə etdiyi yüksək təcrübəsini, təlim-tərbiyə sahəsindəki 
uğurlarını nəinki rayon səviyyəsində, eləcə də respublika miqya-
sında göstərə bilib. Bunu fənn olimpiadalarının, idman və hərbi 
idman oyunlarının, şeir və inşa müsabiqələrinin rayon, olimpiada-
ların zona və respublika turlarının göstəricilərindən, eləcə də ali və 
orta ixtisas məktəblərinə test üsulu ilə keçirilmiş imtahanların 
nəticələrindən də açıq-aydın görmək olar. 

 Zəhmərsevər və təhsil üçün əsl canıyanan pedaqoji kollek-
tivinizə həyatın gözü olan cansağlığı və uzun ömür, təhsil adlı 
strateji əhəmiyyətli bir sahədə bir-birindən möhtəşəm əmək nailiy-
yətləri qazanmağı arzulayıram. 

 
             İmarət Əsgərova, 

     Şabran şəhər 5 №-li tam orta məktəbin direktoru 
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KƏND TAM ORTA MƏKTƏBLƏRİ 
     
 

    Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 

məktəb-liseyin kollektivinə 
 
 

Əziz və hörmətli həmkarlarımız! Məktəb-liseyinizin 45 illik 
yubileyi münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirik.  

Bu orta ümumitəhsil müəssisəsinin uğurları müəllim və 
şagirdlərin çalışmasından, valideynlərin isə köməyindən çox 
asılıdır. 

Orta məktəbləri bitirən məzunların respublikamızın ali və orta 
ixtisas məktəblərinə qəbulu sahəsində qazanılmış fərəhləndirici 
göstəricilər bizi sevindirməyə bilməz. Çünki bu işdə Şabran şəhər 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №li texniki 
fənlər təmayüllü məktəb-lisey rayonumuzda birinci yerdədirsə, 
Pirəmsən kənd tam orta məktəbi də kənd tam orta məktəbləri 
arasında birinci sırada addımlayır.  

Bu məktəb-lisey təhsilin idarə edilməsi sahəsində pedaqoji 
kollektivin əməyi ilə yanaşı, burada fəaliyyət göstərən ictimai təşki-
latların köməyindən də geniş istifadə edir. 

Vahid məqsəd uğrunda birləşmiş pedaqoji kollektivinizə möh-
kəm cansağlığı və təhsil kimi böyük və gərgin əmək tələb edən iş 
fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəım. 

 
                   Hətəmşah Məmmədov, 

           Pirəmsən kənd tam orta məktəbinin direktoru 
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    Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 

məktəb-liseyin kollektivinə 
        

Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov 
adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 45 illik 
yubileyi münasibətilə müəllim kollektivinin bütün üzvlərini, şagird-
ləri,  valideynləri və məzunları səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 

Bu məktəb-lisey mənə rəhbərlik etdiyim Ağbaş kənd tam orta 
məktəbi qədər əziz və doğmadır. Ona görə ki, rayonun sərəncamına 
gəlmiş gənc müəllim kadrlarının yetişdirilməsində, pedaqoji təcrü-
bənin öyrənilməsində və yayılmasında həmişə bu məktəb- liseyin 
rəhbərliyi və mehriban pedaqoji kollektivi bizə köməklik edib, bu 
işdə məktəbimizə yaxın məsləhətçi, arxa və dayaq olub. Bu məktə-
bin zəngin və qabaqcıl təcrübəsindən öyrəndiklərimizi həmişə 
işimizə tətbiq edərək bəhrələnmiş, bu işdən yüksək fayda görmüşük. 

Məktəb- liseyin bu gün təhsildə əldə etdiyi saysız uğurlar son 
hədd deyildir. Ümid edirəm ki, əməksevər və çox səmimi pedaqoji 
kollektivin səyi ilə onların sayı gələcəkdə daha da artıb çoxa-
lacaqdır. 

Fədakar müəllim kollektivinə cansağlığı və gələcək işində 
yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Qoy bu məktəb-liseyin məzunlarının 
səsi-sorağı daha uzaqlardan gəlsin! 

 
Bəhram Fətullayev, 

    Ağbaş kənd tam orta məktəbin direktoru 
 

    Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 

məktəb-liseyin kollektivinə 
 

  Dəvəçikənd tam orta məktəbinin kollektivi adından və 
şəxsən öz adımdan məktəb-liseyinizin 45 illik yubileyini ürəkdən 
təbrik edirəm. 

 Yaşadığı  45 illik bir dövrü əhatə etsə də, bu məktəb-liseyin 
çalışqan və bacarıqlı kollektivi elə məktəbin yaradıldığı ilk illərdən 
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rayonumuzda umumi orta təhsilin inkişaf etdirilməsi sahəsində öz 
adını qabaqcıllar sırasına yazdıra bilib. 

 Məktəb-liseyin müəllim və şagird kollektivinə möhkəm 
cansağlığı və təhsil sahəsi kimi çətin, lakin şərəfli və xeyirxah işdə 
bir-birindən yüksək və parlaq əmək qələbələri  arzu edirəm. 
               

   Emin Əsgərov,  
 Dəvəçikənd tam orta məktəbinin direktoru 

  
 

    Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 

məktəb-liseyin kollektivinə 
      
Hörmətli həmkarlarımız! Əziz şagirdlər və valideynlər! Gəndov 

kənd tam orta məktəbin kollektivi və şəxsən öz adımdan məktəb-
liseyinizin 45 illik yubileyi münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik 
edirəm. 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyi 
yarandığı gündən etibarən rayonun təhsil sahəsində öz uğurlu 
addımlarını atmağı bacara bilib. Məktəb-liseyin zəhmətkeş və 
təcrübəli pedaqoji kollektivi həmişə var gücünü səfərbər edərək bu 
təhsil ocağında təlim-tərbiyənin dövlətimizin tələb etdiyi səviyyəyə 
yüksəltməyə nail ola bilmişlər. 

Qədim zamanlardan Şabran (keçmiş Dəvəçi) torpağı yüksək 
təhsil ənənələrinə malikdir. Yüz ildən artıqdır ki, bu məkanda 
dünyəvi təhsil mövcuddur. Bu torpaq öz dövlət xadimləri, 
sərkərdələri, alim və filosofları, eləcə də tanınmış idmançıları ilə 
həmişə fəxr edə bilər. Biz müəllimlər bu gün də  həmin tarixi 
ənənələri və dəyərləri  qorumağa və davam etdirməyə borcluyuq. 

Məktəb- liseyin əməksevər və mehriban pedaqoji kollektivinə 
həyatda ən gözəl nemət sayılan cansağlığı və yüksək təhsil əldə 
etmək uğrunda yeni-yeni əmək qələbələri qazanmağı arzu edirəm.  

Samirə Baladadaşova,   
 Gəndov kənd tam orta məktəbin direktoru 
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  Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü  

məktəb-liseyin kollektivinə 
       

 
Hörmətli müəllim həmkarlarımız, əziz şagirdlər və valideynlər! 

Sizi məktəb-liseyinizin 45 yaşının tamam olması münasibətilə 
ürəkdən təbrik edirəm. 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyi 
Şabranın çox sakinləri özünün doğma evi hesab edirlər. Çünki 
şəhərdə tək- tək ailə tapılar ki, həmin ailənin övladlarından bu 
məktəb-liseydə təhsil almasın və ya orada müəllim və ya texniki işçi 
kimi işləməsin.  

Bir də bu təhsil müəssisəsi Şabranda ona görə elin gözündə 
əzizdir ki, burada qazanılan hər uğur uzunömürlüdür. Bura ayaq 
açan kiçik qələbə belə bu təhsil məbədini tərk etmək fikrində 
deyildir.  

 Arzu edirəm ki, Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Roman Yusifov adına 2 №li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 
səmimi və fədakar əmək kollektivinin uğura gedən yollarında 
həmişə yaşıl işıq yansın. 
 

               Nazilə Camayeva,  
     Ağalıq kənd tam orta məktəbin direktoru 
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VIII BÖLMƏ    
 

 
RESPUBLİKAMIZDA VƏ RAYONUMUZDA 

KADRLARA OLAN TƏLƏBATIN ÖDƏNİLMƏSİ 
SAHƏSİNDƏ ŞABRAN (KEÇMİŞ DƏVƏÇİ)  

ŞƏHƏR AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI  
R.YUSİFOV ADINA 2 №-Lİ TEXNİKİ FƏNLƏR 

TƏMAYÜLLÜ MƏKTƏB-LİSEYİN MÜHÜM ROLU 
 
 
 
Bitib həyatının məktəb illəri, 
Təhsil karvanını apar irəli. 
Sahib ol hər elmə, öyrən dilləri, 
Qarşıda hələ çox yollar var,  uzun. 
Vətənin arxası, dayağı məzun. 
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RESPUBLİKAMIZDA VƏ RAYONUMUZDA KADRLARA 
OLAN TƏLƏBATIN ÖDƏNİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ ŞABRAN 

(KEÇMİŞ DƏVƏÇİ) ŞƏHƏR AZƏRBAYCANIN MİLLİ 
QƏHRƏMANI R.YUSİFOV ADINA 2 №-Lİ TEXNİKİ 

FƏNLƏR TƏMAYÜLLÜ MƏKTƏB-LİSEYİN MÜHÜM 
ROLU 

 

Q I S A  A R A Y I Ş  
 

Bu il 45 yaşını qeyd etdiyimiz Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı R.Yusifov adına 2 №-li texniki 
fənlər təmayüllü məktəb- liseyin rayonumuzun təhsil sahəsində əldə 
etdiyi uğurlarda xüsusi yeri vardır. Deyə bilərsiniz ki, bu məktəb-
liseyin rayonun başqa məktəblərinə nisbətən böyük pedaqoji 
kollektivi, iri həcmli yaraşıqlı tədris korpusu, çoxlu təhsil alan 
şagirdləri var. Xeyr, həmin tədris ocağı haqqında belə fikirləşmək 
əlbəttə, düzgün olmazdı. Mən publisistik əsərlər yazdığıma görə 
yaşadığımız axırıncı onillikdə rayonumuzun təhsil sahəsinə aid son 
25 illik statistik məlumatları təhlil etməklə məşğul olmuşam. 
Nəticədə də belə qərara gəlmişəm ki, həqiqətən mənim bu məktəb-
lisey haqqında müsbət yüklü şəxsi fikirlərim Azərbaycan Respub-
likası Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi kitabça 
halında çap olunmuş statistik məlumatında qeyd olunan statistik 
göstəricilərlə üst-üstə düşür. 

Lakin məktəbin əldə etdiyi bu möhtəşəm uğurları təkcə 
məzunların adına yazmaq insafsızlıq olardı. Məlum məsələdir ki, ali 
məktəblərə qəbul olunan hər tələbəyə sərf olunan müəllim əməyinin 
ölçüsü olduqca böyükdür. Hər şagirdin yetişməsi üçün sərf olunan 
müəllim-tərbiyəçi əməyinin miqdarını hesablasaq onun payının 
olduqca yüksək olduğunu görərik. Elə hər il ali məktəblərə tələbə 
qəbulu adlı kampaniyanın müvəffəqiyyətlə baş tutması da bu 
məsələdən köklənir. Bu işdə müəllim zəhmətinin nə qədər faydalı 
olduğunu açıq-aydın dəqiq və düzgün qiymətləndirmək olar. 

Buradan belə nəticə çıxarmaq olur ki, doğrudan da rayonu-
muzda Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrə-
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manı R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb- lisey 
təkcə son 18 ildə, yəni 1999-2017-ci illərdə ali və orta ixtisas mək-
təblərinə tələbə qəbulu sahəsində yüksək nəticələr qazanmışdır. 
Hal-hazırda rayonumuzda ali və orta ixtisas məktəblərinə tələbə 
qəbulu sahəsində belə yüksək nəticələri təkrarlayan ikinci tam orta 
məktəbimiz yoxdur. 

Doğrudur, bu məktəb-lisey yubileylərinə aid bədii-publisistik 
kitab yazdığım Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda dünyəvi təhsilin 
beşiyi hesab olunan Pirəbədil kənd tam orta məktəbindən 58 il, 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində təhsilin bayraqdarı sayılan 
Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbindən 50 
il, Gəndov kənd tam orta məktəbindən 41 il, Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər T.Abbasov adına 1 saylı tam orta məktəbindən 12 
il kiçik olsa da, onun təhsil uğrunda qazandığı nailiyyətlər çox 
yüksək və sevindiricidir. Xüsusilə həmin məktəb-liseyi son 18 ildə 
bitirən məzunların respublikamızın və diğər xarici ölkələrin ali və 
orta ixtisas təhsili məktəblərinə müvəffəqiyyətlə qəbul olması 
barədəki statistik göstəriciləri daha yüksək və ürəkaçandır. 

Yola saldığımız 45 il ərzində Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı R.Yusifov adına 2 №-li texniki fən-
lər təmayüllü məktəb-liseyi bitirib ali təhsil aldıqdan sonra həyatda 
özünə layiqli yer tutan, ad-san qazanan, el-obada məşhur insan kimi 
tanınan və sayılıb-seçilən məzunlarımız çoxdur. Kitabın həcmi im-
kan vermədiyinə görə həmin məzunların hamısının adını bu kitabda 
göstərmək qeyri-mümkün oldu. Ona görə də seçmə qaydasında bil-
diyimiz, eşitdiyimiz məktəbin məzunlarının (müəllimləri də onlar-
dan ayırmadan) bəzilərinin adını kitabın  bu bölməsinə daxil etdik:                    
 

 RESPUBLİKAMIZDA  
 
Elm sahəsində: Məktəbin sabiq müəllimi, tarix elmləri 

doktoru, professor Oqtay Sultanov və başqaları; 
Məktəbin məzunu, texnika elmləri namizədi, Azərbaycan 

MEA-nın İnformasiya Telekommunikasiya Elmi Mərkəzinin qrup 
rəhbəri Zərifə Cəbrayilova və digərləri; 

Təhsil sahəsində: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
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müəllimləri: məktəbin keçmiş biologiya müəllimi və direktoru, 
Sədaqət Əsgərova, məktəbdə tarix müəllimi işləmiş Babək 
Xubyarov və qeyriləri; 

Respublika qurultaylarında rayonumuzun təmsil edilməsi: 
Məktəbin sabiq müəllimləri Aliyə Nəzirova Azərbaycan KP XXX 
qurultayının, Nadir Qəribov Azərbaycan müəllimlərinin VI qurul-
tayının, hal-hazırda məktəb-liseydə riyaziyyat müəllimi kimi çalışan 
Muradxan Səfərəliyev Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurulta-
yının, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləyən Kəmalə 
Şeydayeva isə Azərbaycan müəllimlərinin XIV qurultayının 
nümayəndəsi olmuşlar. 

Beynəlxalq festivalda milli musiqimizin təmsil edilməsi: 
Məktəbin sabiq fransız dili müəllimi Ömər Əkbərov 1988-ci ildə 
Hindistanda keçirilmiş beynəlxalq folklor festivalında ecazkar Milli 
Azərbaycan musiqisini layiqincə təmsil etmişdir. 

Ali Dövlət və İdarəetmə Orqanlarının Baş Mühafizə İdarəsi 
Milli Qvardiyasında: Məktəbin sabiq müəllimi, Milli Qvardiyanın 
keçmiş komandanı Zakir Ağayarov; 

Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə 
Xidmətinin Milli Qvardiyasında (Prezident Qvardiyasında): Fəxri 
Qaravul Taborunun gərərgah rəisi və komandiri vəzifələrində 
işləmiş Qurban Səfərov; 

Məhkəmə sistemində: Məktəbin məzunu, Siyəzən və Yasa-
mal rayon məhkəməsində hakim işləmiş Südabə Məmmədova və 
başqaları; 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik hərəkət bölməsi: Məktəbin 
məzunu, mayor Vüsal Sultanov; 

Aerokosmik Elmi Tədqiqatlar İnstitutunda: Məktəbin 
məzunu Səbinə Şeydayeva; 

İdman sahəsində: Məktəbin məzunu Kamran Ağayev və 
digərləri; 

Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatlarında: Məktəbin məzunu, 
Almaniya İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Federal Nazirliyinin 
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının “Cənubi Qafqazda Avropa 
standartlarına hüquqi yaxınlaşmanın dəstəklənməsi layihəsi”nin 
əməkdaşı və “Qadın hüquqları” komponentinin koordinatoru Gülər 
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Səfərova (Fərzəliyeva);  
 Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında: Məktəbin məzunu, 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kriminalistik 
Tədqiqatlar Şöbəsində baş inspektor kriminalist vəzifəsində çalışan 
Tapdıq Səfərov və qeyriləri; 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi sistemində: Şimal Regional 
DYNİ-nin böyük inspektoru, daxili xidmət mayoru Nair Dəmirov 
və başqaları; 

Kənd təsərrüfatı sahəsində: Məktəbin məzunu, “Aqrointer” 
şirkətinin prezidenti Əmirxan Qəhrəmanov. O, rayonumuzun 
xeyriyyəçilik işlərinə və məktəbin abadlaşdırılmasına xeyli 
köməklik göstərmişdir. 

Respublika su təsərrüfatı sistemində: Məktəbin məzunu,  
“Azərsu” baş ofisinin əməkdaşı. Türkiyə, Sinqapur, İtaliya, İspaniya 
və Yaponiyada keçirilmiş beynəlxalq səviyyəli təlimlərin iştirakçısı, 
hazırda Azərbaycan Elmi Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunda 
dissertantura proqramı üzrə təhsil alan Tural Ağarzayev. 
  

  

 RAYONUMUZDA 
 
İcra və idarəetmə orqanlarında: Məktəbin sabiq müəllimləri: 

Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı işləmiş Kamil Hüsey-
nov; Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyətində şöbə müdiri vəzifəsində 
çalışmış Hafiz Quliyev, rayon İH-də ümumi şöbə müdiri vəzifəsin-
də işləmiş Vaqif Fərmanov, hazırda Şabran rayon İHB-nın Dəvəçi 
şəhəri üzrə nümayəndəsinin müavini vəzifəsində çalışan Rəşad 
Əmrahov; Məktəbin məzunları: Şabran rayon İHB-nın Dəvəçi şəhər 
üzrə nümayəndəsi İlkin Ağayev, Şabran rayon İHB-nın Dəvəçikənd 
İƏD üzrə nümayəndəsi Yusifəli Hətəmov və başqaları; 

 Təhsil sahəsində: Məktəbin keçmiş müəllimləri Nadir 
Fazilov, Ağabəy Quliyev, Ağakərim Ağarzayev, Muradxan 
Səfərəliyev və Tofiq Poladov - RXMŞ-nin inspektoru vəzifəsində 
çalışıblar. Fikrət Əfəndi RXMŞ-nin Filmotekasının müdiri vəzifə-
sində işləyib. Əzizağa Əzizov T.Abbasov adına Dəvəçi şəhər  
1 nömrəli orta məktəbin, Nurbala Quliyev Sincanboyad və Surra 
kənd əsas məktəbin, Rahib Aslanov Dəvəçi şəhər 3№-li əsas 
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məktəbin, Tərlan Babayev Dəvəçi UGİM-in, Simuzər Hacıyeva 
(Fərmanova) isə ETTM-nin direktoru olublar. Məktəbdə müəllim və 
hərbi rəhbər işləmiş Ələmşah Qurbanov  Dəvəçi RTŞ nəzdindəki 
Təsərrüfat İstismarı Bürosunun rəisi vəzifəsində çalışıb. Məktəbin 
məzunları: Fikrət Şamxalov Şabran rayon TŞ-də aparıcı mütəxəssis 
vəzifəsində işləyib, hal-hazırda Şabran şəhər T.Abbasov adına 1 №-
li tam orta məktəbin direktorudur.Məktəbin məzunu Fidan 
Fərzəliyeva isə Şabran şəhər 3№-li tam orta məktəbin direktoru 
vəzifəsində işləyir. 

Səhiyyə sahəsində: Məktəbin məzunları: hazırda Şabran 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında həkim işləyən Səxavət Cəbrayılov, 
Davud və Elnur Ağarzayevlər və digərləri; 

Keçmiş partiya, sovet və xalq nəzarəti orqanlarında: Məktə-
bin sabiq müəllimi, Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsində 
təşkilat şöbəsinə rəhbərlik etmiş və “Qurucu” rayon qəzetinin kənd 
təsərrüfatı şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmiş Müslüm Mayılov və 
başqaları; 

Bələdiyyə sahəsində: Məktəbin məzunu, Dəvəçi Bələdiyyə-
sinin sədri Qəhrəman Quliyev və digərləri; 

Həmkarlar İttifaqı təşkilatlarında: Məktəbin sabiq müəllimi, 
TİAHİİ –nin Şabran RK-nin sədri Seymur Qədəşov; 

İctimai təşkilatlarda: Məktəbin sabiq müəllimi olmuş Rəfiqə 
Dəmirova - Dəvəçi Rayon Qadınlar Şurasının keçmiş sədri 
vəzifəsində; 

Daxili İşlər Nazirliyinin yerli orqanlarında: Məktəbin 
müəllimi, Dəvəçi DİŞ-də azyaşlılar üzrə inspektor işləmiş 
Mirsəməd Zəkiyev və başqaları; 

Bank sektorunda: Məktəbin məzunu, “Azərbaycan Beynəl-
xalq Bankı”nın Şabran filialının müdiri Şahin Şərifov, 
“Kapitalbank” Xaçmaz rayon filialının müdiri Bəxtiyar Tağıyev, 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Şabran filialının əməkdaşları 
Anar Şərifov, Gündüz Əzməmmədov, Fuad Balabəyov və digərləri; 

Sahibkarlıq sahəsində: Məktəbin məzunu, sahibkar Azər 
Ağarzayev və qeyriləri; 

İdman sahəsində: Məktəbin məzunu, Şabran Rayon Gənclər 
və İdman İdarəsinin rəisi Süleyman Əlməmmədov və başqaları. 
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IX BÖLMƏ 
 
 

QƏLƏM DOSTUMUZUN 80 İLLİK YUBİLEYİ 
MÜNASİBƏTİLƏ 

 
 
 

Şad gününü əl çalıb alqışlayan,  
Bəd gününə həmfikir olmaqdı dost. 
 
Darda qalıb düşsən ümidsizliyə,  
Əl yetirib, halına yanmaqdı dost. 
 
Zakiri məftun elədin dostluğa 
Alnın açıq, hər an üzün ağdı, dost. 
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ŞABRAN RAYON MƏTBUATININ CANLI SALNAMƏSİ 

 
Hələ V-VI siniflərdə oxuyarkən gözəl inşa yazılar yazan, həm də 

ilk rayon qəzetimiz olan “Qurucu” və “Şabran” qəzetinin sələfi 
“Yüksəliş”də ara-sıra kiçik məktəb xəbərləri ilə çıxış edən Mürsəl 
Balayev haqqında sizlərə söz açmaq istəyirəm. Doqquz yaşında ikən 
anasını itirən balaca Mürsəl olduqca gərgin və çalpaşıq təhsil, iş 
günlərindən, yuxusuz gecələrdən keçərək bu günümüzəcən gələn canlı 
bir salnamədir. Qəzetimizin, mətbuatımızın, jurnalistikamızın canlı 
salnaməsi!.. 

Bu günlərdə onunla keçirəcəyimiz görüşə hazırlıq ərəfəsində idik. 
Hava yağışlı idi. Xaqani adına Poeziya Evindən ta Bayraq meydanına 
qədər uzanan yolda səhər yürüşü edirdi Mürsəl müəllim. Şabranın 
qocaman jurnalisti, SSRİ Jurnalistlər İttfaqının və Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinin üzvü, dəyərli söz adamı 80 yaşı haqlamışdı.  
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Addımları yeyin idi, sanardın ki, harasa tələsir. Hər dövrə 
vuranda parkda bitən həmişəyaşıl kollardan bir yarpaq dərib cibinə 
qoyurdu. Mən bunu Poeziya Evinin pəncərəsindən görürdüm. Hər 
dəfə də marağım bir az da artırdı. Niyə belə etdiyini özündən 
soruşacaqdım. Əynimi geyinmədən yağışlı-çiskinli payızın ağuşuna 
aldığı parka düşdüm. Əsl şair havasıydı. Mürsəl müəllim məni 
görən kimi ayaq saxladı. Üzü güldü, gözləri işıqlandı, yooox, bu, 
mənə belə gəldi bəlkə də, mənimçün isə dünəndən dolmuş payız 
buludlarından bozaran hava yoxa çıxdı, parkda günəş doğdu. 
Onunla bir dövrə yürüş yapacaqdım. Sevindi. Mürsəl müəllim yenə 
həmin kol tərəfə yaxınlaşıb yarpaq dərəndə marağımı gizlətməyib 
səbəbini soruşdum. Etdiyi yürüşün sayı qədər yarpaq dərirmiş?  

Təsirləndim. Hər gün etdiyi yürüşlərin sayı qədər yığdığı 
yarpaqları yəqin ki, cibində evə qədər aparacaqdı. Nədənsə o 
yarpaqları düşündüm. Mürsəl müəllimin evinə qədər gedəcəkdilər. 
Bəlkə də elə evinin içinə girib pencəyinin cibindən onun istiliyinə 
və varlığına dolmuş evinə gizli-gizli boylanacaqdılar. Yəqin ki, çox 
xoşbəxt olacaqdılar, axı beləliklə onlar da bir xeyir işə yararlı 
olduqlarını hiss edəcəkdilər. Mürsəl müəllim belə insandır.  Sənin 
bu həyata yararlı olduğunu səndən daha yaxşı bilən bir insan! 
Mürsəl Balayev!.. Söz durduqca var olun! 

İş otağıma qayıdıb yağışdan islanmış saçlarımı dəsmalla quru-
ladım. Güzgüləndim. Saçlarım da yarpaqların xoşbəxtliyinə həsəd 
çəkər kimi işıq saçırdılar... Bir gözüm elə pəncərədəydi. Mürsəl 
müəllim yürüşünü hələ də davam etdirirdi. Hardan yadına düşdüsə 
qoltuğundan qara çətirini çıxarıb açdı. Bəlkə o da islandığının 
fərqinə indi varmışdı. 

...Və 25 yanvar 2018-ci ildə isə Şabran Xaqani Poeziya 
Evində ömrünün məhsuldar illərini Şabran rayonunun yeganə 
qəzeti-güzgüsü sayılan “Qurucu” qəzetinin, sonralar “Şabran” qəze-
tinin araya-ərsəyə gəlmnəsinə sərf edən qocaman bir jurnalistimiz 
Mürsəl Balayevin yaradıcılıq gecəsi keçirildi. Tədbirdə jurnalistin 
qələm dostları, yetirmələri çıxış etdilər. Sadiq dost, təmiz ürəkli 
insan, ləyaqətli ailə başçısı olan Mürsəl müəllimin ömür yolu 
səhifələndi, ədəbi-bədii fəaliyyəti haqqında söz açıldı. ...Və beləcə 
tədbir başa çatmışdı, gələn qonaqların üzündəki nuru görmək üçün 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007790329222&fref=mentions
https://www.facebook.com/mursel.balayev.5?fref=mentions
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göz lazım deyildi. Hamı Mürsəl dünyasının işığına qərq olmuşdu. 
Və hər kəs həmin işıqdan bir ovuc götürüb öz dünyasına mayak edə 
bildisə, nə gözəl... Demək ki, Poeziya Evi öhdəsinə düşəni edə 
bilmişdi.  

 

Ay Bəniz Əliyar, 
           Şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,  

Xaqani adına Poeziya Evinin direktoru 
 
 
SÖZÜN VƏ SƏSİN SEHRİLƏ YAŞANAN ÖMÜR 
 

İlahi bir güc alar, 
Ürəyə nur tək dolar, 
Yaddaşlarda kök salar, 
Əbədiyaşar qalar 
Söz yerinə düşəndə. 

 
İnsanları dərindən tanımaq, on-

ların daxilinə bələd olmaq çox qəliz 
məsələdir. Deyə bilərsiniz ki, yetmiş 
illik ömür payını yaşamış sizin kimi 
neçə məktəb bitirmiş bir ziyalı üçün 
insanları tanımaq nə çətin məsələdir ki,.. 
Mən nə psixoloqam, nə pedaqoq, nə 
həkim, nə də hüquqşünas. Sadəcə iqti-
sadçı və mühasib olmuşam. İri təşkilat-
larda işləmək təcrübəsindəndir, yoxsa 

Allah vergisidir, nədir bilmirəm, mən insanları həmişə tanıya bilmi-
şəm. İnsanın danışığına, işlətdiyi ifadələrə diqqət yetirməklə, səsinin 
tonundan, yerişindən, baxışından, özünü aparmasından, yaranmış dost-
luğa, yoldaşlığa qoyduğu münasibətdən və s. Düzdür, bu işdə mənə 
yunan alimi Hipokratın temperament tiplərinin öyrənilməsi amili də 
kömək olub. Ancaq bu vərdişə mən 1986-cı ildən – artıq 30 ildən 
çoxdur ki, nail olmuşam. Sual verə bilərsiz ki, necə? 

Sözün deyilişi, onun cümlədə işlədilməsi, səs tonu, bir sözlə, 
qısaca desək sözün sehrilə. Ensiklopedik lüğətdə söz - əşya, hadisə 
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və b. adını bildirən dil vahidi, səs toplusu ilə işarəni bildirən məna 
əlaqəsi və vəhdəti kimi başa düşülür.Leksik və qramatik cəhətdən 
mənanı özündə əks etdirən söz müəyyən nitq hissəsinə aid olur. 
Sözün dəyəri onun məna və məzmunu ilə ölçülür. 

Söz haqqında mən öz publisistik əsərlərimdə çox yazmışam. 
Onun insan həyatında nə qədər müsbət və mənfi rolu olduğunu ata-
lar sözləri, rəvayətlər, lətifələr,  digər şifahi və yazılı ədəbiyyat nü-
munələri və öz yazdığım şeirlər vasitəsi ilə çox açıqlamışam. Düz-
dür, bəzi peşələr var ki, məsələn: həkim, müəllim, hüquqşünas və 
digər iş sahələrində sözün işlədilməsində ehtiyatlı olmaq vacıbdir. 
Lakin həmin peşələrdən heç də geri qalmayan jurnalistika sahəsində 
deyilən və ya mətbuata yazılan sözün,cümlənin təsir qüvvəsi heç də 
yuxarıda saydığım peşələrdəkindən az əhəmiyyətli deyildir. 

Rayonumuzda sözün və səsin sehrilə 80 illik ömür yaşamış 
gözəl insanlardan biri də Mürsəl Muxtar oğlu Balayevdir.  

Mürsəl Balayev 1937-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu-
nun Çölquşçu kəndində anadan olub. Atası Muxtar Şirin oğlu 
Balayev rayonun Çölquşçu kəndində böyüyüb, boya-başa çatıb. 
Sonralar Dəvəçiyə köçüb. Daxili Qoşunların Xüsusi Təyinat dəstə-
sində xidmət edib. Rayon Milis Şöbəsində işləyib. 1982-ci ildə 82 
yaşında vəfat edib. 

Anası Meyva Ağası bəy qızı ilahiyyatçı olub. Rayonda ibtidai 
dini təhsil alıb. Qurani-Kərimi yaxşı oxumağı bacarırmış. Onun 
yanıqlı səsi o qədər həzin və məlahətli olub ki, Yasin surəsini 
oxumasını eşidənlər göz yaşını saxlaya bilmirlərmiş. Lakin kiçik 
Mürsəl ana nəvazişini çox erkən yaşlarında itirib. O, 9 yaşında 
olanda anası 35 yaşlı Meyva xanım vəfat edib. 

 
28 yanvar əziz anam Həlimə Cəmaləddin qızının anım günü 
münasibətilə hörmətli qələm dostum Nürsəl müəllimin dərin 

hüzünlə mənə ünvanladığı kədərli başsağlığına 
SÖZARDI 

 
Ən hörmətli, istəkli dostumuz və qələm yoldaşımız Mürsəl 

müəllim! Bir böyük qardaşım kimi kədərimə şərik olduğunuza 
görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin səmimiyyətinizin, 
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yazınızda işlətdiyiniz gözəl sözlərin qədri-qiyməti yoxdur. Çox sağ 
ol, ey əziz və sədaqətli dost! Allah dünyadan vaxtsız köçmüş 
ilahiyyətçi anamız Meyva Ağası bəy qızına da qəni-qəni rəhmət 
eləsin. Qəbri nurla dolsun! Mən həmişə sənin ana kədərini 
yadıma salanda öz dərdlərimi tamam unuduram.Sənin elə bil 
uşaqkən keçirtdiyin anasızlıq hisslərini təzədən mən də keçirərək 
olmazın əzab və əziyyət çəkirəm. Allah sənə səbir və dözüm versin, 
mənim əziz müəllimim! 

Mürsəl müəllim,siz biz Şabran yazarları üçün bir baş 
məsləhətçi, səmimi tənqidçi, düz yol göstərən, qəlbi təmiz, sözü 
təmiz bir insansınız. 

Sizin biz yazarlara göstərdiyiniz köməkliyi, ağsaqqal öyüd-
nəsihətini, düzgün istiqamətləndirdiyiniz yolun dəyərini heç bir 
pul vahidi  və bahalı metalla ölçmək olmaz. “Anamla xəyali 
söhbət” şeirimə verdiyiniz yüksək qiymətə görə də sizə səmimi 
qəlbdən çox sağ ol-deyirəm. Sizin tövsiyənizlə bu şeiri mən 2018-ci 
ildə işıq üzü görəcək  kitabımda-seçilmiş əsərlərimin I cildində 
çapa verəcəyəm. Sizi qucaqlayıb öpürəm. Səhvlərimiz olanda 
səmimi bir müəllim kimi bizi bağışlamağı bacardığınıza görə siz 
dünyamızı bəzəyən yeganə insansınız. Allah sizi 100 yaşatsın.Siz 
bizə çox lazımsınız, mənim əziz dostum! 

Mürsəl müəllimin uşaqlıq illəri çox çətin və əziyyətli keçib. 
Bir yandan müharibə,  sonra isə anasız keçən uşaqlıq,yeniyetməlik 
və gənclik illəri... 

İllər ötüb, tamam unudulmasa belə, illərin ağrı-acısı arxada 
qalıb. Mürsəl Balayev ali təhsil pillələri ilə addımlamağa başlayıb. 
Əvvəlcə qiyabi yolla Azərbaycan Dövlət Universitetində,  sonra isə 
Bakı Ali Partiya Məktəbində əyani təhsil alıb. Sonuncu ali məktəbi 
rus dilində olmaqla fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Daha sonra isə 
Beynəlxalq Mühazirəçilər Məktəbini bitirib. Yetmişinci illərin 
əvvəllərində iki il Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsində 
təlimatçı işləyib. 1974-cü ildə “Qurucu” qəzetinə redaktor müavini 
göndərilib. Burada  7-8 il ədəbi işçi və şöbə müdiri vəzifələrində 
işləyib. Sonra uzun illər redaktor müavini və redaktor vəzifələrində 
çalışıb. Dörd çağırış üzrə şəhər sovetinin deputatı, üç konfrans-
da isə Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsinə üzvlüyə 



203 

namizəd seçilib. 
20 il içtimai əsaslarla Rayon Xalq Nəzarət Komitəsinin sədr 

müavini olub.  
Uzun müddətli səmərəli əmək fəaliyyətinə görə “Əmək 

veteranı” medalı ilə təltif edilib. SSRİ Jurnalistlər İttifaqının və 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. 

Mürsəl müəllimin ailə arxivini bəzəyən qəzetlər toplusundakı 
rəngarəng yazılarını,yüksək Dövlət və hökümət mükafatlarını, 
onlarla fəxri fərmanları, zaman-zaman ona ünvanlanan səmimi 
təbrikləri və təşəkkür məktublarını seyr etdikcə, bir jurnalist 
ömrünün heç də hədər keçmədiyini, onun nələrəsə nail olduğunu bir 
daha  görür və hiss edirsən. 

Mürsəl müəllimi mən 50 ildən artıqdır ki, tanıyıram. Dediyi 
və yazdığı sözün məsuliyyətini dərk edən yetkin bir ziyalıdır Mürsəl 
müəllim. Danışığında, söz-söhbətində o qədər məntiq və məna var 
ki, hər oğulun işi deyil onda səhv tapsın. Çox danışmağı,qeybəti 
sevmir, nikbin və istiqanlı insandır. 

 Cavan vaxtlarında yerli qəzet üçün bir neçə feleyton yazsa 
da, Mürsəl müəllimin yazılarında, xüsusilə, onun publisistikasında 
dili kimi bir şirinlik var. İşlətdiyi sözlər və cümlələr yerli-yerində 
olmaqla bərabər, dilimizin bütün tələblərinə cavab verir. Onun söz-
söhbətində, yazılarında yüksək məna dərinliyi, dövlətçilik, vətən-
pərvərlik prinsiplərinin qorunması və s. meyarlar daim gözlənilib. 

 Əbəs yerə deyil ki, vaxtı ilə keçmiş Sovet dövründə Dəvəçi 
rayonunda bütün dövlət və məhsul bayramlarında təntənəli parad-
ların, ümumxalq nümayişlərinin keçirilməsinə rayon radiosunda  
aparıcılıq etməyə onu dəvət edirdilər. Mürsəl müəllim böyük istək 
və həvəslə, eləcə də yüksək peşəkarlıqla ona tapşırılan bu işi 
bacarıqla yerinə yetirirdi. O vaxtlar həmin tədbirlərdə deyilən bir 
kəlmə səhv- yəni yerində işlədilməyən söz və ifadə bir neçə saniyə 
ərzində bütün işləri korlaya bilərdi.Sözün və səsin ecazkar sehrinə 
inanan Mürsəl müəllimin isə uzun illər ona tapşırılan bu işdə nöqsan 
olmadı. Ona əbəs yerə “Dəvəçinin Levitanı” demirdilər. Dinib-
danışmaq üçün heç vaxt söz axtarmayan Mürsəl Balayev bayram 
paradlarını məharətlə və ustalıqla idarə etməsi,tpibunadan uca səslə 
dediyi şüarlar həqiqətən bu insanın gücünü, qüdrətini bir daha 



204 

nümayiş etdirirdi. 
Mürsəl Balayev bu kitab da daxil olmaqla mənim 4 kitabımın 

məsləhətçi redaktoru olub. Mənim Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
T.Abbasov adına 1 saylı tam orta məktəbin 55 illik yubileyinə həsr 
edilmiş “Günəşdən nur alanlar” (2015), Gəndov kənd tam orta 
məktəbin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş “Arzuları qovuşduran 
məkan” (2016) və Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 4 
saylı tam orta məktəbin 95 illik yubileyinə həsr edilmiş “Dünyaya 
açılan pəncərə” kitablarımın araya - ərsəyə gəlməsində Mürsəl 
müəllimin  məsləhətçi redaktor kimi əməyi çoxdur. 

Mən çox təəssüflənirəm ki, Mürsəl müəllimlə 1994-cü ildə 
deyil, 2014-cü ildə yaxından tanış olmuşam. Arxaya baxıb itirdiyim 
bu 20 ili görəndə ağlım az qalır başımdan çıxsın. Onları necə 
itirdiyimi isə heç özüm də bilmirəm. Ancaq bir onu bilirəm ki, 
həmin dövrü bir də geri qaytara bilməyəcəm. Lakin onsuz keçən 20 
ili itirsəm də, Allaha şükürlər olsun ki, çox da peşiman deyiləm. 
Ona görə ki, biz əl-ələ verib həmin itən illərin əvəzini son 4-5 ilin 
olduqca məhsuldar keçən yaradıcılıq uğurları ilə çıxmışıq. 

Bu insan canlı ensiklopediya, olduqca maraqlı bir həyat 
məktəbidir.Utopiyadan və xəyallar aləmindən çox-çox uzaq, realist 
düşüncəli, saf əqidəli, paklıq nümunəsidir Mürsəl müəllim. Öz dərin 
məna kəsb edən düşündürücü fikirlərini həmişə Vətən,xalq,torpaq,  
dövlətçilik,  milli əxlaq və ənənələrimizə aid olan ideyalar üzərində 
kökləyə bilən bir ziyalıdır. 

Mürsəl müəllimin söz-söhbəti, yazdığı publisistik yazılar ha-
mısı real elmə,  məntiqə və həqiqətə əsaslanır. Ədaləti sevən, haqqı 
nahaqqa verməyən bir insandır o. Bir sözlə, “Ətəyində namaz 
qılmaq olar”. Onunla mən dost və iş yoldaşı olmaqdan qürur hissi 
keçirirəm. Bizim dostluğumuzu Allahdan gələn bir çağırış da 
adlandırmaq olar. Təmənnasız,heç bir şəxsi xeyir, qazanc güd-
məyən, ümumi mənafelər üzərində qurulan münasibətdir. Bu yaxın-
lıq bizim qranit kimi saf ürəklərimizdən qaynaqlanır. Bu dostluq 
heç vaxt xəyanət bulağından su içə bilməz. Kimsənin sözünə-
söhbətinə qulaq asıb, dostluq tellərini qıra bilməz. Birgə ədəbi-bədii 
fəaliyyət, ümumi məqsəd və mənafe birliyindən ibarətdir bizim 
dostluğumuz. Aramızda 11 il yaş fərqi var. O məndən böyükdür. 
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Bəzi hallarda aramızda soyuqluq yaranmasın deyə kiçik fikir 
ayrılığı və söz-söhbət baş verdikdə, mən güzəştə gedib onunla 
razılaşıram. 

Böyük və kiçik fasilələrlə 50 ildən artıq bədii yaradıcılıqla 
məşğul olduğum bir şair-publisist kimi deyə bilərəm ki, çox halda 
paxıl, qısqanc adamlarla üzləşmişəm. Həyatda belə adamlar gücsüz, 
azad rəqabətdən xəbəri olmayan insanlardır. Mürsəl müəllimə isə 
belə xüsusiyyətlər çox yaddır. Şəksiz ona inanmaq və etibar 
etməkdə mən səhv etməmişəm. Bu gözəl insan mənim planlarımın 
və saysız arzularımın gerçəklənməsində mənə yardımçı olub. 

Mürsəl Balayev təkcə jurnalist deyil,  həm də müəllimdir. O, 
demək olar ki, Şabranda çox yazarları hamiliyə götürüb. 80 yaşı və 
səhhətində problemlər olsa da, həm öyrənir, həm də öyrədir. 
Hamıya kömək əlini uzadır. Onun daxili dünyası çox işıqlıdır. 
Çünki üzündən təbəssüm və sevinc heç vaxt əskik olmur. 

Mürsəl müəllimin səsində də bir cazibədarlıq,məlahət, sanki 
sakit və həzin bir musiqi var. Elə bil bu musiqini dinlədikcə özünü 
rahat hiss edirsən. Saflıq, paklıq adlı bir dünyanın qapısından içəri 
daxil olub söz xəzinəsindən çıxan dürlü kəlmələri eşitdikcə onlara 
valeh olmaya bilmirsən. Görünür ki, o, orta məktəbdə oxuyarkən 
fizika fənindən səs bəhsini yaxşı öyrənib. Onun səsini eşitmək çox 
xoşdur. Ona görə ki, səsinin diapozonunu həmişə bir səviyyədə 
saxlaya bilir. Onu heç vaxt ucaltmaq və nəticədə tərəf müqabilini 
yormaq həvəsi yoxdur. 

Mürsəl müəllimin Şabranda (keçmiş Dəvəçidə) böyük 
xidmətləri var. Mən 60 ildən çox vaxtı əhatə edən həmin xidmət-
lərin hamısının adını bu kitabda çəkmək iqtidarında deyiləm. Lakin 
qısa deyə bilərəm ki, rayonumuzun 88 illik tarixində yerli 
mətbuatımızın qızıl salhamələri hesab olunan “Yüksəliş”,” Qurucu” 
və “Şabran” qəzetlərinin işıq üzü görməsində onun böyük əməyi 
olub. O hələ orta məktəb illərində “Yüksəliş”in ştatankənar müxbiri 
olub. Sonralar “Qurucu”,  “Şabran” qəzetlərində 30 ildən çox ədəbi 
işçi, şöbə müdiri, müxbir, məsul katib, redaktor müavini və redaktor 
kimi çətin və məsul vəzifələrdə çalışıb. Rayonun bütün 
mədəni,ictimai tədbirlərində fəal iştirak edib. 

Mürsəl müəllim həm də gözəl ailə başçısıdır. Beş övladı, on 
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üç nəvəsi və üç nəticəsi vardır. Allah -Taala ona, həyat yoldaşı 
Mahirə müəlliməyə və övladlarına cansağlığı, könül xoşluğu və 
uzun ömür qismət eləsin. Onların ikisini də balalarının, nəvələrinin 
çevrəsindən əskik eləməsin.Mən sevinirəm ki, Mürsəl müəllim kimi 
dostum var. 

 Bu yazını sözlə başladığım üçün onu “ Söz” adlı şeirimdən 
bir parça ilə də bitirirəm: 

 
Söz var eşidəndə avazı xoşdur, 
Söz var könüllərə dəyən bir daşdır. 
Söz var mənasızdır, tutumu boşdur, 
Söz də var, hikmətlə bəzər cahanı. 
Başıuca eylər daim insanı. 
 

          Zakir Bayramlı, 
Şair-publisist, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər  

Birliyinin üzvü,  “Qızıl qələm” mükafatı laureatı 
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X  BÖLMƏ 
 
 

UNUDULMAZ TARİXƏ DÖNƏN  
MÜƏLLİM ÖMRÜ 

 
 
 

Mən çox dostlarımla gəzdim dünyanı,  
Aldığım ləzzətlər könül dərmanı. 
Bir mənə de, görüm, o dostlar hanı? 
Bu gün yox onlardan bir xəbər verən, 
Nə deyim Fələyə, ax nə deyim mən!  
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İSBAT İSAQOV – MƏKTƏBİN İLK DİREKTORU,   
HƏM DƏ BACARIQLI RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİ 
 
Bundan əvvəl işıq üzü görmüş “Dünyaya açılan pəncərə” 

adlı bədii-publisistik kitabımda mən İsbat müəllimi Şabranın 
(keçmiş Dəvəçinin) “elmlər şahı” hesab edilən riyaziyyatın 
sərkərdəsi adlandırmışam. Bu sözü o mənim müəllimim, yaxın 
qonşum və ya iş yoldaşım olduğu üçün yazmamışam. Çünki İsbat 
müəllim həqiqətən zəhməti özünə yaxın dost seçmiş, rayonumuzda 
texniki fənlər sahəsi üzrə yerli ali təhsilli müəllimlərin və digər 
mütəxəssislərin yetişməsinə güclü təkan vermişdir. Bu yolda o, 
həmişə təhsilin əziyyətini və cəfasını çəkən bir ziyalı kimi yaşadığı 
Dəvəçi torpağında texniki fənlər sahəsi üzrə yetişən gənclərin 
yüksək dərəcəli təssübkeşi olmuşdur.  

İsbat İsaqov sözün həqiqi mənasında Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunda güclü riyaziyyat məktəbinin təməl daşını 
qoyan insanlardandır. Bu təhsil fədaisi dərs dediyi məktəblərdə və 
dərsdən kənar məşğələlərdə riyaziyyat fənnini böyük canıyana-
lıqla, yüksək peşəkarlıqla, yeni və mütərəqqi dərs üsulları ilə 
böyük həvəs və ürəklə tədris etmişdir. Onun bu fənnin tədrisi ilə 
bağlı açdığı və bildiyi bir çox sirləri dərs dediyi şagirdlərə yüksək 
peşəkarlıqla öyrətməsi mənə onu belə adla adlandırmağa əsas 
verir. Bir sözlə, o illərdə İsbat İsaqovun tükənməz səyi, təşkilat-
çılığı və yaxından rəhbərliyi ilə rayonumuzda böyük riyaziy-
yatçılar dəstəsinin yetişdirilməsi kimi məsul və dövlət əhəmiyyətli 
iş həyata keçirilib. 

İsbat müəllimi mənə sevdirən və ona qırılmaz tellərlə 
bağlayan bir cəhəti də onun orta məktəbdə VI-VIII siniflərdə 
oxuyarkən mənə rəsmxət fənnindən dərs deməsi olub. Açığını 
deyim ki, mən hələ yeniyetmə çağlarımda şagird partasında 
oturan dövrlərdən onun biliyinə,  bacarığına,  səbrinə və dərsi bö-
yük həvəslə, ustalıqla, yüksək dirijorluqla və vətənpərvərliklə, özü 
də nəzərə çarpacaq dərəcədə canıyananlıqla tədris etməsinə valeh 
olmuşdum. Onun sinifdə dəqiq elmləri ürək coşqusu, böyük istək 
və sevgi ilə,  yüksək maraqla, yeni tədris metodlarına əsasən izah 
etməsi və tədris işini uğurla həyata keçirməsi məni elə şagird 
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olduğum vaxtlardan ovsunlamışdı. 
O, rayonumuzda riyaziyyat elminin mahir bilicisi, peşəkar, 

yüksək bacarığa və zəngin pedaqoji təcrübəyə malik olan bir təhsil 
işçisi və gözəl ailə başçısı idi. Bu insanın təlatümlü, bənzərsiz 
həyatı, həm zəhmət, həm fərəh doğuran iş fəaliyyəti haqqında bir 
kitab yazmaq olar. Lakin əfsus ki, məktəb-liseyin zəngin, 
uğurlarla dolu 45 illik tarixinə həsr edilmiş bu kitabda həmin 
təhsil məbədində işləmiş, açığını desək can qoymuş, var gücünü, 
biliyini, bacarığını, gözünün nurunu təhsil kimi mühüm strateji,  
dövlət və xalq üçün mühüm əhəmiyyətli işə həsr etmiş digər 
müəllimlərdən də söz açmağa, onlardan da yazmağa müəllifin 
ciddi ehtiyacı vardır.  

Ona görə də, istəkli oxucularım, mən söhbətimə yekun 
vurmağa qərar verdim. İndi isə gəlin haqq dünyasına qovuşmuş, 
lakin hələ bu gün də unudulmayan, heç vədə yaddaşlardan 
silinməyən bu yazının qəhrəmanı gözəl insan, hörmətli pedaqoq, 
mənim orta məktəb müəllimim İsbat müəllimin həyat və əmək 
fəaliyyəti ilə bir qədər sizi yaxından tanış edim:  

İsbat Polad oğlu İsaqov 1930-cu ildə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun ən 
səfalı guşələrindən sayılan Nohurlar 
kəndində dünyaya gəlib. 

Atası Polaq İsaq oğlu Məmmədov 
1898- ci ildə həmin kənddə anadan olub. 
Çox səfalı, göllər diyarı olan dağ kəndi 
Nohurların qoçaq və cəsur, sayılıb-seçilən 
sakinlərindən biri kimi yadda qalıb. Polad 
kişi həm kənddə dövlət quruculuğunun 
möhkəmlənməsində, həm də yeni kolxoz 
quruluşunun yaradılmasında böyük səy 

göstərib. 1968-ci ildə 70 yaşında dünyadan köçüb. 
İsbat İsaqov ilk təhsilə 1937-ci ildə yaşadığı Nohurlar kənd 

orta məktəbinin I sinfindən başlayıb. Bu məktəbdə 10 il oxuyaraq 
1947-ci ildə yüksək təhsil nəticələri ilə həmin orta ümumtəhsil 
müəssisəsini bitirib. Orta məktəbdə oxuduğu illərə aid xatirələrində 
İsbat İsaqov nəql edərdi ki, kənd məktəbində təhsil alarkən bütün 
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dərslərinin, xüsusilə riyaziyyat fənninin dərindən öyrənilməsində 
əmiləri Güləli və Yunic müəllimlər onun üçün böyük zəhmət 
çəkiblər.  

Oxuduğu kənd orta məktəbin ən nümunəvi şagirdlərindən 
olan gənc İsbatın hələ VI-VIII sinifdə oxuyarkən qəlbində riyaziy-
yatçı olmaq istəyi baş qaldırmışdı. Onun bu arzusunu əmiləri ilə 
yanaşı, atası Polad kişi də dəstəkləmişdi. 

Nəhayət ürəyi hədsiz istək və arzular həyəcanı ilə coşub-daşan 
gənc İsbatın taleyi üzünə gülüb. 1947-ci ildə o, Bakıya gedərək 
orada APİ-nin hazırlıq kursunda təhsil alıb. Kursu müvəffəqiyyətlə 
başa çatdırıb. Sonra isə təhsil sənədlərini Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunun tələbə qəbulu komissiyasına təqdim edib. 
Qəbul imtahanlarından yüksək qiymət aldığına görə həmin ali 
məktəbin fizika-riyaziyyat fakültəsinin tələbəsi adını qazanıb.  

 İsbat İsaqovun tələbəlik illəri elə ilk aylardan çox uğurlu və 
ürək açan olub. O, təkcə gündəlik mühazirələri dinləməklə 
kifayətlənməyib. Tələbə elmi cəmiyyətində, bilik yarışmalarında, 
riyaziyyat gecələrində yeni-yeni təkliflərlə çıxış edib. Ali məktəbin 
mötəbər idman tədbirlərinin də fəal  iştirakçısı olub. Öz zəhmətilə 
qısa zaman kəsiyində oxuduğu ali məktəbin müəllim- professor 
heyətinin və tələbə yoldaşlarının sevimlisinə çevirilib. 

1952-ci ildə gənc İsbat ali məktəbi böyük təhsil uğurları ilə 
başa vuraraq ali təhsil haqqında diplom almağa nail olub. 
Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyi onun təyinatını doğma 
yurdu Dəvəçi rayonuna verib. O, əvvəlcə keçmiş S.M.Kirov adına 
Dəvəçi qəsəbə, sonra isə Pirəbədil kənd orta məktəblərində 
riyaziyyat müəllimi kimi çalışıb. 

Dəvəçi rayonunda ən tanınmış bu iki məktəbdə pedaqoji əmək 
fəaliyyətini davam etdirən İsbat müəllim rayonda ürəyində çoxdan 
götür-qoy etdiyi yeni riyaziyyat məktəbi yaratmaq kimi yeganə və 
möhtəşəm arzusunu reallaşdırmaq fikirinə düşüb. O, öz doğma ixti-
sası olan riyaziyyat fənnini təkcə işlədiyi məktəblərdə deyil, bütün 
rayon səviyyəsində inkişaf etdirmək istəyib. Bunun üçün o, müxtəlif 
planlar qurub, yeni layihələr düşünüb- daşınıb. Məqsədinə çatmaq 
üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Gələcəkdə yorulmaz pedaqoji 
fəaliyyətində o, bu möhtəşəm arzusuna və istəyinə çata bilib. 
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İsbat müəllim 1971-ci ildə Dəvəçi şəhər 5 nömrəli məktəbə 
direktor təyin olunub və bir il bu təhsil ocağına uğurla rəhbərlik 
edib. Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsinin, rayon XMŞ- nin 
və Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin rəsmi razılığı ilə o, 1972-ci 
ilin sentyabrında yeni tikilib istifadəyə verilmiş Dəvəçi şəhər  
2 №-li orta məktəbə direktor vəzifəsinə irəli çəkilib. 

 İsbat İsaqov 2 №-li orta məktəbdə - müəllim və direktor 
işlədiyi vaxtda məktəbin yeni ixtisaslı kadrlarla təmin olunması 
məsələsinə, məktəbin daxili tərtibatına, istilik sisteminin qaydaya 
salınmasına xüsusi diqqət yetirib. Bundan əlavə o, yeni açılmış 
təhsil müəssisəsində qarşıya çıxan çoxlu sosial və tədris xarakterli 
problemlərlə yanaşı bu təhsil ocağında yüksək keyfiyyətli, riyaziy-
yat elminin bütün tələblərinə cavab verən bilikli və bacarıqlı 
riyaziyyatçılar dəstəsinin yetişditilməsi kimi böyük məsulliyyət 
tələb edən bir işin bünövrəsini qoyub. Və elə bu sahədə irəliyə 
doğru atılan ilk addımlardan başlayaraq həmin vəzifənin öhdəsindən 
layiqincə və uğurla gələ bilib. 1973-cü ilin oktyabr ayına kimi o, bu 
məktəbə rəhbərlik edib. 

 Lakin İsbat müəllim bütün canı və qanı ilə riyaziyyat elminə 
bağlı olduğu üçün həmin məktəbdə ixtisası üzrə müəllim işləməyə 
üstünlük verib. 1983-cü ilə kimi, yəni düz on il bu məktəbdə riyya-
ziyyat fənnini tədris edib. Bu fənni dərs dediyi bütün şagirdlərinə 
sevdirə bilib, onları əsl riyaziyyatçı kimi yetişdirməyə nail olub. 

Elə bu səbəbdən də o, nəinki Dəvəçi rayonunda, hətta qonşu 
rayonlarda və respublikamızın mərkəzində belə yüksək hörmətə və 
nüfuza malik bir müəllim kimi şöhrət qazanıb. Həmin illərdə dərs 
dediyi çoxlu sayda məzunların respublikamızın və xarici ölkələrin 
ali məktəblərinə qəbul olunması  onun hörmətini daha da artırıb. 

İsbat müəllimin nəinki rayonumuzda, eləcə də respublika 
miqyasında artan nüfuzu, onun məktəbdə riyaziyyatın tədrisində 
əldə etdiyi uğurlu nəticələr rayonun rəhbər təşkilatlarının diqqətin-
dən yayınmayıb. Ona görə də Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon 
Komitəsi ciddi ehtiyaca görə onu şəhərimizdə təhsilin beşiyi sayılan 
Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına 1 nömrəli natamam orta məktəbə 
direktor vəzifəsinə göndərib. İsbat müəllim bu məktəbdə müəllim 
və direktor işlədiyi dövrdə də rayonda yaradılmış riyaziyyat məktə-
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binin tədris uğurlarını bu təhsil müəssisəsində davam etdirib. 
İ.İsaqov Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına 1 nömrəli natamam 

orta məktəbdə 10 il direktor vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə həmin 
məktəb orta məktəbə çevirildiyinə görə o, səhhəti ilə əlaqədar ola-
raq bu vəzifədə işləməkdən imtina edib. Və ərizəsinə görə həmin 
vəzifədən azad olunaraq çalışdığı məktəbdə ixtisasına uyğun müəl-
lim saxlanılıb. 1993-cü ildən 1995-ci ilə qədər İsbat müəllim Dəvəçi 
şəhər M.Nəzirov adına 4 № -li orta məktəbində riyaziyyat müəllimi 
işləyib. 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun təhsil tarixinə İsbat 
müəllimin adı riyaziyyat məktəbinin banisi kimi həkk olunub. 
Çünki həmin dövrlərdən neçə onilliklər keçsə belə, İsbat İsaqovun 
yetişdirdiyi məzunlar pedaqoji ali məktəbləri bitirdikdən sonra bu 
fənnin tədrisində rayon məktəblərində xüsusi yer tuturlar. Bu təhsil 
fədaisinin indi Dəvəçi məktəblərində riyaziyyat, fizika, kimya və 
digər texniki fənnlərdən dərs deyən 50 nəfərdən artıq keçmiş şagirdi 
vardır. 

Lakin göstərdiyim faktlar İsbat İsaqovun yetişdirdiyi məzun-
ların tam siyahısı deyildir. Onun dərs dediyi məzunlar arasında 3 
nəfər elmlər doktoru,  15 nəfərdən çox elmlər namizədi və bir neçə 
əməkdar müəllim vardır. 

İ. İsaqovun coşqun pedaqoji fəaliyyəti və onun rayonumuzda 
riyaziyyat fəninin tədrisinin inkişafına verdiyi töhfələr olduqca 
zəngin və dəyərlidir. Məhz ona görə dövlətimiz tərəfindən bu riya-
ziyyat fədaisinin əməyinə bir sıra təltiflərlə yüksək qiymət verilib. 
O, 1970-ci ildə “V.İ.Leninin 100 illik yubiley” medalı,  1976-cı 
ildə isə “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilib. 1983-cü ildə 
pedaqoji sahədə qazandığı uğurlara görə “metodist müəllim” 
adına layiq görülmüşdür. 
  İsbat müəllimin bir övladı var. Oğlu Elşən hərbi zabitdir. Milli 
ordumuzda xidmət edir. 

Şabranın (keçmiş Dəvəçinin) riyaziyyatçılar məktəbinin 
yaradıcısı, təhsilin cəfakeşi İsbat İsaqov 1995-ci ilin dekabr ayında 
65 yaşında vəfat edib. Onun, dünyasını dəyişdiyi vaxtdan 22 il 
keçsə də, o, hələ də unudulmayıb, çoxsaylı keçmiş şagirdləri 
tərəfindən onun əziz xatirəsi həmişə uca tutulur və tez-tez yad edilir. 
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TAMARA QASIMOVA - RAYONDA İLK QADIN  
MAARİF MÜDİRİ 

 
Tamara müəllimə rayon təhsil sistemində yeganə qadın 

RXMŞ müdiri olub. O, həm də İkinci Dünya müharibəsinin rayo-
numuzdan olan qadın müəllimlər arasında tək iştirakçısı idi. 
Kapitan rütbəsində ordudan tərxis olunmuşdu. Üç ildən artıq 
müharibənin od-alovunu, dəhşətlərini öz gözləri ilə görmüş,  top-
tüfəng səsindən təngə gəlmiş bu qadının cəsarəti, mərdliyi, 
ürəyinin təmizliyi, sözünün bütövlüyü çox insanlara nümunə idi. 

 Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrə-
manı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 
məktəb-liseyin tikintisində Tamara müəllimin göstərdiyi xidmət-
dən danışmasaq olmaz. Min doqquz yüz yetmişinci illərin əvvəlləri 
idi. Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin maliyyə vəsaiti hesabına 
bu məktəbdə tikinti işləri geniş vüsət almışdı. Həmin tikintidə 
çalışan iş icraçılarının, mühəndis və fəhlələrin çox hissəsi Dəvəçi 
sakinləri idilər. 

Azərbaycan KP MK-dan və Azərbaycan SSR Nazirlər So-
vetindən xüsusi tapşırıqla həmin tikintinin aparılmasına, material 
və inventar təchizatı məsələlərinə, görülən işlərin keyfiyyətinə və 
obyektin vaxtında təhvil verilməsinə rayon Xalq Maarif Şöbəsi ilə 
birlikdə rayonun rəhbər təşkilatları cavabdeh idilər. Ona görə də 
Azərbaycan KP Dəvəçi RK-sı. Dəvəçi rayon ZDS İK-sı və rayon 
Xalq Nəzarəti Komitəsi vaxtaşırı olaraq tikintidə işlərin gedişinə 
nəzarət edirdilər. Respublika Maarif Nazirliyinin əsas vəzifəsi 
tikintinin maliyyə və təchizat məsələlərini həll etməklə rübdə bir 
dəfə görülən işləri yerində yoxlayıb təhvil almaqdan və pulunu 
tikinti təşkilatına köçürməkdən ibarət idi. Təhvil-təslim zamanı 
inşaat işlərinin həcminin şişirdilməsi halları aşkar edildikdə bu 
işə hüquqi qiymət verilirdi. 

Hər dəfə də tikinti işlərinin qəbulu aktlarına Nazirliyin 
nümayəndəsi ilə yanaşı rayonun baş memarı, RXMŞ müdiri və 
digər məsul şəxslər imza edirdilər. Və hər həftənin şənbə 
günlərində həmin məktəbdəki tikintidə olan real vəziyyət rəsmi 
şəkildə rayonun rəhbərliyində müzakirə olunuraq protokollaş-
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dırılırdı. 
Tamara xanım da bu işə nəzarət edənlərdən idi. Mən də 

daxil olmaqla şöbənin əksər işçiləri məktəbdə aparılan tikinti 
işlərinə nəzarət etmək kimi məsul işə qoşulmuşdular. Məqsədimiz 
tikintinin podratçı təşkilatlar tərəfindən təsdiq edilmiş layihə üzrə 
aparılması, təchizat işlərinin plan-qrafikə əsasən düzgün və 
vaxtında yerinə yetirilməsi və binanın dərs ilinin əvvəlinədək 
istifadəyə verilməsi idi. 

Tamara müəllimə qadın və ana qayğıları ilə əhatə olun-
masına baxmayaraq, mərdliklə bu işin öhdəsindən gəldi. Şagird 
tutumuna görə rayonda yeganə olan bu məktəb 1972/1973-cü 
tədris ilində işə başladı və öz istəkli şagird və müəllim kollektivini 
qoynuna aldı. 

 Tale elə gətirdi ki, mənə də bu qorxmaz, lakin olduqca 
mülayim, səmimi və mehriban insanla – Tamara Qasımova ilə bir 
idarədə işləmək qismət oldu.  

Tamara Qasımova RXMŞ-nin rəhbərliyinə işə gələndə 
ondan əvvəlki müdir bir neçə işçisi ilə Azərbaycan SSR Maarif 
Nazirliyinin kollegiya iclasının qərarına əsasən işdən azad 
olunmuşdu. Qərara uyğun olaraq şöbədə və rayonun ümumtəhsil 
məktəblərində başqa kadr dəyişilikləri də həyata keçirilmişdi. Bu 
azmış kimi həmin ilin son günlərində kadr təzələnməsi proseduru 
hətta şöbənin mərkəzləşdirilmiş mühasibatlığına da keçdi. 
Rayonun rəhbər orqanına gedən şikayət əsasında əvvəlki baş 
mühasib qəflətən dəyişdirildi. Məni RXMŞ-nin əmrilə müvəqqəti 
olaraq baş mühasib əvəzi təyin etdilər. 

O ildə mən D.X.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutunda uçot-iqtisad fakültəsinin qiyabi şöbəsinin 
III kursunda uğurla təhsil alırdım. Ovqatım çox şən idi. 
Mühasibatlıqda da işlərim pis getmirdi. Şöbənin ikinci mühasibi 
kimi çətin bir vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələ bilirdim. Lakin 
işlər mən dediyim kimi olmadı, vəziyyət birdən-birə dəyişildi. Məni 
indi yüksək məsuliyyətin altına salmaqla irəli çəkmək istəyirdilər. 
RXMŞ-nin baş mühasibini əvəz etdiyim 3 ay ərzində mənə 
dəfələrlə həmin vəzifəyə daimi keçmək təklif olunmuşdu. Ancaq 
bu tezkən belə yüksək vəzifədə işləmək təklifi mənim heç yuxuma 
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da girməmişdi. O dövrlərdə Siyəzən rayonu da Dəvəçinin tərkibinə 
daxil idi. Hələ RXMŞ kimi nəhəng təşkilatda ikinci rəhbər məsul 
vəzifə tutmaq üçün özümü çox gənc hesab edirdim. Əsgərlikdən 
də üçüncü il idi ki, tərxis olunmuşdum. Sözün qısası, mənim baş 
mühasib olmaq fikirim yox idi, arzularım başqa-başqa və daha 
böyük idi. 

Ancaq müdirimiz Tamara müəllimə məndən əl çəkmək 
istəmirdi. Elə bil kimsə məni ona yaman tərifləmişdi. Hey deyirdi 
ki, “Öldü var, döndü yoxdur”. Ya müdir işindən çıxacağam, ya da 
sən bu şöbədə mənim baş mühasibim olmalısan. Çox qaçıb 
gizləndim, aradan çıxdım ki, bəlkə bu məsələ unudula, mən 
yaddan çıxam. Gördüm yox “ Daş qayaya rast gəlib”. Rəhbərliyin 
yeni təyinatı ilə razılaşmasam əvvəlki işimi də itirə bilərəm- deyə 
öz-özümə fikirləşdim. Nəticədə çarəsiz qalıb razılıq verdim. 
Tamara müəllimə ilə mehriban ana-bala kimi onun son müdir 
olduğu günlərədək işlədik. Həmin dövr ərzində rayon RXMŞ-nə 
cavabdeh olan birinci və ikinci məsul şəxslər kimi ikimiz də öz 
vəzifəmizin öhdəsindən layiqincə gəldik. 

Yaddaşımda Tamara müəllimin bu məktəbin tikintisi, açılışı,  
rayonda ən nəhəng təhsil ocağına rəhbərlik etməsi və digər 
məsələlərlə bağlı çoxlu maraqlı söz- söhbətim var. Ancaq bu 
kitabın həcmi onların hamısını yazmağa imkan vermir. Ona görə 
də sözümə yekun vuraraq bu yazımın zərif,  lakin cəsur 
qəhrəmanı,  fədakar təhsil işçisi Tamara xanımın həyat və əmək 
salnaməsi ilə sizi yaxından tanış etmək istəyirəm: 

Tamara Əhmədağa qızı Qasımova 
10 fevral 1922-ci ildə Quba şəhərində 
ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb.  

Atası Əhmədağa kişi dövrünün ən 
fəal ziyalılarından olub. Gürcüstanda 
Qori seminariyasında təhsil alıb. Keçən 
əsrin 30-cu illərində bir müəllim kimi 
respublikamızda savadsızlığın ləğvi ilə 
əlaqədar maarifləndirmə işlərində yaxın-
dan iştirak edib. Sonralar o, Quba, 

Naxçıvan və Bakı şəhərlərində ticarət sistemində rəhbər vəzifələrdə 
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çalışıb. II Dünya müharibəsinin fəal iştirakçısı olub. Orada şiddətli 
döyüşlərin birində həlak olub. 

T.Qasımova ilk təhsilə Quba şəhərində başlayıb. Sonralar o, 
atası Əhmədağanın xidməti işi ilə əlaqədar olaraq təhsilini Naxçı-
vanda davam etdirib. Orta təhsilin qalan hissəsini Bakı şəhərindəki 
174 saylı orta məktəbdə alıb. Və 1939-cu ildə oranı bitirdiyinə görə 
ona kamal attestatı verilib. 

Gənc Tamaranın arzuları böyük idi. Elə bu arzularla da təhsil 
sənədlərini Azərbaycan Sənaye İnstitutuna (indiki Azətrbaycan Neft 
Akademiyasına) təqdim edib. Qəbul imtahanlarını uğurla başa 
vurduğuna görə o, həmin ali məktəbə daxil olub və orada təhsil 
almağa başlayıb. 

Laki İkinci Dünya müharibəsi başladığına görə 1942-ci ildə 
20 yaşlı Tamara Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin hərbi səfər-
bərlik haqqında qərarına əsasən Bakının indiki Yasamal rayonundan 
hərbi xidmətə çağırılaraq döyüş cəbhəsinə göndərilib. O, 1903 saylı 
Artilleriya Alayında radioteleqrafçı vəzifəsində qulluq edib. Müha-
ribə qurtardığına görə 23 iyul 1945-ci ildə kapitan rütbəsində ordu 
sıralarından tərxis olunub. 

Müharibə cəbhəsindən evə buraxılan Tamara xanım əvvəlcə 
Azərbaycan Politexnik İnstitutunun hərbi kafedrasında, sonra isə 
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda laborant vəzifəsində işləyib. 
1950-ci ildə ali təhsil almaq məqsədi ilə təhsil sənədlərini ali 
məktəbin tələbə qəbulu komissiyasına təqdim edib. O, imtahan-
lardan uğurla keçərək APİ- nin coğrafiya fakültəsinə qəbul olunub . 
1954-cü ildə oranı bitirib. Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi tərə-
findən T.Qasımovanın işləmək üçün təyinatı Dəvəçi rayonuna 
göndərilib. O, bir müddət Dəvəçi qəsəbə S.M.Kirov adına orta 
məktəbdə coğrafiya müəllimi işləyib. 

Yüksək savadı, təcrübəsi və təşkilatçılıq bacarığı nəzərə 
alınaraq T.Qasımova 1955-ci ildə Dəvəçi Rayon XMŞ-nin Metod-
kabinəsinin müdiri vəzifəsinə irəli çəkilib. O, bu məsul vəzifənin 
öhdəsindən layiqincə gəlib. Rayonda təhsilin səviyyəsinin artma-
sında, qabaqcıl təcrübənin rayon məktəbləri arasında yayılmasında 
xüsusi əmək sərf edib. 

 1967-ci ildə isə o, ciddi ehtiyaca görə Dəvəçi şəhər 3 №-li 



217 

səkkizillik məktəbinə tədris hissə müdiri vəzifəsinə təyin olunub. 
1970-ci ildə Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsi Azər-

baycan SSR Maarif Nazirliyinin razılığına əsasən Tamara Qasımo-
vanı rayonda ən məsul vəzifələrdən birinə - rayon Xalq Maarif 
Şöbəsinə müdir vəzifəsinə göndərib. O, bu məsul və çətin vəzifədə 
3 il qüsursuz işləyib. 1973-cü ildə öz xahişi ilə həmin vəzifədən 
azad olunub. Və bu gün 45 illiyini qeyd etdiyimiz indiki Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman 
Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb- liseyə direk-
toru vəzifəsinə təyin olunub. 1973-1978-ci illərdə həmin məktəbə 
bacarıqla rəhbərlik edib. 1978-1985- ci illərdə isə həmin məktəbdə 
coğrafiya müəllimi işləyib. 1985-ci ildə o, yaşa görə təqaüdə çıxıb. 

T.Qacımova müəllimlik peşəsi ilə yanaşı rayonun ictimai 
işlərində də  fəal iştirak edirdi. O, dəfələrlə Azərbaycan KP 
Dəvəçi RK-ya üzv seçilib, Dəvəçi rayon və şəhər sovetinin 
deputatı olub. 

Tamara müəllimin Vətən qarşısında göstərdiyi xidmətlər 
həmişə öz dəyərli qiymətini alıb. Dövlətimiz tərəfindən o, 
“Qafqazın müdafiəsinə görə”, ”1941-1945-ci illərdə Faşist 
Almaniyası üzərində qələbəyə görə” və “Əmək veteranı” 
medalları ilə təltif olunub. Səmərəli əməyinə görə bir çox fəxri 
fərmanlara və pul mükafatlarına layiq görülüb.  

Şərəflə və ləyaqətlə 45 illik əmək fəaliyyətini başa vuran 
Tamara xanım 1985-ci ildən təqaüddə idi. 1999-cu ildə 77 yaşında 
o, dünyasını dəyişdi. Lakin vəfatından 32 il keçsə də, sevimli 
müəllimimiz, gözəl insan Tamara Qasımova əzizləri, xüsusilə iş 
yoldaşları və dərs dediyi məzunlar tərəfindən bu günə kimi 
unudulmamış, tez-tez xatırlanır və yad edilir. 
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BABA MURADƏLİYEV- MÜƏLLİMİM,  DOSTUM,            
HƏM DƏ ETİBARLI SƏFƏR YOLDAŞIM 

 

Vədə yetişəcək, gün gələcəkdir,  
Zakir də dünyanı tərk edəcəkdir. 
Yasın saxlayacaq, el deyəcəkdir: 
Şair, xatirəni yaşadır Vətən,  
Nə deyim Fələyə, ah nə deyim mən! 
 

Baba müəllim mənim yaxın qonşum idi. O, Dəvəçi (indiki 
Şabran) şəhər Tofiq Abbasov adına orta məktəbinin VI-VIII 
siniflərində oxuyarkən müəllimim, sinif rəhbərim, dərnək və 
ekskursiya rəhbərim olub. Lakin məktəbdə onun vəzifəsi bu kimi 
işləri yerinə yetirməklə bitmirdi. O, məktəbimizin tədris hissə 
müdiri olmaqla yanaşı məktəbdə keçirilən bir çox ictimai işlərin 
mahir təşkilatçısı və aparıcısı idi. Bundan əlavə məktəbdə siyasi 
dərnəyin təbliğatçısı vəzifəsini də yerinə yetirirdi. Bəzi hallarda 
onu direktoru əvəz edən məsul şəxs kimi də görürdük. Çox 
hallarda isə onun yoruldum sözünü dilə gətirmədən məktəbdə və 
rayon təhsil şöbəsində keçirilən bir çox tədbirlərə aid şüarlar və 
plakatlar yazdığının da şahidi olurduq. Bütün bu işlərlə yanaşı 
Baba müəllim məktəbimizdə bir saat da dərsinin boş keçməsinə 
razı olmazdı. Cədvəl üzrə vaxtında gəlib dərsini keçər, sonra isə 
ona tapşırılan digər işlərin icrasını davam etdirərdi. Evi məktəbə 
yaxın olduğu üçün çox vaxt  iş vaxtından sonra və qeyri iş günləri 
də onu məktəbdə iş başında görmək olardı. 

Tale elə gətirdi ki, mən Bakı Plan-Uçot Texnikumunu 
bitirdikdən sonra təhsil işçisi oldum. Və təqaüdə çıxana kimi bu 
yolu uğurla davam etdirdim. Baba müəllim də məktəblərdə iş 
fəaliyyətini davam etdirdiyinə görə onunla daha yaxın oldum. O, 
mənə həm iş yoldaşı, həm yaxın dost,  həm də bir neçə il ardıcıl 
olaraq getdiyimiz turist səfərlərində etibarlı və yaddaqalan yol 
yoldaşı oldu. Bu müddət ərzində mən Baba müəllimi daha 
yaxından tanıdım, ona olan sevgim və hörmətim daha da artdı. 

Bir müəllim kimi onun analoqu yox idi. Elə bil anadan-
gəlmə bu peşə üçün doğulmuşdu. Sanki onda şirin nəvazişlə, 
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səmimi sözlə-söhbətlə insanları ələ almaq qabiliyyəti vardı. 
Özünün elmiliyi, sözünün helmiliyi ilə elə bil tərəf müqabilini 
ovsunlayırdi. Bir sözlə, bu müdrik insan dərs dediyi şagirdlərin də 
qəlbinə yol tapmağı bacarırdı. 

 Şabran rayon təhsilinin aparatında 40 ildən artıq çalışmış 
yeganə şəxs kimi mən iş prosesində müxtəlif vaxtlarda rayonda 
işləyən əksər müəllimlərlə az-çox halda görüşmüş və işlə bağlı 
daim onlarla ünsiyyətdə olmuşam. Həmin insanlarda olan müsbət 
keyfiyyətlərin canlı şahidi olmuş, onsuz da möhkəm olan yadda-
şımda bu keyfiyyətlərin siyahı əsasında şifahi olaraq sanki 
”şifrələnmiş”və onların uçotunu aparmışam.Əldə etdiyim həmin 
məlumatları yaddaşımın arxivində hələ də saxlamışam . Lakin bu 
insanlar arasında Baba müəllim kimi hərtərəfli inkişaf etmiş, 
çoxlu sayda yaxşı xüsusiyyətləri özündə birləşdirən ikinci insan 
görməmişəm. O, hərtərəfli yetişmiş ziyalı, öz hərəkətlərini ciddi 
nəzarətdə saxlamağı bacaran çox mədəni bir şəxsiyyət idi. O, 
kimdənsə qeybət etməyi, kiminsə ardınca danışmağı sevməzdi. 
Onun sözündə-söhbətində o qədər şirinlik,  dərin məna və məntiq 
var idi ki,.. Sanki bu insanın qarşısındakı tərəf müqabilini xoşbəxt 
insan saymaq olardı. Çünki o, elə bil öz sözündə-söhbətində acı və 
pis əhval- ruhiyyə yaradan, bir sözlə, yoldaşın qəlbini qıran 
sözlərdən tamamilə imtina etmişdi. Paxıllıq və kin nə olan şeydir, 
ömrü boyu o, bilməzdi. 

Baba müəllim ailədə də özünü çox səmimi və mehriban 
aparırdı. Bir neçə dəfə bunun şahidi olmuşdum.  Ailə içində də o, 
böyük hörmətə və nüfuza malik idi. Bütün övladları və ömür- gün 
yoldaşı Tamara xanım daim qulluğunda durur, onun üçün lap “ 
əldən-ayaqdan” gedərdilər. 

Baba müəllim Vətənimiz Azərbaycanın və onun əsrarəngiz 
təbiətinin ürəkdən vurğunu idi. Onların hər ikisini bütün varlığı 
ilə sevirdi .Təbiət gözəlliklərinə də heç vaxt biganə deyildi. Bu 
gözəl pedaqoqla mən həmişə təbiət qoynunda olanda elə bil 
mənəvi rahatlıq tapır, dərdi-sərimi tamam unudaraq özümü 
tamamilə xoşbəxt sanardım. İsti yay vaxtlarında bir parça pendir -
çörəyini belə soyuq bulaq başında, meşə qoynunda, göy- 
çəmənlikdə süfrə başında dostlarla bölüşərək yeyərkən çox 
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sevinər, sanki dünyanı ona bağışlayardılar. 
Bir müəllim, iş yoldaşı və dost kimi mənim üçün o, ideal 

şəxsiyyət, əlçatmaz bir zirvə idi. Ancaq əfsuslar olsun ki, zalım 
Fələk bizi bir-birimizdən çox tez ayırdi. Dostluq və yoldaşlıq 
tellərini tez qıraraq arzumuzu yarıda qoydu. Bizə dostluq adlı bu 
körpüdən axıra qədər keçməyə imkan vermədi. Hörmətli 
müəllimim ağır formada xəstələnərək yatağa düşdü. Uzun sürən 
bu vəziyyət onun bizimlə yaxından ünsiyyət qurmasına, dinib- 
danışmasına,  söhbət qurmasına mane oldu. 

İndi isə artıq Baba müəllimin vəfatından 22 il ötüb. O, haqq 
dünyasına qovuşub. Lakin mən onun bir keçmiş şagirdi, bir yaxın 
dostu kimi bu günəcən onun məzəli söz- söhbətlərini, müdrik 
kəlamlarla və dürüst məlumatlarla zəngin olan şirin və mehriban 
danışığını yaddaşımdan silə bilməmişəm. Bir ağsaqqal kimi ağıllı 
məsləhətlərini, dostluğun və yoldaşlığın tələblərinə cavab verən 
sədaqətini və etibarını zərrə qədər də unutmamışam. 

İstəkli oxucularım, məni bağışlayın. Deyəsən, sizi çox yubat-
dım. Neyləyim, ürəyim sözlə doludur. Baba müəllim haqqında 
yaddaşımda bir kitablıq  söz-söhbətim var. Məsləhətdirsə, bu gözəl 
insanın ömrünü-gününü bəzəmiş həyat və əmək salnaməsi barədə 
sizə daha geniş açıqlama verim:  

Baba Mövsüm oğlu Muradəliyev 1924-cü ilin aprel ayının 28-
də Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində qulluqçu ailəsində dünyaya 
gəlib. 

Atası Mövsüm Muradəliyev sayılıb-
seçilən ziyalılardan olub. Dəvəçi rayo-
nunda bir sıra məsul vəzifələrdə işləyib. 

1932-ci ildə B.Müradəliyev Dəvəçi-
bazar 7-illik məktəbinin I sinfinə qəbul 
olub. 1937-ci ildə həmin təhsil müəssisəsi 
orta məktəbə çevirildiyinə görə o, məktəb-
də orta təhsilini davam etdirib. Dəvəçi 
qəsəbə orta məktəbini bitirən vaxtda 18 
yaşı tamam olduğuna görə könüllü olaraq 
cəbhəyə gedib. 1942-1945-ci illərdə o, 
faşist Almaniyasına qarşı şiddətli döyüş-
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lərin fəal iştirakçısı olub. Müharibədə mərdlik və igidlik göstər-
diyinə görə bir çox orden və medallarla təltif olunub. 

Baba Muradəliyev İkinci Dünya müharibəsi qurtardıqdan 
sonra ordudan evə  tərxis olunub. 1946-cı ildə ali təhsil almaq üçün  
sənədlərini Moskva Pedaqoji İnstitutuna verib. Qəbul imtahanlarını 
uğurla verdiyinə görə həmin ali məktəbə daxil olub. Ancaq ailə 
vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq həmin məktəbdə təhsilini davam etdirə 
bilməyib və Azərbaycana qayıdıb. Vətənə - doğma rayonuna gəldik-
dən sonra onun ürəyində yığılıb qalmış arzular artıq yavaş-yavaş  
çin olmağa başlayıb.  

Bir-birinin ardınca ona iki ali məktəbdə təhsil almaq qismət 
olub. 1951-ci ildə Bakı şəhərində Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitu-
tunu, 1959-cu ildə isə Bakı Dövlət Unuversitetinin coğrafiya fakül-
təsini fərqlənmə diplomu ilə biririb. Aldığı iki ali təhsil diplomu ona 
ümumtəhsil məktəblərində rus-dili və coğrafiya fənləri üzrə 
müəllim işləməyə səlahiyyət verib. 
   B. Muradəliyev Dəvəçi qəsəbə S.M.Kirov adına orta məktəbində 
İlk pedaqoji əmək fəaliyyətinə pioner baş dəstə rəhbəri kimi 
başlayıb. Sonradan bu məktəbdə rus dili müəllimi işləyib. O, eyni 
zamanda bir sıra məsul ictimai vəzifələrdə də çalışıb.  

1960-cı ildə dövlət sifarişi əsasında Dəvəçi şəhərində ilk dəfə 
olaraq birtipli layihə üzrə yeni məktəb binası tikilib istifadəyə 
verildi. Bu tədbir bütün Dəvəçi camaatını, o cümlədən rayon 
müəllimlərini də çox sevindirdi. Əlbəttə sevinənlər arasında Baba 
müəllim də vardı. Başqa müəllim yoldaşları kimi onun da qəlbində 
yeni təhsil ocağında işləmək arzusu baş qaldırmışdı. 

Nəhayət, nigarançılıq buzu sınmağa başlayıb. 1960-cı ildə 
Baba Muradəliyev ciddi ehtiyaca görə indiki Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər T.Abbasov adına 1 №-li tam orta məktəbə ixtisası 
üzrə müəllim köçürülüb. O, bu məktəbdə müəllim işləməklə yanaşı 
məktəbin və rayonun ictimai işlərində də  can yandırıb. Bunu görən 
təzə məktəbin kollektivi əvvəlcə onu həmkarlar təşkilatının sədri, 
daha sonra isə ilk partiya təşkilatının katibi kimi məsul vəzifələrə 
seçiblər. 

Tezliklə Baba müəllimin bilik və bacarığı,  pedaqoji ustalığı, 
təşkilatçılıq və idarəetmə məharəti iş prosesində üzə çıxıb. Bu 
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keyfiyyətlərdən məlumatlı olan Dəvəçi rayonun rəhbər təşkilat-
larının məsləhəti və məktəb direktorluğunun təqdimatı ilə o, işlədiyi 
məktəbdə tədris hissə müdiri vəzifəsinə irəli çəkilib. Müəllimlik 
peşəsinin vurğunu olan bu gözəl insan ona tapşırılan bu məsul və 
ağır işin öhdəsindən də bacarıqla gəlib. 

İş, təşkilatçılıq və idarəetmə bacarıgını günü-gündən artır-
mağa səy göstərən Baba müəllim 1974-cü ildə Dəvəçi rayon 
axşam (qiyabi) orta məktəbinə direktor vəzifəsinə irəli çəkilib. 
O, ona tapşırılmış daha çox məsuliyyət və səy tələb edən bu işin də 
öhdəsindən layiqincə gəlib. Həmin dövrlərdə rayonda axşam (qiya-
bi) təhsilin nisbətən aşağı səviyyədə olan nüfuzunu yüksəltmək kimi 
məsul bir vəzifənin öhdəsindən gəlməyi bacarıb.1978-ci ilə kimi bu 
vəzifədə çalışıb. 

Rayonun rəhbər təşkilatlarının göstərişi ilə 1978-ci idə 
B.Muradəliyev daha məsul, yüksək bilik, bacarıq və idaretmə səriş-
təsi tələb edən pedaqoji işə - indiki Şabran şəhər Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 saylı texniki fənlər 
təmayüllü məktəb-liseyə direktor vəzifəsinə göndərilib. O, bu 
vəzifədə 1981-ci ilə kimi çalışıb. Ona tapşırılan məsul vəzifəni 
canla-başla yerinə yetirib. 

Lakin rayonda axşam (qiyabi) təhsilin idarə olunmasında 
yaranan çətinliklərlə bağlı olaraq yenə axşam (qiyabi) təhsil sahə-
sinin yüksək təşkilatçısı və mahir bilicisi Baba müəllimə ehtiyac 
duyulub. O, 1981-ci ildə Dəvəçi rayon axşam (qiyabi) orta mək-
təbinin direktoru vəzifəsinə köçürülüb. Bu vəzifənin də öhdə-
sindən Baba müəllim bacarıqla gəlib. O, bu ağır, çətin və məsuliy-
yətli işdə 1985-ci ilə kimi işləyib. Onun gərgin və məhsuldar əməyi 
nəticəsində axşam (qiyabi) məktəbin şagird planı vaxtında və key-
fiyyətlə yerinə yetirilib. Rayonda axşam (qiyabi) təhsilin qarşısında 
təhsil sahəsinə dair  öhdəlik və tapşırıqların müntəzəm olaraq yerinə 
yetirilməsinə əməl olunub. Baba müəllimin gərgin və böyük 
məsuliyyət hissi ilə işləməyi sayəsində məktəbin fəaliyyəti və 
təhsilin keyfiyyət göstəriciləri ildən-ilə xeyli dərəcədə artıb. 

1985-ci ildə Baba müəllim ömrünün 61-ci ilində qəflətən 
xəstələndi. Əmək qabiliyyətini tam itirdiyinə görə xəstəliklə əlaqə-
dar təqaüdə çıxdı. Həkimlərin çox səy göstərmələrinə baxmayaraq, 
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o, bir daha ayağa qalxa bilmədi. 9 il yataq rejimində oldu.Ailə 
üzvlərinin və adlı-sanlı həkimlərin ona göstərdiyi yüksək dərəcəli 
qulluq və müalicənin heç bir əhəmiyyəti olmadı. 

Baba Muradəliyevin səmərəli pedaqoji fəaliyyəti dövləti-
miz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilib. Ona “Qabaqcıl 
maarif xadimi” və “SSRİ maarif əlaçısı” fəxri adları verilib. 
İkinci Dünya müharibəsində fəal iştirak etdiyinə görə bir sıra 
orden və medallarla təltif olunub. 
    Baba müəllim gözəl və mehriban, səmimiyyəti ölçüyə gəlməyən 
bir ailə başçısı idi. O, dörd övlad atası olub. Onlardan biri dünyasını 
dəyişib. Üç övladı: oğlanları Azad və Nazim, qızı Turac təhsil 
fədaisi olmuş atalarının peşə yolunun davamçısıdırlar.  
   Mehriban və dəyərli müəllimimiz, sədaqətli iş yoldaşımız,  uzun 
illərin sınaqlarından keçmiş dostumuz və səfər yoldaşımız Baba 
müəllim 1994-cü ildə uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 70 yaşında 
dünyasını dəyişdi. Ancaq o vaxtdan 22 il ötsə də,  hələ də bu gözəl, 
qayğıkeş və bacarıqlı təhsil işçisinin parlaq və əziz xatirəsi onu 
tanıyan insanların yaddaşından silinmək bilmir. Keçən vaxt ərzində 
onun nurlu,  daim gülümsəyən çöhrəsi, duzlu- məzəli söz-söhbəti 
azacıq da olsa unudulmayıb. O, yenə də ailəsinin, keçmiş iş 
yoldaşlarının, dostlarının, ən başlıcası isə keçmiş şagirdlərinin söz- 
söhbətlərində xatırlanır, yad edilir və ruhuna dualar oxunur. Allah 
rəhmət eləsin! 
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NURBALA QULİYEV – VƏTƏNİMİZİN ŞANLI TARİXİNİ 
BİZƏ SEVDİRƏN PEDAQOQ 

 
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, ah nə deyim mən! 
 

Mən hər dəfə hörmətli pedaqoq Nurbala müəllimi xatırla-
yanda tez VIII sinifdə oxuduğum vaxtlarda onun dərsdə bizə 
dediyi bu sözlər yadıma düşür: “ Tarix fənni təbiətin, cəmiyyətin 
inkişaf prosesini öyrənən bir elmdir. Sizin bu gün öyrəndiyiniz 
ayrı-ayrı fənlərin hamısının öz yaranma və inkişaf tarixi vardır. 
Bir Vətən övladı kimi seçdiyiniz peşə və sənətdən asılı olmayaraq 
sizin hər birinizə Vətənimizin tarixini, o cümlədən üzərində 
yaşadığınız ulu Şabran torpağının tarixini sevə-sevə öyrənməyi və 
təbliğ etməyi tövsiyə edirəm”. 

Nurbala müəllim bu dahiyanə sözləri bizə 54 il bundan 
qabaq demişdi. Lakin yarım əsrdən də çox vaxt keçməsinə baxma-
yaraq, onun bu müdrik kəlamları indi də qulaqlarımızda eşidilir. 

Nurbala Quliyev adi tarix müəllimi deyildi. Onun adı 
gələndə biz onu Azərbaycanda neçə-neçə adı, izi itib-batmış yaşa-
yış məskəninin, tarixi qalanın, hərbi istehkamın, el-obanın düş-
məndən qorunması məqsədilə tikilmiş qurğuların, sədlərin baca-
rıqlı tədqiqatçısı kimi dərk edirik. O, olduqca vətənpərvər, Vətənə, 
torpağa heç vaxt odu-alovu tükənməyən istək və məhəbbətlə bağlı 
bir insan idi. Deyərdim ki, ali məktəbdə oxuduğu dövrdə və 
sonralar rayonda müəllim işlədiyi vaxtlarda o, sanki “civə” kimi 
bir yerdə dura bilmirdi. Bakının, Abşeronun qəsəbələrindəki və 
Azərbaycanın şimal bölgəsindəki ərazilərimizdə olan tarixi yerləri 
bir-bir gəzirdi. Öz şəxsi istək və arzusu, güclü marağı, eləcə də 
vətənpərvərlik hisslərinin tükənməz təsiri altında oralarda tarixi 
və arxeoloji araşdırma və çoxlu tədqiqat işləri aparırdı. 

N.Quliyevin sonuncu tədqiqat obyekti isə şimal istiqamə-
tində yerləşən qədim Dərbənd qalası idi. Başqa tarix müəllimləri 
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kimi o, dərsdən sonra yaxşı istirahət arzusunu yerinə yetirmək və 
ya şəxsi işlərini görməkdən çöx uzaq idi. Ürəyinin səsi ilə onun bir 
nömrəli vəzifəsi şəxsən gəzib dolaşdığı tarixi yerlərdən topladığı 
tarixi, arxeoloji materialların və məlumatların təhlilini sona 
çatdırmaq və onları yazıya köçürməkdən ibarət idi.  

Nurbala müəllimin tarixi mövzuda apardığı araşdırmalar və 
tədqiqatlar bir neçə dissertasiya işinin mövzusu idi. Lakin əfsuslar 
olsun ki, əziz müəllimimiz bu sahədə öz bəxtini axıracan sınaya 
bilmədi. Ancaq buna baxmayaraq, onun ərsəyə gətirdiyi “Bura 
“Gülüstani-İrəm” torpağıdır” tarixi əsəri 2005-ci ildə “Şuşa” nəş-
riyyatı tərəfindən işıq üzü gördü. Uzun illər çəkdiyi zəhmətin son 
məqamda bəhrəsini görən Nurbala Quliyevin sevincinin həddi-
hüdudu yox idi.  

50 ildən artıqdır ki, Nurbala müəllim Şabranda (keçmiş 
Dəvəçidə) milli tarix məktəbinin əsasını qoyub. İndi onun dərs 
dediyi çoxlu keçmiş şagirdləri ali təhsil aldıqdan sonra məktəbləri-
mizdə tarix müəllimi işləyirlər. Onun dərs dediyi mıəzunlar ara-
sında neçə-neçə tarix üzrə elmlər namizədi və elmlər doktoru 
vardır. 

Nurbala Quliyev qabaqcıl və vətənpərvər bir tarix müəllimi 
kimi rayonumuzun təhsil tarixində qiymətinin ölçüsü bəlli 
olmayan bahalı bir inci idi. Elə zənn edirəm ki, mən onu əvvəlki 
kitablarımda Şabranın (keçmiş Dəvəçinin) Herodotu adlandır-
maqda səhv etməmişəm. O, həqiqətən, milli tariximizin bilicisi və 
fanatiki idi. O, tədris etdiyi tarix fənnini bütün şagirdləri kimi 
mənə də ürəkdən sevdirə bilib. Bu fənnin yaxşı mənimsənilməsi, 
tarixi hadisələrin xronoloji ardıcıllıqla, özü də xəritə üzrə yadda 
saxlanılması sirlərini və üsullarını  öyrədib. 

Yaddaşımda onun haqqında şirin xatirələrim olduqca 
çoxdur. Bu sevimli müəllimim hər dəfə yadıma düşəndə çağlayan 
bulaq kimi coşub-daşıram. Lakin bu barədə yazını davam etdirib 
istəkli oxucularımızı çox yormaq fikirim yoxdur. Ona görə də əziz 
müəllimimin həyat və əmək fəaliyyəti ilə sizi bir qədər ətraflı tanış 
etmək istəyirəm: 

Nurbala Şahbala oğlu Quliyev 1928-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Orta Əmirxanlı kəndində kəndli ailəsində 
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anadan olub.  
 1935-ci ildə Orta Əmirxanlı kənd 

yeddillik məktəbinin I sinfinə daxil 
olub. 1943-cü ildə isə həmin məktəbi 
uğurla bitirib. Orta təhsilini keçmiş 
Dəvəçi qəsəbə S.M.Kirov adına orta 
məktəbində davam etdirməyə başlayıb. 
Bu təzə təhsil müəssisəsində oxuduğu 
ilk günlərdən o, özünü bilikli və baca-
rıqlı şagird kimi göstərib. 1946-cı ildə 
N.Quliyev orta məktəbi müvəffəqiy-
yətlə bitirdiyinə görə ona orta təhsil 

haqqında kamal attestatı verilib. 
Hələ orta məktəbdə oxuyarkən gənc Nurbalanın qəlbində tarix 

müəllimi olmaq istəyi baş qaldırmışdı. Ancaq bu arzusunu çin olana 
qədər heç kimə bildirməməyə qərar vermişdi. Bu arzu və istəklə o,  
sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin tələbə qəbulu 
komissiyasına təqdim edib. Ali məktəbə qəbul üçün nəzərdə tutul-
muş imtahanları yüksək nəticələrlə verdiyinə görə o, universitetin 
tarix fakültəsinə qəbul olunub. 

N.Quliyevin ali təhsil dövrü onun gənclik həyatının çox 
yaddaqalan,  elm, bilik öyrənmək üçün ən məhsuldar olan vaxtına 
düşüb. O, istər öz nizam-intizamı, yüksək əxlaqi davranışı ilə, 
istərsə də biliyi və bacarığı ilə tələbə yoldaşlarına nümunə olub. Bu 
möhtəşəm tələbəlik illərində gənc Nurbala təkcə mühazirə və 
məşğələlərə oturub qulaq asmaq,  müəyyən qeydiyyatlar aparmaqla 
kifayətlənməyib. O, unveristetin gərgin, lakin şərəfli təhsil həyatını  
ürəkdən yaşamaqla yanaşı, milli tariximizin açılmamış səhifələrini 
oxuyub tədqiq etmək, araşdırmaq kimi məsul vəzifələri yerinə 
yetirməyə də qərar verib. 

Hər il universitetdə kursdan-kursa keçmə imtahanlarından 
sonra gənc Nurbala yay tətili dövründə Azərbaycanın şimal bölgə-
sinə tarixi yerlərə səyahətlər edib. Maşınla, atla, çox vaxt piyada bu 
bölgədə yerləşən qədim tarixi qalalar və istehkamlarla, sədlərlə 
yaxından tanış olub. Xüsusilə, ana yurdu Dəvəçinin (indiki Şabra-
nın) ərazisində vaxtilə tikilmiş tarixi yerlərin adlarını və dəqiq 
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yerlərini müəyyənləşdirib. Öz qüvvəsi ilə kiçik qazıntı və tədqiqat 
işləri apara bilib. Həmin qədim tikililərin gizli qalmış bəzi sirlərini 
çətin də olsa açmağa nail olub. O, hərbi məqsədlə tikilmiş 
Çıraqqala, Narınqala, Dərbənd qalası kimi qalaları, həmçinin 
Beşbarmaq və Gilgilçay sədləri kimi istehkamları hərtərəfli tədqiq 
edib. Ulu hərb tariximizə aid olan bu yerlər barədə mətbuat 
vasitəsilə öz elmi fikirlərini bildirib.  

 1950-ci ildə Nurbala Quliyev universiteti bitirərək ali təhsil 
haqqında diplom alıb. Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi tərəfindən 
onun təyinatını Dəvəçi rayonuna veriblər. Dəvəçi Rayon Xalq 
Maarif Şöbəsinin əmri ilə gənc Nurbala keçmiş Dəvəçi qəsəbə 
S.M.Kirov adına orta məktəbinə tarix müəllimi təyin edilib. O, on il 
bu məktəbdə tarix müəllimi işləyib.  

Nurbala Quliyev işə başladığı ilk günlərdən universitetdə aldığı 
bilikləri qısa zamanda öz işində nümayiş etdirə bilib. Məktəbdəki və 
rayondakı qocaman müəllimlərin qabaqcıl təcrübəsindən, dərs 
metod və texnologiyalarından səmərəli istifadə edərək tədris işində 
yüksək irəliləyişə nail olub. O, bununla kifayətlənməyərək əvvəlki 
illərdə tarixi yerlərin tətqiqi ilə bağlı işlərini də uğurla davam 
etdirib. Məktəbdə tarix fənninin tədrisini müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirən Nurbala müəllim bir ziyalı kimi rayon əhalisinin ideya-
siyasi həyatında, əhalinin bu sahədə maarifləndirilməsi işində də 
iştirak etməyə başlayıb. 

01 aprel 1961-ci ildə Dəvəçi şəhərində birtipli dövlət layıhəsi 
əsasında tikilmiş üçmərtəbəli məktəb binası işə başladı. N.Quliyev 
də ciddi ehtiyaca görə bu məktəbə tarix müəllimi köçürüldü. O, yeni 
məktəbə yeni bilik, təcrübə ilə birlikdə gəldi. Bu vaxta qədər 
tədrisdə istifadə etmədiyi qatı açılmamış iş metodlarını və üsullarını 
da bura gətirdi. Və burada o, öz yüksək müəllimlik istedadı ilə 
mənim kimi yüzlərlə şagirdə Vətənimizin tarixini sevdirə-sevdirə 
dərindən öyrədə bildi. 

Nurbala müəllim 1975-ci ildən sonra ehtiyaca görə əvvəlcə 
Sincanboyad kənd səkkizillik, sonra isə Surra kənd səkkizillik 
məktəblərində direktor və tarix müəllimi işləyib. O, öz biliyi və 
bacarığı, zəngin təşkilatçılıq və idarəetmə məharəti ilə həmin 
məktəb kollektivlərinin, həmçinin dərs dediyi hər bir şagirdin, eləcə 
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də onun valideyninin dərin nüfuzunu qazana bilib. 
Baçarıqlı və qabaqcıl müəllim Nurbala Quliyev 50 il 

pedaqoji sahədə çalışıb. Çəkdiyi bu zəhmət ona nəinki Dəvəçidə, 
(indiki Şabranda) hətta respublikamızda da böyük şöhrət qazandırıb. 
Onun dərs dediyi məzunlar bu qocaman, fədakar pedaqoqa həmişə 
başıucalığı gətiriblər. O, səmərəli əməyinə görə Azərbaycan 
Respublikası Maarif Nazirliyinin,  Təhsil İşçilərinin Respublika 
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin Dəvəçi RK-nın,  eləcə də SSRİ 
Maarif Nazirliyinin Fəxri Fərmanları ilə təltif olunub. 1970-ci 
ildə V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illik yubileyi 
münasibətilə “Turist putyovkası” ilə mükafatlandırılıb. Rayon 
zəhmətkeşləri N.Quliyevin fədakar əməyini nəzərə alaraq onu 
iki dəfə Rayon Sovetinə deputat seçiblər. 

Lakin vaxt sürətlə ötür, o qocalırdı. Ürəyində çoxdan baş 
qaldıran,  ancaq çox insanlardan gizli saxladığı bir arzunu isə hələ 
peallığa çevirə bilməmişdi. Ancaq bu onun qəlbində qoruduğu, 
bəslədiyi təxminən 60 illik bir istək və arzu idi. Həmin altımış ildə 
tariximizə aid tədqiq etdiyi, araşdırdığı faktları,  topladığı 
məlumatları o, ayrıca kitab halında çar etdirmək istəyirdi. Nəhayət, 
taleyi 2005-ci ildə Nurbala Quliyevin üzünə güldü. Onun “Bura 
Gülüstani-İrəm torpağıdır” adlı həmin tarixi əsəri “Şuşa” 
nəşriyyatında çap olunaraq işıq üzü gördü. 

Nurbala müəllim bacarıqlı müəllim, yüksək ziyalı olmaqla 
bərabər, həm də mehriban və səmimi ailə başçısı idi. Onun xoş 
danışığı,  gözəl rəftarı, təmiz işi və saf əməlləri bu ailədə hamıya 
nümunə idi. Ailənin 9 övladı, 23 nəvəsi, 4 nəticəsi demək olar ki, 
Nurbala müəllimin təlim-tərbiyə məktəbindən mənəvi qida alıb. 

10 oktyabr 2010-cu ildə hörmətli müəllimimiz Nurbala Quliyev 
82 yaşında haqq dünyasına köçdü. Həyatdan və işdən zövq almağı 
bacaran saf qəlbli bu insan mənim rayonda tanıdığım onunla 
həmyaş olan müəllimlərdən ən çox yaşayanı oldu. Ancaq o, 
dünyadan köçsə də, sanki bu gün də qohum-əqrəbanın, dostlarının 
və iş yoldaşlarının, keçmiş şagirdlərinin xatirəsində yaşayır. Onun 
həm şirin, həm duzlu, həm də məzəli söz-söhbəti o qədər təsirli olub 
ki, hələ də bu günə qədər yaddaşlardan silinmək bilmir.  
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AĞABƏY QULİYEV - RAYONUMUZDA FİZİKA FƏNNİNİN 
TƏDRİSİNƏ TÖHFƏLƏR VERMİŞ BACARIQLI MÜƏLLİM 

 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonun məktəblərində çoxlu sayda 

ixtisaslı, təcrübəli və bacarıqlı fizika müəllimi işləyir. Bu say ildən-ilə 
nə qədər artıb çoxalsa da, hər dəfə bu ixtisas müəllimlərinin siyahısı 
təzələnsə də, yenə həmişə söz-söhbət zamanı Ağabəy müəllimin adı 
bu fənn müəllimlərinin siyahısında birincilər sırasında çəkilir. 

70-ci illərdə mən təhsilin aparatında baş mühasib vəzifəsində 
işləyərkən o, RXMŞ məktəb inspektoru vəzifəsinə yeni təyin 
edilmişdi. Lakin Ağabəy müəllim orta məktəbdə mənə dərs 
deməmişdi. Mən yalnız onunla keçmiş Dəvəçi RXMŞ-nin aparatında 
birgə işlədiyimiz zamanlarda  tanış olmuşdum. 

Cox mülayim, səmimi və həlim xasiyyəti var idi Ağabəy 
müəllimin. Söhbət zamanı tərəf müqabilini diqqətlə izləyən, onu 
axıra kimi dinləməyi bacaran bir insan idi. Ola bilsin fizika müəllimi 
olduğuna və fiziki qanunları yaxşı bildiyinə görə sinifdə dərsi izah 
edəndə, başqa müəllimlər kimi heç vaxt səsini ucaltmazdı. Asta-asta 
danışmaq onun “şakəri” idi. Müzakirə olunan məsələyə sakitliklə və 
tələsmədən geniş izahat verər, səsini bir tonda saxlamağı bacarardı. 

O, məndən 20 yaş böyük idi. Ancaq özünü elə sadə aparardı ki, 
sanki elə mənimlə tay-tuş idi. Başqa vəzifə sahibləri kimi lovğa və 
təkəbbürlü deyildi. Ağızından çıxan hər sözə həmişə ciddi nəzarət 
edərdi. Elə bil ali məktəbdə ona fizikanı və başqa texniki fənnləri 
deyil, ancaq psixologiya, məntiq və pedaqoqika fənnini tədris 
etmişdilər. Həmişə RXMŞ-nin idarə aparatında iş vaxtı, eləcə də 
onunla müxtəlif növ tədbirlərdə və məktəblərdə yoxlamalarda 
olduğumuz zamanlarda özünü çox səbirli və təmkinli aparardı. 
Psixoloji durumunu və emosional tərzini yerli-yerində, yəni öz 
ahənginə uyğun vəziyyətdə saxlamağa sanki adət etmişdi . 

Əsil ziyalılara məxsus davranışı, özünə qarşı ciddi nəzarəti və 
ağır-ağır gülümsəməyi vardı Ağabəy müəllimin. 

O, dostluqda və yoldaşlıqda da çox etibarlı və sədaqətli idi. 
Yaxşı yadımdadır. Mən Rayon Xalq Maarif Şöbəsində işə təzə 
başladığım vaxtlarda rayon təhsilində təkcə 1928-ci il təvəllüdlü, 
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Ağabəy müəllimlə eyni ildə, yəni “əjdaha” ilində anadan olmuş 20 
nəfərədək məktəb direktoru, direktor müavini, RXMŞ-nin aparatı və 
Metodkabineti də daxil olmaqla müəllim vardı. Bu siyahı tam 
yadımda qalmasa da, ancaq o yadımdadır ki, həmin insanlar eyni yaş 
olduqlarına görə əksəriyyəti orta və ali məktəbi bir vaxtda 
oxumuşdular. Yaxından tanış və həmkar olduqlarına görə o 
dövrlərdə br-biri ilə möhkəm dostluq edirdilər. Dəvəçi şəhərindən 
Müslüm Mayılov, Düzbilici kəndindən Məcid Bağırov, Orta 
Əmirxanlıdan Nurbala Quliyev, Gəndovdan Teymur Muradov, 
Zağlıdan Abdulla Rəsulov və başqaları Ağabəy müəllimin həmya-
şıdları, həm də yaxın dostları idilər. 

Lakin Ağabəy müəllim üzünün sifət cizgiləri daxilən fikirli və 
kədərli insan obrazı yaradırdı. Bu sakit təbiətli insan heç vaxt öz 
çətinlikləri və müxtəlif növ problemləri haqqında bir iş yoldaşına 
belə məlumat verməzdi. İş, ailə qayğıları və şəxsi səhhətindəki 
problemləri yalnız daxilində götür-qoy və saf-çürük edərdi. Bu 
xasiyyət və ya vərdiş isə əlbəttə onun səhhətinə geci-tezi ziyan vura 
bilərdi. 

Əziz oxucum, mənim məqsədim söhbəti çox uzatmaq yox, 
hörmətli iş yoldaşımız və əziz müəllimimiz Ağabəy Quliyevin həyatı 
və əmək fəaliyyəti barədə qısa da olsa sizə məlumat verməkdir:  

 
Ağabəy Balabəy oğlu Quliyev 

1928-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) ra-
yonunun keçmiş Pirəbədil kənd sovetinin 
Ərşəli kəndində əsilzadə ailəsində dün-
yaya gəlib. Atası Balabəy kişi Ərşəlinin 
tanınmış keçmiş bəylərindən olub. 1920-
ci ildə Azərbaycanda Sovet Hakimiyyəti 
qurulduqdan sonra Balabəy kişinin bütün 
var-dövləti müsadirə edilərək dövlət mül-
kiyətinə keçirilib. Lakin Balabəy kişi ya-
şadığı kənddən başqa yerə köçüb getmək 
istəməyib. Həyatının sonuna kimi doğma 
yurdu Ərşəlidə yaşayıb və işləyib. Həmin 

kənddə də dünyasını dəyişib. 
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Ağabəyin anası Mələknisə xanım isə hələ o, kiçik yaşlarında 
olarkən vəfat edib. 

1953-cü ildə 25 yaşlı gənc ikən Ağabəy Quliyev Azərbaycan 
Pedaqoji İnstitutun fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirib. Ali təhsilini 
başa çatdıran kimi dərhal hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmətini 
qurtardıqdan sonra isə  pedaqoji işə başlayıb. Dəvəçi qəsəbəsində 
olan yeganə orta təhsil verən keçmiş S.M.Kirov adına orta məktəbə 
fizika- riyaziyyat müəllimi təyin olunub. 

İlk gündən böyük ruh yüksəkliyi ilə işə başlayan, ali 
məktəbdə topladığı bilik və təcrübəni yüksək maraqla və istəklə 
dərs dediyi şagirdlərə verməyi bacaran Ağabəy müəllim pedaqoji 
işə böyük həvəs göstərib. O, işlədiyi məktəbdəki yaşlı və stajlı 
müəllimlərin təcrübəsinə istinad edərək fizika fənninin şagirdlərə 
öyrədilməsinin sirlərini öyrənib və işinə tətbiq etməyə başlayıb. Bir 
neçə ildən sonra məktəbin ən qabaqcıl və yüksək təcrübəli müəl-
limləri sırasına keçib. 

1959-cu ildə onun pedaqoji sahədə qazandığı həlledici 
nəticələr təhlil edildikdən sonra yüksək rəy alıb. Məktəbin təqdimatı 
və Dəvəçi Rayon Xalq Maarif Şöbəsinin əmrinə əsasən onun adı 
RXMŞ-nin Metodkabinetində Şərəf lövhəsinə daxil edilib. 

Ağabəy Quliyevin yüksək bilik və bacarığı, eləcə də təşkilat-
çılıq qabiliyyəti nəzərə alınaraq 1973-cü ildə o, rayon rəhbərliyinin 
təklifi ilə Dəvəçi RXMŞ-nin inspektoru vəzifəsinə irəli çəkilib. O, 
yüksək bilik və qabiliyyəti,  eləcə də öz səmərəli əməyi sayəsində 
ona tapşırılan bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlib.  

1977-ci ildə isə Ağabəy müəllim ciddi ehtiyaca görə Dəvəçi 
şəhər 2 №-li orta məktəbə müəllim köçürülüb. 

 Bundan sonrakı əmək fəaliyyəti dövründə o, rayonun Beynəl-
miləl kənd orta məktəbində direktor, Dəvəçi 2 və 3 saylı orta mək-
təblərdə direktor müavini vəzifələrində çalışıb. Axırıncı iş yeri isə 
rayonun Çölquşçu kənd orta məktəbi olub. 

Ağabəy müəllim harada işləyirsə- işləsin, hansı vəzifəni icra 
edirsə- etsin o, həmişə var gücü ilə ona tapşırılan işin öhdəsindən 
layiqincə gəlməyə çalışıb. Rayonumuzun ən çalışqan və ən savadlı 
fizika müəllimlərindən olub. O, daim öz üzərində çalışmaqla yanaşı 
rayon məktəblərinin fizikanın tədrisi sahəsində gördüyü işi və 
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təcrübəni keçmiş Sovet İttifaqı səviyyəsində tanınmasına və yayıl-
masına səy göstərib. Məhz ona görə də Ağabəy müəllimin uzun illər 
pedaqoji sahədə sərf etdiyi əmək hədər getməyərək öz dəyərli 
qiymətini ala bilib. 

1973-cü ildə Ağabəy Quliyev işlədiyi rayon məktəblərində 
fizika fənnini ən müasir pedaqoji üsullarla tədris edərək yüksək 
nəticə qazandığına və təhsil sahəsində göstərdiyi digər səmərəli 
xidmətlərinə görə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif 
edilib. 

Keçmiş SSRİ vaxtında nüfuzlu qəzet və jurnallarda Ağabəy 
müəllim haqqında çoxlu məqalələr dərc olunub. Moskvada çap 
olunan “Fizika v şkole” və “Kvant” adlı nüfuzlu jurnallarda onun 
tədrisə aid silsilə elmi yazıları dərc olunub. Müəllimin iş təcrübəsi 
ölkə miqyasında geniş yayılıb və təbliğ edilib.  

Ağabəy müəllim 5 övlad atası olub. 
Oğlu Balabəy özünə atasının peşəsini seçib. Hal-hazırda kənd 

orta məktəbində müəllim işləyir. M.F.Axundov adına Rus - dili və 
Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirərək ali təhsil üzrə diplom alıb. Rayonda 
müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən Şabran Rayon İcra Hakimiy-
yətində ümumi şöbənin müdiri, Rayon Xalq Maarif Şöbəsində 
metodist vəzifələrində işləyib. Ailəlidir, iki övladı vardır. 

Oğlu Valeh Ç.İldırım adına Politexnik İnstitutunun Avtomobil 
Nəqliyyatının İstismarı fakültəsini bitirib. Ali təhsilli mühəndisdir. 
Hal-hazırda Yol Təsərrüfatı İdarəsində mühəndis vəzifəsində çalışır. 
Ailəlidir, iki övladı vardır. 

Oğlu Elman Donetsk Ali Hərbi məktəbini bitirib və uzun 
müddət orduda qulluq edib. Hal-hazırda istefada olan zabitdir. Sahə 
rəisi vəzifəsində işləyir. Ailəlidir, 1 övladı vardır. 

Oğlu Elxan özünün çox sevdiyi biznes sahəsini seçib. 
Ailəlidir, 2 övladı vardır. 

Oğlu Mehman Şabran Qaz Təsərrüfatı İdarəsində nəzarətçi 
vəzifəsində işləyir. Ailəlidir, 1 övladı vardır. 

Ağabəy Quliyevin 8 nəvəsi, 2 nəticəsi vardır. Nəvələrindən 
biri Tural artıq ali təhsilli mühəndis ixtisasına yiyələnib. 

Ailənin ən kiçik övladı Mehman isə oğluna atası Ağabəy 
müəllimin adını qoyub. Balaca Ağabəyin valideynləri ümid edirlər 
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ki, bu kiçik nəvə Ağabəy gələcəkdə babasının adını uca tutacaq,  bu 
adı babasının adına layiq yaşamasına səy göstərəcəkdir. 

Təcrübəli və hörmətli fizika müəllimi, bacarıqlı təhsil işçisi, 
gözəl insanı keyfiyyətləri ilə yadda qalan ziyalı Ağabəy müəllim 
1987-ci ildə ömrünün 59-cu ilində dünyadan köçdü. Dünyadan 
erkən köçən bu təhsil fədaisi hazırda aramızda olmasa da, onun 
sözü-söhbəti, özündən sonra qoyub getdiyi yaxşı işi və  əməlləri 
indi də yaşayır. Ağabəy Quliyevin  bu gün də övladları, qohumları, 
müəllim yoldaşları, ən başlıcası isə dərs dediyi keçmiş məzunları 
tərəfindən tez-tez yad edilir və vaxtaşırı xatırlanır.  

 

 
  
 
BABƏK XUBYAROV – BÜTÜN UĞURLARA ŞANSI OLAN 

NÜFUZLU ZİYALI DOSTUM 
 

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! 

 
Mən Şabran (Dəvəçi) Təhsil Şöbəsinin aparatında uzun 

müddət işlədiyim dövrlərdə Babək müəllimlə yaxın yoldaşlıq və 
dostluq münasibətində olmuşam. Onu əvvəlcə adi tarix müəllimi 
kimi tanıyırdım. Onda hələ o, sözünün-söhbətinin yerini bilən, 
yaxşı danışıq və natiqliq qabiliyyətinə malik olan və canlara dəyən 
bir gənc müəllim idi. Zarafatı, xoş danışığı xoşlayardı. Ona görə 
də həmişə onunla görüşəndə mənə zarafat etməkdən xüsusi zövq 
alardı. Mən isə onu axıradək dinləyər, zərrəcə də olsa xətrinə 
dəyməzdim. 

İnsanı görən kimi sanki onun üzünə saf ürəkdən gələn şirin 
təbəssüm yağışı yağardı. Daim tərəf müqabilini səbrlə və gülər 
üzlə qarşılayardı. Onu tanıdığım ilk vaxtdan axıra kimi dilli-
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dilavərli, çöhrəsi nurlu bu insanın üzündə bir dəfə də olsun 
əsəbilik və kədər əlaməti görmədim. 

Babək müəllim elə bil anadan tarixçi-siyasətçi, söz xiridarı 
doğulmuşdu. Söz-söhbəti, danışığı çox şirin və ləzzətli idi. O, 
Vətənini, torpağını, xalqını, dövlətçiliyimizi böyük məhəbbətlə 
sevirdi. Bu insanda nə qədər bilik-savad, ayıq-sayıqlıq, siyasi 
düşüncə,  hazırcavablıq,  işinə məsuliyyət hissi olduğunu bir Allah 
bilirdi. İradəsi, səbri, məntiqi anlayışı və psixoloji duyumu çox 
güclü olan bir insan idi. Babək müəllim yetkin tarixçi, gözəl 
mühazirəçi kimi də istənilən məqamda dinləyicilərinin suallarını 
yerli-yerində cavablandırmağı bacarırdı. Adamlardan qaçmağı 
sevməzdi. O, asudə vaxtlarında daim ona yaxın insanların, xüsu-
silə, müəllim yoldaşlarının və sədaqətli dostlarının yanında idi. 

Aylar və illər ötdükcə Babək müəllim “ədədi silsilə” ilə yaşa 
dolurdu. Ancaq Dəvəçi rayonunda isə onun hörməti, nüfuzu sanki 
“həndəsi silsilə” ilə artırdı. Hamı rayonda, hətta maarif şöbəsinin 
aparatında belə onun o dövrdəki tədrisin inkişafına gətirdiyi 
yeniliklərdən və töhfələrdən danışardı. Onda artıq “bu günkü” 
Babək müəllim, “dünənki” Babək müəllim deyildi. Əldə etdiyi 
uğurlar onu xeyli dərəcədə müsbət mənada dəyişdirdiyindən o, 
xarici görkəmcə də daha şən,  gümrah və qürurlu görsənirdi. 

Günlər yüksək sürət götürən “təzə maşın kimi” şütüyərək 
ömürdən keçir, aylar öz yerini illərə verirdi. İllər isə sanki 
münasibəti soyuq olan bir insan kimi geri baxmadan “sürət 
qatarı” kimi bir-bir bizi tərk edirdi. Babək müəllimin böyük zəh-
mətlə, alın təri ilə pedaqoji fəaliyyət sahəsində qazandığı uğurlar 
isə get-gedə daha da artıb çoxalırdı. 

Yaxşı yadımdadır, həmin illərdə bu qabaqcıl tarix müəllimi 
təkcə bir istiqamət üzrə irəliləmirdi. Deyərdim ki, o, öz işini elə 
qurmuş, elə istiqamətləndirmişdi ki, eyni vaxtda bir neçə uğura 
imza ata bilirdi. Təkcə işlədiyi məktəbdə deyil, rayonumuzda da öz 
hörmətini, nüfuzunu və şan-şöhrətini artıra bilmişdi. 

Orta məktəbdə tarix müəllimim olmuş Nurbala Quliyevdən 
sonra Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunu respublikaya tanıdan 
müəllimlərimizdən oldu Babək müəllim. Nurbala müəllim öz ta-
rixi araşdırmaları, arxeoloji tapıntıları və neçə-neçə yeni elmi 
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tədqiqatları ilə Şabran torpağının keçmişini, onun qədimliyini, qa-
lalar, istehkamlar, cəsur igidlər yurdu olduğunu sübuta yetir-
mişdi.  

Babək müəllim isə Nurbala müəllimdən fərqli olaraq 
rayonumuzda tarix fənninin tədrisində yeni bir inqilab yaratdı. O, 
başqa bir metodla, yəni tarix fənninin tədrisinində yeni kəşfləri ilə 
özünü respublikaya tanıtdı. Tarix fənni üzrə müasir təhsilin tədris 
üsullarından, dərsə verilən müasir tələblərdən, tədris proqramla-
rının yerinə yetirilməsi üçün ən yeni metod və texnalogiyala-
rından yerli-yerində istifadə etdi. Nəticədə rayonumuzu respub-
likamız Azərbaycana daha yaxından tanıda bildi. O dövrlərdə 
onun rəhbərlik etdiyi “Çıraqqala” komandası respublikamızın 
paytaxtı Bakıda “ Tusi” klubunda keçirilən bilik yarışında iki dəfə 
çempion adını qazandı. Həmin vaxtlar bu möhtəşəm bilik 
qələbəsinə aid televiziya filmi də çəkildi və bir neçə dəfə 
respublika televiziyası ilə nümayiş etdirildi. 

Pedaqoji əmək fəaliyyətinin son illərini Bakı şəhər orta 
ümümtəhsil məktəblərində çalışan Babək müəllim həmin illərdə 
öz səmərəli və yaradıcı fəaliyyəti ilə daha da parladı. Həmin 
vaxtlarda onun həyat və əmək salnaməsi demək olar ki, özünün 
ən yüksək inkişaf mərhələsini yaşadı. 

Açığını deyim ki, Babak müəllim haqqında mənim yaddaşım 
saysız şirin xatirələrlə, ürəklərə məlhəm olan maraqlı söz-söhbətlə 
doludur. Lakin söhbəti çox uzadıb oxucuları yormaq istəmirəm. 

İndi də gəlin gözəl pedaqoq, yaradıcı 
ziyalı, vətənpərvər insan, mehriban 
valideyn Babək müəllimin həyat və 
əmək fəaliyyəti ilə sizi daha yaxından 
tanış edim: 

Babək Ələkbər oğlu Xubyarov  
10 dekabr 1953-cü ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Rəhimli kəndində 
müəllim ailəsində dünyaya gəlib. 

Atası Ələkbər İsmayıl oğlu 
Xubyarov 1923-cü ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Qələgah kəndində 
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anadan olub. Gəncliyinin ən məhsuldar dövrü müharibə illərinə 
düşüb. 18 yaşı tamam olan kimi o, cəbhəyə gedib.1941-1945-ci 
illərdə II Dünya müharibəsində fəal iştirak edərək orden və medal-
lara Vətənə qayıdıb. Ələkbər Xubyarovun əmək fəaliyyəti pedaqoji 
işdə keçib. Qələgah kənd 8-illik məktəbində müəllim və direktor, 
Rəhimli və Şahnazərli kənd orta məktəbində direktor vəzifəsində 
çalışıb. 38 yaşında, yəni ömrünün ən  axar-baxarlı çağında  dünya-
dan köçüb. 

1960-cı ildə balaca Babək ındiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
T.Abbasov adına 1 saylı tam orta məktəbin I sinfində ilk təhsilə 
başlayıb. Elə orta təhsilini də bu təhsil ocağında bitirib. Orta 
ümumtəhsil məktəbdəki təhsil illərində hümanitar fənlərdən yüksək 
bilik nümayiş etdirdiyinə görə yaxın qohumları, eləcə də müəllim-
ləri gənc Babəkə hüquqşünas olmağı məsləhət bilsələr də, o, “tarix 
müəllimi olmaq arzusundayam” - deyə onlara cavab vermişdi. 

Atalar demişkən “Niyyətin hara, mənzilin ora”. Qəlbindəki 
həmin möhtəşəm arzu ilə gənc Babək təhsil sənədlərini Bakı Dövlət 
Universitetinin tələbə qəbulu komisiyyasına verib. Həyəcan dolu və 
yüksək gərginlik şəraitində keçən qəbul imtahanlarında öz bilik və 
bacarığını uğurla nümayiş etdirib. Yüksək balla ali məktəbə qəbul 
olunaraq tarix fakültəsinin tələbəsi olub.  

 Bir-birindən gözəl,  həyəcan və sevinc dolu ali məktəb illəri 
həmişə Babək müəllimin söz-söhbətinin “mübtədası” idi. O, dövr-
ləri böyük həvəslə,  özü də sevinc dolu xatirələrlə xatırlayardı. 

Gənc Babək 1977-ci ildə ADU-nun tarix fakültəsini yüksək 
nailiyyətlərlə bitirərək ali təhsil haqqında diplom alıb. Onun təyinatı 
anadan olduğu Dəvəçi rayonuna göndərilib. Payon Xalq Maarif 
Şöbəsinin əmrinə əsasən o, Dəvəçi şəhər keçmiş M.Nəzirov adına  
1 nömrəli səkkizillik məktəbinə tarıx müəllimi göndərilib. 

Babək Xubyarov 22 il bu məktəbdə tarix müəllimi işlədi. O, 
indiki Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbdə 
müəllim işləməklə yanaşı, ehtiyaca görə əvəzçilik yolu ilə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusi-
fov adına 2№- li texniki fənlər təmayüllü məktəb -liseydə də tarix 
fənnini ürəkdən sevə-sevə dərs dediyi şagirdlərə öyrədib. Burada 
əvəzçiliklə işləsə də, bu məktəbə öz doğma evi,  ocağı kimi baxıb. 
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Babək müəllim məktəbdə keçirilən tədbirdə 
 
Həmin illərdə Babək müəllimin dərs dediyi şagirdlər fənn 

olimpiadalarında, eləcə də Səfəvilər dövlətinin 500 illik yubileyinə 
həsr edilmiş möhtəşəm bilik yarışmasında mühüm qələbə əldə 
etmişdilər. 

Babək Xubyarovun dərs dediyi şagirddlərdən 15 nəfəri 
tarix fənni üzrə respublika olimpiadalarında I-III yerləri tut-
muş və fəxri fərmanlar almışdır. 

Babək müəllim təkcə dərs deməklə kifayətlənməyərək özünün 
çoxlu ardıcıllarını da yetişdirilməsinə nail olub. Bu təhsil fədaisinin 
Şabranda (keçmiş Dəvəçidə) və respublikamızın bir çox şəhər və 
rayonlarında, eləcə də Bakı şəhərində işləyən neçə-neçə yetirmələri 
vardır. Onun dərs dediyi məzunlar arasında dünyanın bir sıra 
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universitetlərində - məşhur Moskva, İstanbul, Oskford, Berlin, 
və digər təhsil ocaqlarında təhsil alaraq oranı müvəffəqiyyətlə 
bitirən keçmiş şagirdləri vardır. 

Babək Xubyarov tarix ixtisası üzrə gözəl müəllim olmaqla 
yanaşı, həm də respublikamızda təhsil siyasətini həyata keçirən, 
onun təbliğində yaxından iştirak edən yüksək savadı,  gözəl 
nitqi olan bir mühazirəçi olub.  

Respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərində müəllim işlədiyi 
vaxtlarda Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında, Azər-
baycan Respublikası Təhsil Nazirliyində ümumi təhsilin Milli 
Kurikulum Komissiyasında, həmçinin Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin yubileyi qeyd edilən tədbirlərdə yaddaqalan çıxışları 
olmuş və maraqlı məruzələr etmişdir. 

Babək Xubyarov həm də bir dərslik müəllifi kimi respub-
likamızda cox tanınmışdı. Dövlət proqramlarının tərtibçisi kimi orta 
ümumtəhsil məktəblərinin tarix fənninin gözəl bilicisi idi. Orta 
məktəblərin VII,VIII siniflərdə tarix dərsliklərinin, seçmə fənnlər 
üzrə bir sıra proqramların, məktəb müəllimlərinin istifadəsindən 
ötrü neçə-neçə tematik iş planının müəllifi olub. Orta məktəb 
şagirdlərinin tarix fəninə olan istək və marağını daha da artırmaq 
məqsədilə “1001 test” kitabını tərtib etmişdi . 

O, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə 
proqram və dərsliklərin yazılmasnda, olimpiada suallarının tərtibin-
də, eləcə də Milli Kurikulumu Komissiyalarının işində fəal iştirak 
etdiyinə görə respublikada bir qabaqcıl müəllim kimi tanınıb. 

Babək müəllimin işi təkcə bunlarla bitmirdi. O, həmişə Bakı 
və Şabran şəhərində keçirilən bütün ictimai tədbirlərin ən fəal 
iştirakçılarından idi. Bu tanınmış təhsil işçisi Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) Şəhər Sovetinə deputat seçilmiş, dəfələrlə Rayon Seçki 
Komissiyasının fəal üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdi. 

İstər Bakı şəhərində işlədiyi dövrlərdə, istərsə də Şabran 
şəhərində təhsilə aid keçirilən elə bir tədbir olmayıb ki, Babək 
müəllim orada iştirakçı olmasın. Təhsil sahəsi üzrə keçirilən 
rayon, şəhər və respublika konfranslarında nümayəndə olub. 
Eləcə də Azərbaycan müəllimlərinin XI və XII qurultayında 
nümayəndə kimi iştirak edib. 
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Dövlətimiz tərəfindən təhsil fədaisi Babək Xubyarovun 
əməyinə elə özünün sağ olduğu dövrlərdə yüksək qiymət verilib. 
Xüsusi qeyd etməliyəm ki, o, öz zəhmətilə plan üzrə gedən xüsusi 
ardıcıllıqla müəllimlik peşəsinə aid olan bütün fəxri adları almağa 
nail olub. Əvvəlcə ona “Baş müəllim”, “Metodist müəllim”, daha 
sonra isə “Ali dərəcəli müəllim” adı verilib. “İlin müəllimi” 
müsabiqəsində fəal iştirak etdiyinə görə bu bilik yarışının da 
qalibi adını qazanmağı bacarıb. 

Babək müəllim Azərbaycan Respublikasının “Təhsil 
əlaçısı” fəxri adını almışdı. Bir neçə dəfə Azərbaycan Təhsil 
Nazirliyi, TİAHİ RK-sı,  Rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər 
Təhsil İdarəsi və digər rəhbər təşkilatlar tərəfindən verilən 
Fəxri Fərmanlar isə Babək müəllimin məhsuldar pedaqoji 
əməyinə ən dəyərli mükafat idi. 

Babək Xubyarovun uzunmüddətli səmərəli pedaqoji 
fəaliyyəti nəzərə alınaraq 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı ilə ona Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar müəllimi” fəxri adı verildi. Bu ad onun müəllim 
əməyinə verilən ən yüksək və sonuncu yüksək qiymət idi. 

Bacısı Sevil müəllimənin Babək müəllim haqqında dedikləri: 
- Sevil müəllimə, qardaşınız Babək müəllimi necə xatırla-

yırsinız?- sualına o, belə cavab verdi: “Qardaşım Babək müəllim 
dünyaya hamı kimi gəlsə də, heç də hamı kimi yaşamadı.O, çox 
işgüzar və məsuliyyətli bir insan idi. Həmişə həyatını və görəcəyi 
işlərini planlı şəkildə qurardı. Çox həyatsevər idi. Hamının dərdinə 
yanan, qayğısına qalan idi. İki il keçsə də onun yoxluğuna heç cür 
alışa bilməmişəm. O, bizə həm ata, həm də qardaş olub. Bizi heç 
vaxt övladlarından ayırmırdı. Çox həssas qəlbi vardı. İnsanların nə 
düşündüyünü əvvəlcədən və uzaqdan görürdü. Bütün bayramlarda 
bizi təbrik edərdi. Elə mənim və bacılarımın müəllim kimi 
yetişməsində də onun əməyi az olmayıb. Mənə deyirdi ki, bacı, yaxşı 
müəllim olmaq üçün birinci uşaqları sev , sonra da özünü də onlara 
sevdir. Əgər şagirdlər səni sevsə, sən də dərs dediyin fənni sevə-
cəksən. Nəticədə mən sevimli müəllimimin-qardaşımın sayəsində 
şagirdlərimin məhəbbətini qazanmışam. 

Xaricdən qaraqabaq, zəhmli görünsə də, daxildən dərin 
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düşüncəli,açıq ürəkli, daim axtarışda olan bir ziyalı idi. O, dünyaya 
təbiətən müəllim kimi gəlmişdi. Müəllimliyin ən ali zirvəsinə də 
məhz zəhməti,biliyi və qəti olması ilə ucaldı. Həmişə deyərdi ki, 
müəllim kimi özümü xoşbəxt sanıram.O, 28 yanvarda mənim ad 
günümdə dünyasını dəyişdi. İndi mən onu çox axtarıram. Lakin tapa 
bilmirəm. Allah ona rəhmət eləsin!” 

Babək Xubyarov kimi peşəsini fanatikcəsinə sevən müəllimlər, 
ziyalılar dünyaya az-az və nadir hallarda gəlirlər. Babək müəllim fitri 
istedad,  həm də təhsil fədaisi idi. O, öz işıqlı fikirlərini, dəyərli 
sözlərini, öyüd-nəsihətini çağlayan bulağın gözündən süzülüb gələn saf 
su kimi dərs dediyi şagirdlərinə damla-damla içirməyi bacarırdı. Babək 
müəllim bizim gözümüzdə həm də ona görə qiymətlidir ki,o, müstəqil 
Azərbaysan dövlətinin tarixini öz yazıb-yaratdığı dərsliklərdə salnamə-
ləşdirdi. Və məhz bu işə görə də o, möhtərəm ziyalı, yüksək şəxsiyyət 
səviyyəsinə qədər yüksələ bildi. 

 
Babək Xubyarov qızı Nərmin müəllimə və  

nəvələri ilə yeni il şənliyində 



241 

Babək müəllim dünyasını dəyişsə də bu gün də, sabah da və 
gələcəkdə də “Babəksevərlər”in qəlbində yaşayacaq və əbədiyyət 
qazanacaqdır. O, gəlimli-gedimli dünyada, son ucu ölümlü dünyada 
mənalı, məzmunlu və şərəfli bir ömür yaşadı.  

62 il mənalı və məhsuldar ömür yaşamış Babək müəllim həm 
də Şabranda gözəl ailə başçısı kimi tanınıb. Onun ömür-gün yoldaşı 
Tövsiyyə xanım ali təhsilli pediatr-həkimdir. Dörd övladı, üç nəvəsi 
var. Övladlarından üçü atasının peşə yolunu seçib. Ailənin böyük 
qızı Könül Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş müəllim 
kimi şalışır, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. İkinci qızı 
Nərmin bu məktəb- liseyin tarix müəllimidir. Ən kiçik qızı Pərvin 
isə Bakıdakı 158 saylı tam orta məktəbdə sinif müəllimi vəzifəsində 
çalışır. Ailənin yeganə oğlu Çingiz isə hərbi qulluq sahəsini özünə 
peşə seçib.  

B.Xubyarov var gücünü, bütün mənalı ömrünü qədim və 
möhtəşəm milli tariximizin tədrisinə və təbliğinə həsr etmişdir. O, 
ömrü uzunu tarix fənninin tədqiqinə və öyrənilməsinə ürəkdən 
çalışan, bu işdə yüksək nəticə qazanmaqdan ötrü hər cür əzab- əziy-
yətə qatlaşan bir insan olub. Babək müəllim dünyasını dəyişsə belə, 
onun xoş xatirəsi, qoyub getdiyi izi və xeyirxah əməlləri bu gün də 
onu sevən ürəklərdə yaşayır. Əziz müəllim dostumuza Allah-
Taaladan rəhmət diləyirik. 

 
   

SƏDAQƏT ƏSGƏROVA – MƏKTƏBİN ÇOX UĞURLARINA 
İMZA ATMIŞ ZƏRİF QƏHRƏMAN 

 
Sədaqət Əsgərovanın adını ilk dəfə mən o, orta məktəbin 

yuxarı siniflərində təhsil alarkən eşitmişdim. O zamanlarda  
Rayon Xalq Maarif Şöbəsi Rayon XDS İK-nin inzibatı idarə 
binasında yerləşirdi. Həmin vaxtlarda gənc Sədaqətin “İspolkom” 
da işləyən anası Tükəzban xala boş vaxtlarında maarif şöbəsinə 
gələr və qızı Sədaqətin orta məktəbdə əla oxuması haqqında tez-
tez ağız dolusu söhbət salardı. 

1967-ci ildə mən hərbi xidmətə çağırıldım. 1968-ci ildə orta 
məktəbi yenicə bitirən gənc Sədaqət ali məktəbin qiyabi şöbəsində 
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təhsil almağı qərara almışdı. Bu məqsədlə o, müvəqqəti olaraq 
mənim hərbi xidmətdən əvvəl işlədiyim mühasib ştatına işə 
götürülmüşdü. 

Keçmiş SSRİ vaxtında belə bir qərar var idi ki, icbarı hərbi 
xidmətə çağırılan gənclər öz hərbi borcunu yerinə yetirdikdən 
sonra 3 ay müddətinə əvvəlki işinə qaytarılmalı və ya mütləq ona 
bərabər olan başqa bir işlə təmin edilməli idi. 

Bu minvalla mən hərbi xidməti bitirdikdən sonra 1970-ci ilin 
yanvar ayında rayon Hərbi Komissarlığında və pasport uçotunda 
qeydiyyata alındım. İş üçün RXMŞ-nə müraciət etdim. Və gördüm 
ki, mənim işlədiyim ştatda Sədaqət Əsgərova çalışır. “Eyib etməz, 
mənə başqa yerdə iş verin, gedim orada işləyim” - dedim. Lakin 
rəhbərlikdə və hərbi komissarlıqda buna razılıq vermədilər.   
Dedilər ki, “Qanunu poza bilmərik,siz öz köhnə işinizə qayıtma-
lısınız. Ancaq bir az gözləyin. Bu il rayonun orta məktəblərində 
siniflərin sayı artdığına görə onsuz da şöbə üçün əlavə mühasib 
ştatı açılmalıdır”. Rayon rəhbərliyinin göstərişinə əsasən Dəvəçi 
XDS İK-nin qərarı ilə birlikdə rayon Maliyyə və Maarif 
Şöbələrinin ştat-smeta layihə sənədləri təsdiqlənmək üçün təcili 
olaraq respublika Maliyyə Nazirliyinə göndərildi. Qısa müddətdən 
sonra oradan əlavə mühasib ştatının təsdiqi barədə rəsmi sənəd 
alındı. Şöbənin əmri ilə Sədaqət Əsgərova təzə açılmış həmin ştata 
keçirildi. Mən isə əsgərlikdən əvvəlki köhnə vəzifəmə qaytarıl-
maqla işə başladım. 

 Gənc Sədaqət  mənimlə işlədiyi həmin illərdə öz biliyi, hazır-
cavablığı, danışıq və yazı savadı ilə, tapşırılan işi sürətlə və 
keyfiyyətlə yerinə yetirməsinə görə mənim diqqətimi cəlb etmişdi. 
Riyazi hesablamaları və faizlərin tapılması üzrə əməliyyatları 
çötkədə, çox vaxt şifahi, “göydə” hesablayırdı. Lakin mən əzbər 
bilirdim ki, bu gəncin məqsədi mühasib olmaq deyildir. O, öz 
gələcəyini və xoşbəxtliyini pedaqoji sahədə görmək istəyir.Buna 
baxmayaraq gənc Sədaqətin RXMŞ-nın mühasibatlığnda keçdiyi 
ilk əmək yolu onun gələcək əmək salnaməsinə gur işıq saldı. Bu 
işıq onun bu idarədə topladığı sağlam təcrübə idi. Hansı ki, bu 
təcrübə ona həmişə etibarlı dayaq oldu. Və işlədiyi bütün gələcək 
illərdə onun əmək yolunu nurlandırdı. 
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Sədaqət Əsgərova ilə 1973-cü ilə kimi RXMŞ-nin mühasibat-
lığında bir yerdə işlədik. O, həmin ilin son aylarından Dəvəçi 
şəhər 2 №-li orta məktəbə köçürüldü. Və orada laborant 
vəzifəsində işləməyə başladı. Mən isə həmin ilin dekabr ayının 
sonunda RXMŞ-nə müvəqqəti baş mühasib vəzifəsinə keçdim. 

Böyük arzu və niyyətlə yaşayan gənc Sədaqət məktəbdə 
əvvəlcə laborant işlədi. 1973-cü ildə ali məktəbin qiyabi şöbəsinə 
daxil oldu. Bir necə ildən sonra müəllimlik fəaliyyətinə başladı. 
Altı ildən sonra onun biliyi və bacarığı nəzərə alınaraq rayonda 
ən böyük uşaq tərbiyə ocağı sayılan Dəvəçi şəhər 2 №-li Uşaq 
bağçası və Körpələr Evinə müdir vəzifəsinə irəli çəkildi. O, yüksək 
bilik, bacarıq və zəhmət tələb edən bu məktəbəqədər müəssisəyə 
təxminən 6 il rəhbərlik edib. 

1985-2008-ci illərdə,  düz 23 il Sədaqət müəllimə bu gün 45 
illik yubileyini qeyd etdiyimiz Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 2№-li 
orta məktəbin direktoru olub. 40 ildən artıq rayon təhsili 
aparatında işləyən rəhbər məsul şəxs kimi deyə bilərəm ki, bu 
məktəbi idarə etmək ona heç də asan iş olmayıb. Ona görə ki, bu 
məktəbin təkcə binası, şagird kontingenti və müəllim kollektivi 
böyük olmayıb. Bu təhsil ocağının çoxsaylı problemləri: kadr 
seçimi və onların yerləşdirilməsi, qış aylarında istilik təchizatının 
təşkili, etibarlı dərslik fondunun yaradılması və qorunması 
düzgün nizamlanıb. Vaxtlı-vaxtında gündəlik dərsə və işə 
davamiyyət və onun ciddi uçotunun aparılması təmin olunub. 
Bundan əlavə məktəbdə baş verən nöqsanların rəsmiləşdirilməsi 
və vaxtaşırı müzakirəsi yaxşı təşkil olunub. Bir sözlə, bu məktəb 
sinifdən-sinfə keçirmə və buraxılış imtahanlarının vaxtında və 
keyfiyyətlə keçirilməsini və s. bu kimi çoxsaylı məsələləri həmişə 
rayon ümumtəhsil məktəbləri arasında  birincilər sırasında yerinə 
yetirib.  

Sədaqət müəlliməyə valideynləri tərəfindən verilən ”Sədaqət” 
adı da rəmzi məna daşımırdı. O, həqiqətən, işdə və  həyatda da 
etibarlı və sədaqətli insan idi. Onun işlədiyi vəzifəyə qarşı və 
rəhbərlik etdiyi kollektivə olan sədaqətini və etibarını o, öz işi və 
əməli ilə dəfələrlə sübuta yetirmişdi. 

Sədaqət müəllimə haqqında daha geniş yazmaq olardı. 
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Mənim buna yaddaşım və bu yaddaşda kodlaşmışdırılmış minlərlə 
söz ehtiyatı bunu etməyə imkan verir. Lakin zənnimcə buna heç 
ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, rayon təhsilində gənclik illərindən 
ömrünün son günlərinədək 40 il çalışmış bu zərif qəhrəmanı 
rayonumuzda çox insan yaxşı tanıyırdı. Həmin səbəbdən də mən 
sözümü tamamlayıb bu unudulmaz təhsil fədaisinin həyat və əmək 
salnaməsi ilə sizi daha yaxından tanış etmək istəyirəm: 

 
Sədaqət Əziz qızı Əsgərova 30 may 

1951-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhərində dünyaya gəlib. Atası Əziz kişi 
Dəvəçi rayonunda kolxoz sədri və digər 
vəzifələrdə çalışıb. Anası Tükəzban 
xanım isə uzun müddət keçmiş Dəvəçi 
XDS İK-də katibə-makinaçı vəzifəsində 
işlyib.  

S.Əsgərova ilk təhsilə S.M.Kirov 
adına Dəvəçi şəhər 1 nömrəli səkkizillik 
məkrtəbdə başlayıb. Sonra isə təhsilini 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər T.Abba-
sov adına 1 №- li tam orta məktəbdə 

davam etdirib. 1968-ci ildə həmin orta məktəbi müvəffəqiyyətlə 
bitirərək kamal attestatı alıb. 

Gənc Sədaqət ali məktəbə qəbul olmamışdan əvvəl özünü əmək 
cəbhəsində sınamaq qərarına gəlib. Bu məqsədlə o, elə orta məktəbi 
bitirən ili,  yəni 1968-ci ildə RXMŞ-nə mühasib vəzifəsinə işə qəbul 
olunub. 1972/ 1973-cü ildə isə pedaqoji sahəyə işə keçməyə qərar 
verib. Bu məqsədlə o, həmin ildə Dəvəçi şəhər 2 №-li orta 
məktəbinə kimya-biologiya üzrə laborant vəzifəsinə köçürülüb. 
Lakin onun arzusu biologiya müəllimi olmaq idi. Və bu arzuya 
çatmaq üçün də gecə-gündüz çalışır, dərs kitablarını əlindən yerə 
qoymurdu. 

Bu məqsədlə də o, 1973-cü ildə ali məktəbə qəbul olmaq üçün 
təhsil sənədlərini ali məktəbin tələbə qəbulu komissiyasına təqdim 
edib. Qəbul imtahanlarında yüksək nəticə qazandığına görə o, 
həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya 
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fakültəsinin qiyabi şöbəsinə qəbul olub. Ali məktəbdə təhsilini 
qiyabi formada davam etdirən S.Əsgərova 1975-ci ildən məktəbdə 
biologiya ixtisası üzrə müəllim işləməyə başlayıb.  

O, pedaqoji işdə çalışdığı qısa vaxt ərzində özünü bilikli, 
bacarıqlı,təşkilatçı bir gənc kimi göstərə bilib. Məktəbin və rayonun 
tədbirlərində müntəzəm olaraq iştirak edib. Öz savadlı çıxışları ilə 
rayon rəhbərliyinin diqqətini özünə cəlb edib.  

Tezliklə Sədaqət müəllimin məktəbdə təlim-tərbiyə işində əldə 
etdiyi uğurları, eləcə də onun təşkilatçılıq və idarəetmə bacarığı 
nəzərə alınıb. O, 1979-cu ildə irəli çəkilərək Dəvəçi şəhər 2№-li 
Körpələr evi-Uşaq bağçasına müdir təyin edilib. Altı il bu uşaq 
müəssisəsini yüksək bacarıqla idarə edib. Körpələr evi-Uşaq bağça-
sının binasının əsaslı təmir olunması, orada maddi-texniki bazanın 
yüksək keyfiyyətlə möhkəmləndirilməsi və digər sahələrdə mühüm 
işlər görüb. Müəssisədə nizam-intizamı, təlim və tərbiyənin səviy-
yəsini xeyli dərəcədə yüksəldib. 

1985-ci ildə Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin 
razılığı və rayon Təhsil Şöbəsinin əmri ilə Sədaqət Əsgərova 
əvvəlki işlədiyi təhsil ocağına - Dəvəçi şəhər 2 №-li orta məktəbə 
direktor vəzifəsinə köçürülüb. Ömrünün axırına qədər, düz 23 il o, 
bu orta məktəbdə direktor və biologiya müəllimi işləyib. 

Şabranın (keçmiş Dəvəçinin) təhsil tarixində şəhər orta məktəb 
direktorlarından yalnız Nacı Mehdiyev bu qədər məktəb rəhbəri 
olmuşdu. O da  düz 23 il (1937-1960-cı illər) keçmiş Dəvəçi qəsəbə 
orta məktəbinə rəhbərlik etmişdi. Qadınlar arasında isə belə bir 
şansa yalnız Sədaqət müəllimə nail ola bilmişdi. Qadın olmasına 
baxmayaraq, o, rayonun ən böyük məktəbinə bu qədər uzunmüd-
dətli rəhbərlik etmək kimi çətin, məsuliyyətli bir işi böyük baca-
rıqla, şərəflə və ləyaqətlə yerinə yetirə bilmişdi. 

S.Əsgərova məktəb-liseyin, eləcə də rayonumuzun bütün 
ictimai işlərində də öndə gedən qabaqcıl rəhbər ictimaiyyətçi qadın-
larından idi. Fəal təbliğatçı və təşviqatçı kimi ardıcıl olaraq təkcə 
təhsil sahəsində deyil, dövlətçiliyimizin və qanunlarımızın 
möhkəmləndirilməsi naminə məqsədəyönlü maariflənmə işi aparır-
dı. Ona tapşırılmış Azərbaycan Respublikası “Sevil” Qadınlar 
Məslisinin Rayon Şöbəsinin sədri kimi məsul bir vəzifəni yüksək 
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peşəkarlıqla və məsuliyyətlə yerinə yetirirdi. “20-ci əsr Azərbay-
can qadınları” Ensiklopedik toplusunda onun haqqında yazı dərc 
olunmuşdu. 

Bir neçə seçkidə Dəvəçi Bələdiyyəsinin üzvü olub. 
S.Əsgərova Azərbaycan Respublikası ikinci dəfə müstəqilliyə 

qovuşduqdan sonra 2 dəfə Azərbaycan Qadınlar Qurultayının,  
2 dəfə isə Azərbaycan Müəllimlər Qurultayının iştirakçısı olub. 
Açığını deyim ki, pedaqoji sahədə çalışan və bu qədər rayonumuzu 
respublika qurultaylarında təmsil edən ikinci qadın müəllimimiz 
olmayıb.  

Onun əməyinə dövlətimiz tərəfindən  layiqli qiymət verilib. O, 
keçmiş Sovetlər dövründə bir çağırış Dəvəçi rayon sovetinin 
deputatı, iki çağırış isə Dəvəçi şəhər sovetinin deputatı seçilib.  
2007-ci ildə bacarıqlı pedaqoq və məktəb rəhbəri kimi təhsil 
sahəsindəki ən yüksək ada – “Azərbaycan Respublikanın 
Əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülüb.  Pedaqoji sahədə 
göstərdiyi xidmətlərə görə isə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib. 

Sədaqət Əsgərova gözəl və mehriban ailə başçısı idi. Həyat 
yoldaşı Adil Tərxan oğlu Ağayev uzun müddət bu məktəbdə fiziki 
tərbiyə müəllimi işləyib. İndi təqaüddədir. 

 Dörd övladı vardır. 
 

AĞAKƏRİM AĞARZAYEV- QISA, LAKİN ÇOX MƏNALI 
MÜƏLLİM ÖMÜRÜ YAŞAMIŞ RİYAZİYYATÇI 

 
Həyatda hər kəsin baxtı gətirmir, 
Baxtını axtaran vaxtı itirmir. 
Hər insan yolunu sona yetirmir, 
Mənzilə çatmamış qapanır yollar. 
Ömrün kəsiyində qadanır yollar. 
 

Ağakərim müəllimi hələ o, APİ-də təhsil aldığı dövrdən tanıyır-
dım. Onda mən Bakı Plan-Uçot texnikumunun gündüz şöbəsində 
oxuyurdum. Sonradan o, böyük bacım Sona xanımın qızına nişan-
landı. Bir müddət keçəndən sonra mən də həmin toya çağırıldım. Qız 
tərəfinin adamı kimi bir maşınla Ağakərim müəllimin doğma kəndi 
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Bilici Qorğana onun toyuna getdik. Həyətdə çox gözəl və yaddaqalan 
təmtəraqlı qaydada böyük toy məclisi qurulmuşdu. İynə atsaydın 
adam-insan əlindən yerə düşməzdi. Rayon mərkəzindən, qonşu 
kəndlərdən və başqa yerlərdən toya gələn camaatın isə sayı-hesabı 
yox idi. Mən elə toyxanaya keçib boş yerlərdən birinə oturmaq 
istəyidim ki, mənə dedilər ki, səni kənarda çagıran var. Getdim 
gördüm ki, rəhmətlik dayım Əli kişinin dostu,  o vaxtlar rayon Milis 
Şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyən İsmayıl Mövludovdur. O, məni 
görən kimi yanına çağırdı və ucadan mehriban tərzdə dedi: 
“Bacıoğlu, eşitmişəm yaxşı səsin var, bir-iki ağız oxusana”.  

Gözləmədiyim bu sözü qəflətən eşitdiyim üçün əvvəlcə bərk 
tutuldum. Nə edəcəyimi bilmədim.Məclisə göz gəzdirib gördüm ki, 
burada musiqiçilər və xanəndə var, bəlkə də mənim oxumağıma heç 
ciddi ehtiyac da yoxdur. Ümumiyyətlə, bu söhbətdən çox utandım. 
Əvvəlcə bu işə razılıq vermək  istəmədim. Ancaq kənara göz gəzdirib 
gördüm ki, hamı bizə baxır.Artıq qaçmağın yeri yoxdur, deyəsən, 
yaman təklənmişdim. Bütün məclis əhli elə bil bizi güdürdü. Zarafat 
deyildi hamı mənim o dövrdə rayonun ən hörmətli,nüfuzlu, vəzifəli 
şəxslərindən biri, el ağsaqqalı sayılan milis rəisimiz İsmayıl müəllimə 
nə cavab verəcəyimi gözləyirdi. Bu dəm yaranan səs-küyün arasında 
bir neçə yerdən “Oxusun!”, “Oxusun!” sədalarını da eşitdim. Və 
mən məcbur olub toyxanadakı müsiqiçilərə sarı irəlilədim. Əvvəlcə 
dərindən nəfəs alıb utanmamaq üçün özümü bir qədər yığışdırdım. 
Sonra görkəmli qəzəlxan şairimiz Ə.Vahidin ən çox sevdiyim “Hər 
aşiqə öz istədiyi yarı gözəldir” qəzəlindən bir parçanı oxudum. 
Özümü yaman itirmişdim. Alqış sədalarından hiss etdim ki, deyəsən, 
nəticə pis alınmayıb. Toyxanadakı tamaşaçılar əl çalaraq məni 
yaxşıca alqışladılar. Rəisimiz İsmayıl müəllim də öz şəxsi razılığını 
bildirərək mənə “çox sağ ol, bacıoğlu”- dedi və əlini kürəyimə vurdu. 
Xoşbəxt cütlüyün toyu beləcə sona yetdi. 

Ailə qurduqdan sonra Ağakərim müəllim ailəsi ilə köçüb Dəvəçi 
şəhərinə gəldi. Əvvəlcə müvəqqəti olaraq bir-iki il qardaşım 
Sabirgildə qaldılar. Sonra isə şəhərdə fərdi ev tikmək üçün həyətyanı 
torpaq sahəsi alıb özlərinə ev-eşik düzəltdilər. 

 Mən də texnikumu bitirdikdən sonra bir neçə ay rayondakı 110 
№-li kənd peşə məktəbində işlədim.Lakin ştatım ixtisara düşdüyünə 
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görə 1967-cı ilin 1 yanvarından Rayon Xalq Təhsil Şöbəsinə yeni işə 
keçdim . Beləliklə onunla təkcə qohum kimi deyil, həm də bir təhsil 
işçisi kimi də yaxın oldum. Tez-tez o bizdə, mən onlarda qonaq olar, 
öz iş və digər şəxsi problemlərimiz haqqında maraqlı söhbət edərdik.  

 Ağakərim müəllim öz şəxsi məsuliyyətini dərk edən sədaqətli, 
etibarlı bir insan idi. Hamı onu məktəbdə və ailədə çox ciddi və 
tələbar bir ziyalı kimi tanıyırdı. Çox səliqəli geyimi vardı. Sənətinin 
vurğunu idi. Müəllimlik peşəsinə, seçdiyi riyaziyyat fənninin tələb-
lərinə böyük məsuliyyətlə yanaşırdı. Onun öz peşəsinin nə qədər 
sevdiyini isə yalnız bircə Allah bilirdi. Təkcə təhsil işçisi kimi deyil, 
sanki bir fanat kimi ona tapşırılan ictimai işin yerinə yetirilməsi 
üçün də əməyini, canını əsirgəmirsdi. Dərs dediyi şagirdlərə isə 
mükəmməl bilik öyrətmək, riyaziyyat fənnini sevdirməkdən ötrü 
özünü fəda verirdi Ağakərim müəllim. Peşəsinə, seçdiyi ixtisasına 
olan dərin məhəbbəti onu gecə-gündüz misal və məsələ həllindən 
ötrü riyazi düsturlarla, teoremlərlə şalışıb vuruşmağa məcbur edirdi. 
Dərs zamanı sinifdə şagirdlərlə məşğul olmaqdan əlavə, evində də öz 
üzərində səylə çalışırdı. Şagirdlərin yazı işlərini evə gətirib dəqiqliklə 
və diqqətlə yoxlaması, səhərki dərsə ciddi hazırlaşması və s. onu 
zehni cəhətdən yüksək dərəcədə yorurdu. Sanki o, müəllimlik üçün 
doğulmuşdu. Onun təhsilə, elmə olan marağı və sevgisi öz mənbəyini 
yerin dərin qatlarından başlayan coşub-daşan bir bulağa bənzəyirdi. 

A.Ağarzayev sinifdə yeni keçilən dərsi şagirdlərə izah edəndə 
sanki bütün dərdi-sərini unudardı. Yüksək coşqu ilə,  məhəbbətlə və 
vətənpərvərliklə keçilən dərsin mövzusu üzərində işləməkdən 
yorulmazdı. Sinifdə mövzu üzrə qarşıya qoyulan əsas tələbin məğzini 
təbaşirlə yazı lövhəsində bir-bir yazıb əyani və izahlı şəkildə şagird-
lərə göstərərdi. Elə bil o, dərs dediyi şagirdlərin hamısını əlaçı, xüsu-
silə riyaziyyatçı görmək istəyirdi. Buna nail ola bilməyəndə isə həya-
canlanar və möhkəm əsəbiləşərdi. Bundan ötrü təhsildə geri qalan 
bəzi şagirdlərlə keçirilən əlavə məşğələlərin saatını və sayını gün-
bəgün artırardı. 

Ağakərim müəllim qısa ömrünü sanki sadəlik, təmizlik və 
ünsiyyətçillik keyfiyyətləri ilə cilalamışdı. Əksər riyaziyyat müəllim-
ləri kimi qaraqabaq olsa da, bir saflıq, şirinlik, səmimiyyət, mehri-
bançılıq, utancaqlıq var idi o insanda. O, sanki təmizlik, paklıq, 
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xeyirxahlıq nümunəsi idi. Müəllim olmasına, az məvacib almasına 
baxmayaraq, onun sadə evi həmişə qonaqlı-qaralı olardı. Ağakərim 
müəllim bir parça təmiz və olduqca halal müəllim çörəyini  heç vaxt 
gələn qonaqlardan əsigəməzdi. 

Ancaq sən saydığını say, gör Fələk nə sayır. Bu cür əməksevər, 
xeyirxah, heç bir yalan sözü dilinə gətirməyən, yaltaqlığı bacarma-
yan, hiyləgərliyə nifrət edən mənəviyyatca təmiz və  gözəl insan öm-
rünün çiçəkləndiyi bir vaxtda həyatdan getdi. O, cəmi 36 il yaşadı. 
Lakin yaddaşlarda, heç nə ilə əvəz olunmayan şirin xatirələrdə özü-
nə müqəddəs və yaddaqalan müsbət keyfiyyətlərə malik bir obraz 
yarada bildi. Bu qısa həyatı ilə özünün sözü-söhbəti, yaxşı işi, gözəl 
əməlləri ilə onu tanıyanların yaddaşında silinməz bir xatirəyə 
çevirildi. 

Məni bağışlayın, əziz oxucularım, ürəyim sözlə doludur. Bəlkə 
də, sizi çox yordum. İndi də icazə verin Ağakərim Ağarzayevin qısa, 
lakin dəyərli həyat və əmək fəaliyyəti barədə sizə yaxından məlumat 
verim: 

 
Ağakərim Qərib oğlu Ağarzayev  

16 oktyabr 1942-ci il tarixdə Şabran (keç-
miş Dəvəçi) rayonunun Bilici - Qorğan 
kəndındə ziyalı ailəsində dünyaya gəlib.  

Atası Qərib Ağarzayev əvvəlcə kənd-
də kolxoz üzvü olmuş, sonra briqadir işlə-
miş, daha sonralar isə kolxoz sədri kimi 
məsul bir vəzifədə çalışmışdır.  

1959-cu ildə gənc Ağakərim Pirəbə-
dil kənd orta məktəbini yüksək göstə-
ricilərlə bitirib. Elə həmin ildə Bakı şəhə-
rinə gedərək ali təhsil almaq məqsədilə 

sənədlərini tələbə qəbulu komissiyasına təqdim edib. İmtahanları uğur-
la verdiyinə görə keçmiş V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
İnstitutunun fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olub.  

 İnsan həyatı üçün məlhəm olan, heç zaman unudulmayan tələ-
bəlik illəri gənc Ağakərimin həyat salnaməsində dərin və silinməz izlər 
buraxıb. O, bu illəri həyatının qızıl illəri kimi qəbul edib. Və bu illəri 
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yalnız oxuyub yüksək bilik qazanmağa, təcrübə toplamağa, beləliklə, 
gələcək həyat və əmək fəaliyyətini dəyərli və mənalı olmasına sərf 
edib. Nəhayət, o, məqsədinə çatıb. Təkcə institutun bilik yarış-
malarında deyil, idman yarışlarında da bir sıra uğurlara imza atıb. 

 

 
 

A.Ağarzayev həyat yoldaşı Səmər müəllimə ilə 
 
1965-ildə həmin ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib. Onun 

təyinatı Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon XMŞ-nin sərəncamına 
göndərilib. Şöbənin əmri ilə o, Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 3 saylı 
orta məktəbdə müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. Ağakərim 
müəllim az vaxt ərzində məktəbdə özünü bilikli və bacariqlı müəl-
lim kimi göstərib, müəllim və şagird kollektivinin dərin hörmətini 
və sevgisini qazanıb.  

Ağakərim Ağarzayevin biliyi, pedaqoji təcrübəsi və yüksək iş 
qabiliyyəti nəzərə alınaraq 1974-cü ildə o, Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhər 2 №-li orta məktəbə fizika-riyaziyyat müəllimi köçürülüb. 
Burada o, öz iş məharətini daha açıq nümayiş etdirərək zəngin 
pedaqoji təcrübəsini daha da genişləndirib. Var qüvvəsini və biliyini 
sərf etməklə məktəbdə keçirilən bütün tədbirlərdə, eləcə də rayonun 
ictimai işlərində yaxından iştirak edib.  
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Ağakərim Ağarzayev məktəbin müəllim və şagirdləri ilə 
 
2 saylı orta məktəbdə müəllim işlədiyi dövrdə universitetdə 

ikinci ali təhsil alıb və müəllimliklə yanaşı rayonun idarə və müəssi-
sələrində təbligatçı kimi də fəaliyyət göstərib.  

Ağakərim müəllimin biliyi, bacarığı, zəngin iş təcrübəsi, eləcə 
də təşkilatçılıq və idaretmə qabiliyyəti nəzərə alınaraq 10 oktyabr 
1978-ci ildə o, rayon rəhbərliyinin məsləhəti ilə irəli çəkilib. Daha 
məsul bir vəzifəyə - Dəvəçi Rayon Xalq Maarif Şöbəsinə məktəb 
inspektoru təyin edilib. 

Az müddət keçəndən sonra RXMŞ-nin partiya təşkilatının 
üzvləri də ona yüksək etimad ğöstərərərək partiya təşkiları katibi 
seçiblər. A.Ağarzayev bu işlərdə cəmi 4 aydan artıq işləməsinə 
baxmayaraq ona tapşırılan işin öhdəsindən bacarıqla gəlib. Müdiriy-
yətin, rayon rəhbərliyinin, respublika Maarif Nazirliyinin və rayon 
ictimaiyyətinin dərin hörmətini qazanıb. 

Ancaq heç vaxt “Fələyə bel bağlamaq” olmazmış. Onun çarxı 
dönəndə heç kimi tanımazmış. Vaxtsız və amansız ölüm bilikli və 
bacarıqlı təhsil işçisi, rayonumuzun tanınmış riyaziyyat müəllimi, 
gözəl ailə başçısı, etibarlı dost, səmimi qohum, yoldaşcanlı, yüksək 
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dərəcəli işgüzar və tələbkar insan Ağakərim müəllimi 1979-cu ilin 
fevral ayının 16-da aramızdan apardı. Onun çox vaxtsız, həyatının, 
arzu və əməllərinin çiçək açdığı bir dövrdə qəfləti ölümü onu 
tanıyanların və sevənlərin hamısını, o cümlədən məni ürəkdən 
sarsıtdı. Lakin o, 36 illik qısa ömrünu çox səmərəli, ləyaqətlə və 
şərəflə yaşamağı bacardı. 

 

 
 

Agakərim müəllim universitetdə ikinci ali təhsil aldığı dövrdə 
 
Ağakərim müəllim dünyasını dəyişəndə onun övladlarının 

dördü də kiçik yaşlarında idi. Bəlkə də, bu çətin anlarda həyat 
yoldaşı Səmər xanımın möhkəm səbri və dözümü, polad iradəsi 
olmasaydı, ailə başçısının itkisi böyük faciəyə çeviriləcəkdi. Həyat 
yoldaşı vəfat edəndə oğlanları Azərin 13, Mehmanın 12, Kamranın 
isə 6 yaşı vardı. Qızı Ofeliya isə 11 yaşında idi. 

Həyat yoldaşı Ağakərim müəllimin qəflətən vəfat etməsindən 
ağır mənəvi və maddi zərbə alan Səmər xanım gənc ailənin 
üzləşdiyi bu itkidən əvvəlcə olduqca sarsıldı. Lakin sonradan o, 
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özünü yıxılmaqdan qoruyaraq güclə də olsa, ayaq üstə dayanmağı 
bacardı. O, çətinliklə də olsa 4 uşağını böyütdü, boya- başa çatdırdı. 
Tale onu polad kimi sındırsa da o, dağ vüqarı, Həcər qeyrətilə heç 
kimə əyilmədi. İşləyib balalarını saxladı. Onlara yetərincə mükəm-
məl tərbiyə və təhsil verdi. Nəvəsinə həyat yoldaşı Ağakərimin 
adının qoyulması ilə bir qədər təsəlli tapıb Səmər müəllimə. Ata-
anasına layiqli övlad, nənəsinə yaxşı nəvə olsun Ağakərim balamız. 
Babası Ağakərimin adını şərəflə yaşatmaq üçün öz ağılı, biliyi və 
bacarığı ilə ata-anasına və Vətənə etibarlı,  sədaqətli oğul olsun 
balaca Ağakərim !  

 İndi səhhətində bir sıra problemlər olsa da, Səmər xanım özünü 
xoşbəxt insanlar cərgəsində sayır. Artıq onun demək olar ki, hər 
arzusu çin olub. Dörd övladının üçü ali, biri isə orta ixtisas təhsili 
alıb. Böyük oğlu Azər Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu, 
ortancıl oğlu Mehman Ryazan Politexnik İnstitutunu, kiçik oğlu 
Kamran kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə orta ixtisas məktəbini, qızı 
Ofeliya isə M.F.Axundov adına APİ-ni yüksək təhsil nəticələri ilə 
bitiriblər. 

Oğlu Azər Şabran rayonunda tanınmış iş adamıdır. Mehman 
Rusiyanın Ryazan şəhərində yaşayır və orada işləyir. Şirkətlər 
qrupunun prezidentidir. Qızı Ofelya Şabran şəhər 5 №-li tam orta 
məktəbdə müəllim işləyir. Kiçik oğlu Kamran isə rayondakı ticarət 
şəbəkələrində çalışır. 

 Övladlarının hamısı ailə qurub. Evli-eşikli və oğul-uşaq sahibi-
dirlər. Ailənin yeganə qızı Ofeliya müəllimə atalarının peşə yolunu 
davam etdirir. Ağakərim müəllimin övladlarının dördü də valideyn-
lərinə, Vətəninə, xalqına layiqli övlad kimi yetişiblər. İndi Səmər 
xanım təkcə balaları ilə deyil, 6 nəvəsi ilə də fəxr edə bilər. Nəvələri 
xarici dillərin, xüsusilə ingilis və rus dillərinin öyrənilməsində 
respublika səviyyəsində yaxşı nəticələr qazanıb. İndi gül nəvələrin 
səsi- sorağı ölkəmizin nüfuzlu ali məktəblərindən gəlməkdədir.  

Ağakərim müəllimin sədaqətli həyat yoldaşı Səmər Ağarzayeva 
da pedaqoji işçidir. O, 25 il Şabran rayon (keçmiş Dəvəçi) peşə 
məktəbində müəllim (istehsalat təlimi ustası) işləyib. Hal-hazırda 
isə təqaüddədir. 

Bütün həyatı boyu canı və qanı ilə Ağakərim müəllimin 
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yarımçıq qalmış arzularını həmişə həyata keçməsinə can atıb Səmər 
müəllim. İndi deyəsən onun ürəyindəki istəkləri yavaş-yavaş çin 
olmağa başlayıb. Ancaq bu arzuların çin olmasını təkcə rəhmətlik 
həyat yoldaşı Ağakərim müəllim görə bilmədi. Ağakərimsiz keçən 
çətin ömrü-günü indi bir qədər yaxşılaşsa da, heç cür və heç vaxt 
onu ovundura bimir. Onu yaşadığı həyatından razı sala bilmir. Bir 
yandan da sağlamlığının yolunu kəsən xəstəlik ona rahat nəfəs 
almağa qoymur. Lakin nə etməli? Görünür Allah-Taala əziz müəlli-
mimiz, istəkli və etibarlı iş yoldaşımız, qohumumuz Ağakərim 
müəllimin qismətini belə yazıbmış. Allah ona qəni-qəni rəhmət 
eləsin. Həyat yoldaşını, balalarını və nəvələrini qorusun.Bu yazıya 
nöqtə qoymağa hazırlaşırdım ki, bu dəmdə dünyasını dəyişən 
qohumlara və dostlara həsr etdiyim bir şerimin kədər, qəm-qüssə 
doğuran sətirləri yadıma düşdü: 

 
Mən çox dostlarımla gəzdim dünyanı, 
Aldığım ləzzətlər könül dərmanı. 
Bir mənə de, görüm, o dostlar hanı? 
Bu gün yox onlardan bir xəbər verən, 
Nə deyim Fələyə, ax nə deyim mən!  

 
 

NADİR FAZİLOV- MİLLİ ƏDƏBİYYATIMIZIN VURĞUNU 
 

Hər kəs özünə bir yuva qayırdı,  
Ancaq saydığını fələk sayırdı. 
Apardı dostları, bizdən ayırdı,  
Yoxdur aramızda bir çoxu cismən. 
Nə deyim Fələyə, ah nə deyim mən! 
 

Onun adı Nadir, soyadı Fazilov idi. Görünür valideynləri 
ona ad qoyanda onun həyatda, xüsusilə, seçəcəyi peşədə və işdə də 
“nadir” insan olmasını arzulamışdılar. O, doğrudan da, nadir 
insan idi. O qədər mənimlə yaxın idi ki, bəlkə, dünyada onu 
məndən yaxşı tanıyan adam yox idi. Aramızda 16 il yaş fərqi olsa 
da, bir-birimizdən gizlin sözümüz,  söhbətimiz olmazdı. Zarafatı, 
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deyib-gülməyi, şənlənməyi, xüsusilə, mənə zarafat etməyi çox 
sevərdi Nadir müəllim. O dövrdə RXMŞ-nin mühasibatlığında 
bütün hesablama əməliyyatları çötkə ilə aparılırdı. İndiki rahat iş 
şəraiti və müasir kompyuter sahəsində baş verən texniki inqilab-
dan onda əsər-əlamət yox idi. Mənim işə başım çox qarışmışdı. 
Ancaq dostum və iş yoldaşım Nadir Fazilov isə öz istək və arzula-
rını hər gün mənimlə bölüşdürmək istəyirdi. O, iş gününün sonu-
na kimi bu anı, yəni mənim boş vaxtımı səbirsizliklə gözləyirdi.  

Biz həm də bir-birinə yaxın qohum idik. Ona görə mən heç 
zaman dərinə getməz, çox vaxt onun xətrinə dəyməz, hər zara-
fatına, atmaca sözlərinə dözərdim. Bir məsələ də burasında idi ki, 
çox yerdə,  idarədə və rəsmi məclislərdə hamı hörmət əlaməti 
olaraq onu öz adı ilə deyil, “Fazilov” soyadı ilə çağırardılar. 

Biliyini artırmaq məqsədilə o, evdə, idarədə və dərs dediyi 
məktəbdə öz üzərində çalışar, daim kitab, qəzet və jurnallarla 
işləyirdi. Kitabı əlindən yerə qoymazdı. Ona görə də onun biliyinə, 
yazı savadına söz yox idi. Dünya görüşünə və çoxlu ensiklopedik 
məlumatlara malik idi. Evində təşkil etdiyi şəxsi kitabxanasında 
maraqlı, nadir və elmi cəhətdən yüksək qiyməti olan 2000-dən çox 
kitabı vardı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi olmaqla 
bərabər, ixtisası üzrə çox bilikli, bacarıqlı, gözəl yazı savadı olan 
bir ziyalı idi. O, etibarlı iş yoldaşı, həm də çox gözəl yol yoldaşı idi. 

İşində həddən ziyada çox ehtiyatlı və məsuliyyətli idi. Ona 
tapşırılan hər bir işin yerinə yetirilməsində öz cababdehliyini 
dərindən dərk edirdi. Yerinə yetirəcəyi işi çox savadlı, səliqəli, 
yüksək keyfiyyətlə və vaxtında icra etməyə çalışırdı. RXMŞ 
müdirləri şöbədə olan ən çətin, zəhmətli,  əziyyətli, yüksək savad 
və vaxt tələb edən yazı işlərini (məruzələri, rəhbər təşkilatlara 
ünvanlanan məktubları və s.) ona tapşırardılar. O, isə heç zaman 
buna etiraz etməz hər işə,  öz gərgin əməyini sərf etməklə, istirahət 
saatından kəsib bu sahəyə vaxt ayırmaqla onları böyük 
məsuliyyətlə yerinə yetirərdi. 

RXMŞ-də onun rəsmi vəzifəsi ayrı-ayrı vaxtlarda yalnız 
inspektor və ya metodist olsa da, şöbədəki bir çox məsul işlər 
“Pirəbədilli Xantı “ kimi əmrlə ona həvalə edilərdi. Məsələn: O 
dövrlərdə həmişə ənənəvi kofransların, RXMŞ-nin müdriyyətinə, 
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inspektor və metodkabinetinə, eləcə də rayonun rəhbər təşkilatla-
rının təhsilə aid olan bütün məruzə və çıxışlarını o yazırdi. 
Şöbədən göndərilən məktubların çox qisminə o cavab verər və 
icrasına nəzarət edərdi. Hər ay maarifyanı şura iclaslarının 
keçirilməsinə hazırlıq işlərini təşkil edər, keçirilmiş iclasların 
protokolunun yazılmasını təmin edərdi. Rayon təhsilinə aid edilən 
səkkizillik və orta məktəbləri bitirmiş məzunlara verilən şəhadət-
namə və attestatları Bakı şəhərindən-nazirlikdən alıb gətirər və 
onların məktəblərə verilməsi işini, eləcə də həmin sənədlərin ciddi 
uçotunu təşkil edərdi. O qədər zəhmətsevər idi ki, bir dəfə də olsun 
o, öz işindən heç vaxt narazılıq etməzdi. 

Çox əliaçıq və qonaqpərvər insan idi Nadir müəllim. Maarif 
Şöbəsi ilə yaşadığı evin arasında heç 10-15 metr məsafə olmazdı. 
Hərdən işdənkənar vaxtlarda məni də evinə dəvət edər, iş yoldaş-
ları üçün şiriniyyatla bəzədilmiş gözəl çay süfrəsi açardı. Bir 
stəkan çay içə-içə onun şirin söz-söhbətləri və zarafatları mənim 
iş günü ərzində yaranan bütün yorğunluğumu çıxarardı.  

Bir Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi ixtisasını 
çox əla bilirdi. Elə ixtisas fənnini dərindən bildiyinə görə də onun 
məktəblərdə apardığı yoxlamaların analoqu yox idi. Çox tələbkar 
işçi idi. Mənimlə neçə-neçə yoxlamalarda olmuşdu. Yoxlamada 
onun qələmindən salamat qurtaran məktəb işçisinin heç 
“Əzrayıl”dan da qorxusu olmazdı. Yaxşı yadımdadır, həmişə 
rayonun məktəblərində qızıl və gümüş medala təqdim olunan, xü-
susi məsuliyyət və nəzarət tələb edən inşa yazı işlərinə N.Fazilov 
baxmamış onları Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinə 
göndərə bilməzdilər. Bax, RXMŞ-də mənimlə uzun müddət iş 
yoldaşı olmuş Nadir müəllim o vaxtlarda adı kimi özü də nadir və 
əvəzedilməz bir şəxsiyyət idi. 

Mənim xətrimi övladı qədər istəyirdi. Sirrini, şəxsi problem-
lərini,  bir sözlə - ürək sözlərini heç vaxt məndən gizlətməzdi. Ən 
çətin anlarında bir qohum və iş yoldaşı kimi mənimlə məsləhət-
ləşər, sevincini və ya kədərini mənimlə bölüşərdi. Görünür ki, 
onun mənimlə olan dostluğa, yoldaşlığa həqiqətən də, böyük 
ehtiyacı vardı. İdarədə işimin az olan məqamlarında sakit addım-
larla otağıma gələr, nigarançılığının, daxili hiss-həyacanının 
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səbəbıni mənə söyləyər, ürəyini boşaldıb yüngülləşdikdən sonra 
uşaq kimi sevincək halda öz iş otağına keçərdi. Nəsə, onunla 
beləcə  çox qayğısız və şən günlər keçirirdik. 

Lakin 38 yaşlı dənizçi,  fədakar gəmi kapitanı oğlu İlqarın 
19 fevral 2004-cü ildə (gəmi Atlantik okeanında fırtınaya düşdüyü 
üçün) həlak olması onun xoşbəxt həyatını tamamilə alt-üst etdi. 
Bir də onun üzü gülmədi. Bu itki təkcə Nadir müəllimin deyildi. 
Bu faciə onun bütün iş yoldaşlarının, qohumlarının və dostla-
rının, xüsusilə mənim ağır dərdim idi. İlqarın faciəli ölümü bizi, 
onu tanıyanların hamımısı sarsıtdı. Bu faciəli hadısə Şəfəq Nadir 
qızının və Azər Fazillinin “ Okeana sığmayan arzular “ kitabında 
öz əksini tapdıqdan sonra ürəyimiz müəyyən qədər təsəlli tapıb 
yüngülləşdi. Allah igid Şabranlı balası İlqar Fazilova qəni-qəni 
rəhmət eləsin ! 

Yalan olmasın, Nadir müəllimin həyat və əmək fəaliyyəti o 
qədər mənə yaxın və doğmadır ki, ondan bir roman yazmaq olar. 
Lakin bu kitabın təyinatı və həcmi bu yazını çox uzatmağa imkan 
vermir. Ona görə də gəlin indi də sizi Nadir müəllimin həyat və 
əmək salnaməsi ilə daha yaxından tanış edək: 

Nadir Fazil oğlu Fazilov 1932-ci 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
keçmiş Bilici sovetliyinin Dağbilici 
kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. 
Atası Fazil Məhəmməd oğlu Fazilov 
kəndin sayılıb-seçilən ziyalılarından 
sayılıb. 

1940-cı ildə balaca Nadir Bakı 
şəhərində 171 saylı orta məktəbin I sin-
finə daxil olub. Həmin orta məktəbi 
1950-ci ildə əla qiymətlərlə bitirərək 
orta təhsil haqqında attestat alıb. Gənc 
Nadirin ürəyindən müəllim olmaq 
arzusu keçib. 1950-ci ildə o, bu məq-
sədlə təhsil sənədlərini Quba Dövlət 

Müəllimlər İnstitutuna verib. Qəbul imtahanlarından müvəffəqiy-
yətlə keçdiyinə görə həmin ali məktəbin dil-ədəbiyyat fakültəsinə 
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qəbul olub. İnstitutda təhsil aldığı vaxtda  öz biliyi, bacarığı və 
yüksək nizam-intizamı ilə  müəllim və tələbə kollektivinin dərin 
hörmət və rəğbətini qazanıb. 1952-ci ildə Müəllimlər İnstitutunu 
bitirərək dil-ədəbiyyat ixtisası alıb. Onun təyinatı doğma yurdu 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonuna verilib. 

1952-ci ildən başlayaraq Dəvəçi RXMŞ-nin əmrlərinə əsasən 
Nadir müəllim rayonun İdrisi, Düzbilici, Orta Əmirxanlı kənd 
yeddillik, Rəhimli və Gəndov kənd orta məktəblərində Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı fənnindən dərs deyib.  

1953-1956-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 
filologiya fakültəsində təhsil alaraq yüksək müvəffəqiyyətlə həmin 
ali təhsil müəssisəsini bitirib. 

N.Fazilovun əmək fəaliyyətinin ən maraqlı və yaddaqalan his-
səsi rayon XMŞ ilə bağlıdır. 1973-2000-ci illərdə o, bu şöbədə əv-
vəlcə inspektor, sonra isə metodist vəzifəsində çalışıb. Bu çalışqan 
və nəcib insan maarifin idarə aparatında və metodkabinetdə işlədiyi 
illərdə bütün işçilərlə, o cümlədən mənimlə xoş və mehriban müna-
sibətdə olub. Çox deyib-gülən, zarafatcıl, həm də səmimi və 
qayğıkeş bir insan idi Fazilov. Heç vaxt üzündən sevinc,  dodağın-
dan təbəssüm, dilindən isə yumor əskik olmazdı. Tərəf müqabili ilə 
xoş ünsiyyət yaratmağı və onunla sirin söhbət edə-edə zarafata  
keçməyi çox sevərdi.  

O dövrlərdə Rayon Xalq Maarif Şöbəsində gedən əksər yazı-
pozu işləri onun nəzarəti və rəhbərliyi altında həyata keçirilirdi. 
Yanvar və avqust konfransları, maarifyanı şura iclasları və digər 
rəsmi iclas və tədbirlərin gündəliyindən tutmuş qəbul etdiyi qərar-
laradək hər yazılan sənəd N. Fazilovun qələminin nəzarətindən keç-
məli idi. Müxtəlif təyinatlı belə həcmli işlərin görülməsində yaranan 
çətinliklərə baxmayaraq, o, heç vədə “yoruldum” sözünü dilinə 
gətirmirdi.  

Tutduğu əsas vəzifəsindən savayı ona tapşırılan əlavə işlər 
təkcə maarifyanı şuranın protokollarının yazılmasına nəzarət və 
rəhbərlik etmək deyildi. O, şöbədə attestat və şəhadətnamələrin 
alınması və paylanması işlərini də icra edirdi. Məktəblərdə aparılan 
çoxsaylı yoxlamalar, cürbəcür ictimai işlər, sovxozlara məhsul 
yığımında köməklik göstərilməsi heç vaxt bu insanı yormurdu. 
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Şöbədə neçə-neçə rayon səviyyəsində görüləsi yazı işləri də ona 
həvalə olunmuşdu. Tapşırılmış bu kimi çətin, məsuliyyətli, yorucu 
yaz-pozu işləri heç vaxt H.Fazilovun ovqatını pozmaz, əmək fəaliy-
yətinin ahəngini heç vaxt azaltmazdı.  Əksinə işin çoxluğu onu daha  
da ruhlandırar, əmək yolunu işıqlandırararaq çıraqban edərdi. 

İllər keçsə də, heç indiyəcən unutmamışam. Həmin dövrlərdə o 
rayon Maarif Şöbəsində şalışmaqla bərabər Dəvəçi şəhər 
T.Abbasov adına 1 №-li orta məktəbində əvəzçiliklə dil-ədəbiyyat 
dərslərini  tədris edirdi. Hər səhər mən şöbəyə işə gedəndə yolda 
qarşıma çıxardı. Nadir müəllim səhər saat 8-ə qalmış məktəbə dərsə,  
mən isə idarəyə işə gedərdim. Onun işə sevgisinin və dərk etdiyi 
məsuliyyətinin həddi-hüdudu yox idi. Vəzifədə olmasına baxma-
yaraq bu təhsil fədaisi bir saat olsun dərsinin  boş keçməsinə razı 
olmazdı. 

2000-2005-ci illərdə yorulmaz pedaqoq, gözəl və nəzakətli 
insan Nadir müəllim öz pedaqoji fəaliyyətini yalnız T.Abbasov 
adına şəhər 1 saylı orta məktəbdə davam etdirməyi qərara aldı. Və 
nəhayət bu tanınmış təhsil müəssisəsində öz əmək fəaliyyətini 
yekunlaşdırdı.  

1957-ci ildə Nadir müəllim tibb işçisi olan qohumum Rəfiqə 
xanımla ailə həyatı qurmuşdu. 4 övlad atası idi. Övladlarından biri- 
kiçik oğlu İlqar dənizçilik məktəbini qurtarmışdı.  

 İgid İlqar 1983-cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 1 saylı 
orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdi. Gəmi kapitanı idi. Onun 
idarə etdiyi gəmi haralara üzüb getməmişdi.  İlqar idarə etdiyi gəmi 
ilə  Qara dənizə, Karib dənizinə, Egey dənizinə,  eləcə də neçə-neçə 
başqa dəniz və okean sularına səyahətə çıxmışdı.  İğid Dəvəçili 
balasının idarə etdiyi gəmi Las-Palmas (İspaniya), Nikolayev 
(Ukrayna), İskəndəriyyə (Misir), Yerusəlim, Neapol (İtaliya), 
Retimnon (Krit adaları), Qahirə (Misir), Tulon və Marsel (Fransa), 
Seviliya və Madrid (İspaniya), Havay adaları, Dardanel boğazı, 
Venesiya (İtaliya), Mərakeş, Boqato (Kolumbiya), Soloniki 
(Yunanıstan), Tripoli (İordaniya) kimi onlarca dəniz limanlarında 
öz lövbərini salmış, sonra öz yoluna davam etmişdi.  

Bu vaxtacan bilmirdik ki, Fələyin çarxı dönəndə qabağına çıxan 
hər şeyi məhv edərmiş. İlqarın faciəsində olduğu kimi. O, ona 
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tapşırılmış xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən Atlantik okeanının 
sularında fırtnaya düşdü. Kapitanı olduğu gəmini idarə edərkən 
xidməti vəzifə başında 38 yaşında faciəli surətdə həlak oldu. Allah 
ona rəhmət eləsin!  

N.Fazilovun qızı Şəfəq Fazilova atası Nadir müəllimin peşə 
yolunu davam etdirir, Şabran şəhər T.Abbasov adına tam orta 
məktəbdə riyaziyyat və informatika müəllimidir. 

 Ölüm təhsil fədaisi, bacarıqlı pedaqoq, gözəl iş yoldaşı, dost və 
qohum Nadir Fazilovu 28 dekabr 2007-ci ildə 75 yaşında aramızdan 
apardı. Ancaq o dünyasını dəyişsə də, öz nadir pedaqoji ustalığı, 
mükəmməl bacarığı, yüksək mədəniyyəti və tükənməz enerjisi ilə 
rayomumuzun təhsil tarixinə öz adını yazdı. Etibarlı iş yoldaşımız, 
əvəzedilməz müəllimimiz, sədaqətli dostumuz və qohumumuz 
Nadir Fazilovun bu ölüm xəbərini eşidəndə hamımız böyük sarsıntı 
keçirdik. Lakin nə etmək olardı?! Fələk güclü, biz isə gücsüzük. 
Ancaq bizim səbr etməkdən savayı başqa çarəmiz yoxdur. Çünki 
atalar deyib ki, “ Gedəni saxlamaq olmaz “, “Dünya bir nərdivandır, 
biri çıxar, biri düşər ”.  

 N.Fazilovun vəfatından 10 il ötsə də, yenə onun işıqlı, şirin və 
əziz xatirəsi tez-tez yad edilir. Sözü-söhbəti, yaxşı işi və əməlləri 
qohum-əqrəbası, iş yoldaşları, dostları və keçmiş şagirdləri tərəfin-
dən xatırlanır. 

 
NURBALA HÜSEYNOV – TƏHSİL İŞİNƏ QƏLBƏN 

CANYANDIRAN TARİXÇİ QONŞUM 
 
Rayonumuzun keçmiş tarix müəllimlərinin siyahısında 

Nurbala Hüseynovun xüsusi yeri, dəsti-xətti var. Sakit təbiətli, 
mülayim, lovğalıqdan, təkəbbürdən çox-çox uzaq olan bu insan öz 
əmək fəaliyyətini təkcə sıravi müəllim kimi başa vurmayıb. 
Rayonumuzun ictimai-siyasi həyatında özünü bu proseslərin 
önündə gedən bir ziyalı kimi tanıdıb. Onun keçdiyi uğurlu əmək 
yoluna diqqətlə nəzər yetirdikdə biz onu əvvəlcə adi tarix müəllimi 
kimi, sonradan kənd yeddillik, səkkizillik və orta məktəbinin 
direktoru kimi görürük. Daha sonralar isə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhərindəki ən iri təhsil müəssisəsinin birində - 2 saylı 
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tam orta məktəbində 19 il direktor müavini vəzifəsində işlədiyi-
ninin şahidi oluruq.  

Nurbala müəllim ağır, çətin, lakin şərəfli  yol keçən pedaqoji 
fəaliyyəti ilə yanaşı, həm də bacarıqlı təbliğatçı, təşviqatçı,  yüksək 
biliyə və məlumata malik olan bir mühazirəçi idi. O dövrlərdə 
respublikamızda və dünyada gedən siyasi və iqtisadi prossesləri 
müntəzəm izləyər və əldə etdiyi məlumatları öz dinləyicilərinə 
çatdırırdı. N.Hüseynov qabaqcıl bir təhsil işçisi, yetkin ziyalı 
olaraq həmişə respublika hökumətinin qərarlarının düzgün icra-
sında, dövlətçilik ənənələrinin müdafiə olunmasında maariflən-
dirici tədbirlərdə fəal iştirak edərdi. 

Nurbala Hüseynovun ən xoşagələn və yaddaqalan cəhətlərin-
dən biri də onun nümunəvi ailə başçısı olması idi. Bu insan milli 
əxlaq və ənənələrimizə olduqca doğma və yaxın bir insan olub. 
Ailə adlı kiçik cəmiyyətin qayda və qanunlarını gözəl bilən, ona 
sahib çıxan, ailənin bütövlüyünü qoruyub saxlamağı bacaran bir 
ziyalı idi Nurbala müəllim. Onun yüksək səviyyəli müəllim-tərbi-
yəçi olması elə onun ailəsindən başlayırdı. O, bacarıqlı tərbiyəçi 
olduğunu məhz öz ailəsinin, övladlarının timsalında sübuta yetirə 
bilmişdi. Bəziləri öz ailəsində 2-3 nəfər uşagını tərbiyələndirə 
bilmir.Bu sahədə heç bir tutarlı nəticə əldə etməyən həmin müəl-
limlər, bəzi ziyalılar kimi “mən beləyəm, mən eləyəm” – deyib 
özünü öyürlər. Ancaq Nurbala müəllim gözəl tərbiyəçi idi. O, öz 
zəngin təcrübəsi ilə ailəsinin timsalında özünü yüksək bilik və 
bacarığa malik olan müəllim və tərbiyəçi kimi çoxdan təsdiq-
ləmişdi. Onun övladlarının əldə etdiyi təhsil və iş uğurları bunu 
deməyə  əsas verir. 

Nurbala Hüseynov Surra kənd məktəbində direktor işləyəndə 
bizimlə bərabər RXMŞ-nin ilk partiya təşkilatının uçotunda idi. 
Ona görə də onunla tez-tez görüşürdük. Məktəb rəhbəri, tarixçi 
kimi iclaslarda çıxışı zamanı həmişə söz bazasının genişliyini, 
özünün məlumatlı olmasını nümayiş etdirərdi. 

1975-ci ildə mən onunla yaxın qonşu oldum. Əvvəllərdən 
yaranmış iş münasibətləri ilə qonşuluq əlaqələri daha möhkəm 
birləşərək aramızda olan mehribançılığı və səmimiyyəti daha da 
artırdı.  
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Bu yazdıqlarım Nurbala müəllim haqqında bildiklərimin kiçik   
bir hissəsidir. Ancaq mən istəkli oxucuları çox yormaq istəmirəm. 
Ona görə də onun həyat və əmək salnaməsi haqqında əldə etdiyim 
məlumatları sizə çatdırıram: 

Nurbala Balabəy oğlu Hüseynov 
1924-cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonun Zeyvə kəndində anadan olub. İlk 
təhsilini Zeyvə kənd 7-illik məktəbində 
aldıqdan sonra o, müəllim olmaq qərarına 
gəlib. Bu məqsədlə təhsil sənədlərini 
Quba Pedaqoji məktəbinin tələbə qəbulu 
komissiyasına verib. Qəbul imtahanlarını 
müvəffəqiyyətlə verdiyinə görə həmin 
təhsil müəssisəsinə qəbul olub. Quba 
Pedaqoji məktəbini bitirdikdən sonra o, 
rayonun bir sıra məktəblərində müəllim 

işləyib. 
1955-ci ildə Nurbala Hüseynov Azərbaycan Dövlət Universite-

tinin tarix fakültəsini bitirdikdən sonra Zeyvə kənd 7-illik məktə-
binə direktor vəzifəsinə irəli çəkilib. Burada bir müddət işlədikdən 
sonra qonşu Kilvar kənd məktəbi orta məktəbə çevirildiyinə görə N. 
Hüseynov həmin tədris müəssisəsinə direktor vəzifəsinə köçürülüb.  

Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq Zeyvə kəndindən Dəvəçi 
şəhərinə köçüb. Sonralar o, rayonun Yenikənd və Surra kənd mək-
təblərində tarix müəllimi və direktor vəzifəsində işləyib. 

1978-ci ildə Nurbala müəllim ciddi ehtiyaca görə Dəvəçi 
şəhər 2 saylı orta məktəbinə tarix müəllimi köçürülüb. Düz 29 il 
fasiləsiz olaraq bu məktəbin ən bacarıqlı və zəhmətsevər müəllim-
lərindən olub. 

Dəvəçi RXMŞ-nin və məktəbin əmrlərinə əsasən Nurbala 
Hüseynov 1986-cı ildə irəli çəkilərək həmin məktəbə direktor 
müvini vəzifəsinə təyin olunub. Və ibtidai siniflər də  daxil 
olmaqla  I-III siniflərdən təşkil olunmuş günüuzadılmış qruplar üzrə 
təlim-tərbiyə işinə rəhbərlik ona tapşırılıb. Nurbala Hüseynov gecə-
gündüz çalışaraq ona tapşırılmış bu çətin vəzifənin öhdəsindən uzun 
müddət layiqincə gələ bilib. 
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Nurbala müəllim yaxşı təcrübəli pedaqoq olmaqla yanaşı, 
həm də gözəl ailə başçısı olub. 1948-ci ildə Balyar Ağa qızı 
Hüseynova ilə ailə həyatı qurub. Bu nigahdan onların 4 övladı olub. 
Dördü də ali təhsilli, dördü də Vətənə, torpağa və xalqa bağlı 
övladlar. 

Oğlu Babək 30 ildən çox ədliyyə orqanlarında növbə rəisi 
vəzifələrində çalışıb. Hal-hazırda ədliyyə kafedrasında müəllim 
işləyir. Qarabağ müharibəsinin veteranıdır. 

 Oğlu Beslan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş həkimi, 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hospitalının rəisi, Hərbi 
Nazirliyin Tibb İdarəsinin rəisi işləyib. Qarabağ müharibəsinin 
veteranıdır. 

 Oğlu Seyran hal-hazırda Şabran rayon Hərbi Çağırış Xidmə-
tinin əməkdaşıdır. 

Qızı Tövsiyyə isə ali təhsilli uşaq həkimi olub.Övladlarının 
hamısı ailəli və oğul-uşaq sahibidirlər. Hal-hazırda təqaüddədir. 

Nurbala müəllimin ömür-gün yoldaşı Balyar xanım 1980-ci ildə 
uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. 

1985-ci ildə N.Hüseynov Validə Qulaməli qızı Quliyeva ilə ailə 
həyatı qurub. Təzə nigahdan dörd övladları: Vüsalə və Xəyalə adlı 
qızları, Seymur və Hüseynbala adlı oğlanları dünyaya gəlib. Uşaqlar 
böyüyüb, boya-başa çatıblar. Seymur və Hüseynbala hal-hazırda 
Şabran şəhərində kommersiya fəaliyyəti ilə məşğuldur. 

 1947-ci ildə ilk pedaqoji əmək fəaliyyətinə başlamış Nurbala 
Hüseynov 60-illik pedaqoji fəaliyyətinin tamam olduğu vaxtda,  
yəni 2007-ci ildə əbədi olaraq gözlərini yumdu. Görünür sonluğu 
“7” rəqəmi ilə bitən həmin illər onun əmək salnaməsində ilk və son 
hədləri müəyyən edə bilmişdi. 

Artıq 10 ildən artıqdır ki, Nurbala müəllim aramızda yoxdur. 
Buna baxmayaraq onun insanlarda xoş əhval-ruhiyyə yaradan 
maraqlı və mənalı sözü-söhbəti,  işi və xeyirxah əməlləri haqqında 
xatirələr tez-tez yada salınır. O, övladları, qohum-qardaşı,iş 
yoldaşları və ən başlıcası dərs dediyi keçmiş şagirdləri tərəfindən 
xatırlanır. 
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MÜSLÜM MAYILOV - HƏM JURNALİST,  
HƏM DƏ ƏDƏBİYYAT MÜƏLLİMİ 

 
Müslüm Mayılovun adını mən o, 1965-1973-cü illərdə Azər-

baycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsinin təşkilat-partiya işi şöbəsinin 
müdiri vəzifəsində işləyərkən eşitmişdim. Sonralar mənə onunla 
görüşmək nəsib oldu.Müslüm müəllim partiya işindən sonra 1973-cü 
ildə Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbinə müəllim köçürüldü. Bax elə 
bizim ilk əyani tanışlığımız da o, Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbində 
dil-ədəbiyyat müəllimi kimi çalışdığı dövrlərdən başladı.  

Müslüm müəllim çox söhbətcil və səmimi,  lakin öz işində 
ciddi və tələbkar bir insan idi. Onunla başlanan söz- söhbətin elə 
ilk kəlməsindən məlum olurdu ki, onunla ünsiyyət yaratmaq çox 
asan olacaq. Bu gözəl insanın mehriban çöhrəsi indiki kimi 
yadımdadır. Məni həmişə görəndə ilk sözü bu olardı: “- Qohum, 
necəsən? İşlərin necə gedir? Unutma ki, sən bizim rayonun 
müəllimlərinin çörək ağacısan. Biz müəllimlərin şən ovqatı, 
iqtisadi vəziyyəti də sənin işinin yaxşı getməsindən asılıdır. Çalış 
müəllimləri yaxşı dinlə, onların xahişlərinə və tələblərinə diqqət 
yetir, yaxşı bax. Həmişə onları yaxşı dindir, şirin cavab ver.     
Müəllim qəlbi şüşə kimidir, həm nazik, həm də çox kövrək. Ya 
küsür, ya da tez sınır. Qoy səndən heç kim narazı qalmasın”. Mən 
isə bu ağsaqqal məsləhətlərini ondan eşidən kimi utanar, əvvəlcə 
ani olaraq fikirə dalar, bir neçə saniyədən sonra isə başımı dik 
tutaraq ona cavab verərdim: “Müslüm müəllim,  mən özümə söz 
vermişəm ki, nə qədər ki, maarif şöbəsində ikinci məsul vəzifə 
kreslosunda oturmuşam siz deyənlərin hamısına əməl edəcəyəm. 
Qüvvədə olan qanunlarımızı əldə rəhbər tutaraq, həmin qanun-
ların aliliyinə, həm də müəllimlərimizin konistision hüquqlarına 
canı-qəlbdən hörmət edəcəyəm. Mən müəllimlərin tələb və 
sorğularının ədalətli, vaxtında və qanunu həll olunmasında bir 
körpü olacağam.” Aramızda olan bu ciddi söhbətdən sonra onun 
mənə qarşı marağı daha da artdı. Və mənim gələcək iş fəaliyyə-
timdə də o, mənim ən yaxın məsləhətçimə çevirildi. 

Müslüm Mayılov tələbkar partiya, bacarıqlı qəzet işçisi, öz 
dəst-xətti ilə bu məktəbin tarixinə düşmüş tanınmış ədəbiyyat 
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müəllimi idi. Onun gözəl ailə başçısı olması, bu gün də boya-başa 
çatdırdığı,  tərbiyə verdiyi övladlarından bəllidir. Hansı ki, yetkin 
savad və tərbiyə görmüş həmin övladların səsı-sorağı bu gün də 
bizi sevindirir. Bir sözlə,  Şabranda (keçmiş Dəvəçidə) yaşamış bu 
ziyalı haqqında çox söz demək, çox yazmaq olar. Lakin oxucuları 
yorub onlara əziyyət vermək istəmirəm. İcazə verin, sizi unudul-
maz insan Müslüm müəllimin həyat və əmək tarixçəsi ilə bir qədər 
yaxından tanış edək:   

Müslüm Teymur oğlu Mayılov  
 1928-ci ilin noyabr ayının 8-də indiki 
Şabran (keçmiş Dəvəçi qəsəbəsi) şəhərin-
də dünyaya gəlib. 

1934-cü ildən 1943-cü ilə kimi 
keçmiş Dəvəçibazar S.M.Kirov adına 
məktəbdə təhsil alıb. 

 İkinci Dünya müharibəsində gedən 
döyüşlərin şiddətlənməsi ilə bağlı olaraq 
1943-cü ildə həmin məktəbdə IX sinif 
fəaliyyət göstərmədiyindən o, orta təhsi-
lini axıra çatdıra bilməyib. Həmin ildə 15 
yaşlı gənc Müslüm Dəvəçi Rayon Xalq 

Maarif Şöbəsinə dəvət edilərək ona təhsilini davam etdirmək barədə 
göndəriş verilib. Böyük həvəslə və istəklə o, Azərbaycan Respubli-
kası Maarif Komissarlığının qərarı ilə respublikamızın mərkəzi Ba-
kı şəhərində təşkil edilmiş ümumi orta təhsil məktəbləri üçün müəl-
lim hazırlayan altıaylıq kursda təhsil alıb. Müslüm Mayılov həmin 
məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə ona təhsil haqqında 
diplom verilib. 

Ümumtəhsil məktəblərində dərs demək hüququ qazanan gənc 
Müslüm 1944-cü ildə gənc müəllim kimi doğma rayonu Dəvəçidə 
ilk pedaqoji əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1944-1946-cı illərdə 
Dəvəçi rayonunun Gəndov və Dəvəçikənd yeddillik məktəblərində 
dil-ədəbiyyat müəllimi kimi çalışıb. 

O, 1946-cı ildən 1948-ci ilə kimi Quba ikillik pedaqoji mək-
təbində əyani təhsil alıb. Yüksək uğurlarla həmin pedaqoji məktəbi 
bitirən Müslüm müəllimin işləmək üçün təyinatı yenə də  böyüyüb 
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başa çatdığı Dəvəçi rayonuna verilib. Həmin ildən Müslüm Mayılov 
Dəvəçikənd yedillik məktəbində pedaqoji əmək fəaliyyətini uğurla 
davam etdirib. 

1949-1952-ci illərdə Bakı şəhərində keçmiş Sovet Ordusunda 
hərbi xidmətdə olub.  

Lakin neçə illər idi ki, Müslüm müəllimin ürəyində bir arzu 
ona dinclik və rahatlıq vermirdi. Bu arzu ali təhsil almaq istəyi idi. 

Hərbi xidmətini başa çatdırdıqdan sonra o, 1953-cü ildə təhsil 
sənədlərini keçmiş S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin tələbə qəbulu komissiyasına verib. Qəbul imtahanlarını 
böyük uğurla başa çatdıran Müslüm müəllim filologiya fakültəsinin 
jurnalistika şöbəsinin tələbəsi adını qazanıb. 1953-cü ildən 1958-ci 
ilə kimi respublikamızın baş təhsil ocağında əyani oxuyan 
M.Mayılov həmin dövrdə özünü təkcə bir tələbə kimi deyil,  
müəyyən həyat və iş təcrübəsi olan bir ziyalı kimi göstərib. Özünün 
qazandığı təcrübə,  bilik və dünyagörüşü ilə tələbə yoldaşlarından 
xeyli dərəcədə seçilib.  

Universiteti yüksək nəticələrlə bitirdikdən sonra onun təyinatı 
Dəvəçi rayonuna verilib. 1958- ci ildən Müslüm Mayılovun gərgin,  
lakin maraqlı və şərəfli jurnalistika fəaliyyəti başlayıb. O, ilk dəfə 
Dəvəçi rayon KP-nin orqanı olan “Yüksəliş” qəzetinə məsul katib 
təyin olunub. Böyük istəklə və yaradıcılıqla 1962-ci ilə kimi bu 
vəzifədə işləyib. Yüksək savadı və çalışqanlığı ilə qəzetin redaksiya 
heyətinin və rayon camaatının hörmətini qazanıb. 

Yüksək biliyi, savadı, bacarığı və təşkilatçılıq qabiliyyəti 
nəzərə alınaraq Müslüm müəllim partiya işinə irəli çəkilib. O, 
Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsində 1962- cı ildən 1964-cü 
ilə kimi təlimatçı, 1965-ci ildən 1973-cü ilə kimi isə təşkilat-partiya 
işi şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 

1973- cü ildən o, yenidən təhsil sahəsinə qayıtmış və həmin 
ildən 1983-cü ilə kimi Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbində 
Azərbaycan dilı və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir.  

1983-cü ildə rayonda mətbuat sahəsində kadr çatışmazlığı nə-
zərə alınaraq o, ciddi ehtiyaca görə yenidən rayon rəhbərliyi tərə-
findən mətbuat sahəsinə məsul işə göndərilmişdir. 1983-cü ildən 
1987-ci ilə kimi Müslüm Mayılov bu sahədə oz peşəkarlığını daha 
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parlaq şəkildə  göstərib. Dəvəçi rayon “Qurucu” qəzetində kənd 
təsərrüfatı şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmaqla ona göstərilən 
etimadı tam doğurulda bilib.  

Müslüm müəllim hansı əmək cəbhəsində işləyirsə-işləsin 
müəllimlik peşəsindən ayrıla bilməyib. 1987-ci ildən yenə öz sə-
mərəli əmək fəaliyyətini pedaqoji sahədə davam etdirib. O, 1987-ci 
ildən 2005-ci ilə kimi indiki Şabran şəhər Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı R.Yusifov adına 2 nömrəli məktəb-liseydə direktor 
müavini vəzifəsində və Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi 
işləmişdir. 

Müslüm müəllim Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda ən 
yüksək bilik,  bacarıq, təsrübə, dünya görüşü,  informasiya və 
gündən-günə yeniləşmə tələb edən təhsil və mətbuat sahəsində 
uzun müddət çalışıb. Onun 47 illik səmərəli əmək fəaliyyəti 
dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətini alıb. O, “Əməkdə 
fərqlənməyə görə”, “Əmək rəşadətinə görə”, “1941-1945-ci 
Böyük Vətən müharibəsi illərində arxa cəbhədə fədakar əmə-
yinə görə “, Faşist Almaniyası üzərində Böyük Qələbənin 40-cı, 
50-ci və 60-cı ildönümü və digər yubiley medalları və neçə-neçə 
fəxri fərmanlarla təltif olunub. Səmərəli əməyinə görə verilən 
diplomlar və pul mükafatları yetərincədir. 

Müslüm müəllim peşəkar jurnalist, tədris etdiyi ixtisas fənini 
dərs keçdiyi şagirdlərinə dərindən öyrətməyi bacaran müəllim 
olmaqla yanaşı, həm də gözəl ailə başçısı idi. Onun yüksək təlim- 
tərbiyə görmüş 9 övladı vardır. 

Böyük oğlu Teymur uzun müddət müəllim işləyib. O, Azər-
baycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunu və Bakı Sosial İdaretmə 
və Politologiya İnstitutunu bitirib. Yüksək bilik və bacarığa 
malikdir. Atası Müslüm müəllimin yolunu davam etdirən bir ziya-
lıdır. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Penitensiar xidmətin 3 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində 
məsul vəzifədə çalışır. Ailəlidir, 2 övladı vardır. 

Qızı Jalə Bakı Kitabxanaçılıq Texnikumunu bitirib. Hazırda 
Şabran şəhər Mərkəzi Kitabxanasında kitabxanaçı işləyir. Ailəlidir, 
iki övladı vardır. 

Oğlu Nofəl Azərbaycan Texniki Universitetini bitirmiş, hal- 
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hazırda Bakı şəhərində məsul vəzifədə çalışır. Ailəlidir. Bir öladı 
vardır. 

Qızı Münəvvər ailəlidir,  2 öladı var, evdar qadındır. 
Qızı Kəmalə Bakı Plan Uçot Texnikumunu bitirib. Ailəlidir. 3 

övladı var, evdar qadındır. 
Qızı Xanımana ailəlidir, 2 övladı var, evdar qadındır. 
Oğlu Firudin Dəvəçi Taxıl Məhsulları Kombinatında müha-

sib-xəzinədar vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 3 övladı vardır. 
Oğlu İsmayıl Bakı İnşaat Texnikumunu bitirmişdir. Hazırda 

biznes işi ilə məşğuldur. Ailəlidir, 2 övladı vardır. 
Oğlu Qabil Bakı Plan İqtisad Texnikumunu bitirmiş,  hazırda 

biznes sahəsində çalışır. Ailəlidir, 2 övladı vardır. 
Müəllim yoldaşımız, dostumuz Müslüm müəllim 03 aprel 

2015-ci ildə dünyadan köçsə də hələ yaddan çıxmayıb, unudul-
mayıb. Onun işi, əməlləri barədə işlədiyi kollektivlərdə, dostları və 
qohum-əqrabası arasında tez-tez şirin söhbətlərdə xatırlanıaraq yad 
edilir. Övladları və nəvələri, eləcə də keçmiş şagirdləri tərəfindən 
onun işıqlı xatirəsi tez-tez yada salınaraq, ruhuna dualar oxunur.         
            

 
 
 

RƏFİQƏ DƏMİROVA – HƏYATA KEÇMƏYƏN 
ARZULARINI QIZLARI YAŞATDI 

 
Rəfiqə Dəmirovanı Gəndov kənd orta məktəbində direktor 

işləyən vaxtlardan tanıyırdım. Bilikli və savadlı riyaziyyat müəl-
limi olmaqla bərabər o, həm də idarəetmənin qayda-qanunlarına 
yaxşı bələd olan mükəmməl rəhbər işçi, fəal ictimaiyyətçi idi. 
Həmin dövrlərdə rayonun bütün mədəni-siyasi tədbirlərində 
müntəzəm olaraq iştirak edirdi. 

Qanlı repressiya illərində anadan olan, uşaqlıq illəri dəhşətli 
və dağıdıcı müharibə illərinə təsadüf edən bu insanın gənclik 
illəri də cətin və keşməkeşli keçib.Təhsilin hər cür problemləri ilə 
üzləşərək əzaba, əziyyətə dözən bu gənc ali məktəbdə oxuduğu 
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illərdə böyük səbr və dözüm nümayiş etdirib. Elmlərin “şahı” 
hesab edilən riyaziyyat fənninin bütün sirlərinə dərindən bələd 
olub. Onu şagirdlərə öyrətməyin metodlarını yetərincə mənim-
səyib. Bu səbəbdən də o, tələbəlik həyatının bütün çətinliklərinə 
qalib gəlib. 

R.Dəmirova rayonun kənd və şəhər orta məktəblərində 
direktor, direktor müavini, təşkilatçı və s. kimi çətin vəzifə kürsüs-
ündə əyləşdiyi zamanlarda həmin vəzifələri böyük təşkilatçılıqla 
və bacarıqla idarə edə bilmişdir. 

Öz peşəsinin vurğunu olan Rəfiqə müəllim harada işləmə-
sindən, hansı vəzifə tutmasından asılı olmayaraq, həmişə ona 
tapşırılan işi böyük məsuliyyətlə, çanıyananlıqla və keyfiyyətlə 
yerinə yetirmişdir. 

Rəfiqə xanım təkcə təhsil sahəsində çalışdığı vəzifələrdə 
fərqlənməyib. O, Dəvəçi şəhər sovetinin deputatı olub. Rayon Qa-
dınlar Şurasının sədri kimi böyük ictimai və nüfuzlu təşkilata 
rəhbərlik edib. Bu gözəl təhsil işçisi, mehriban alə başçısı haqqın-
da yaddaşımda maraqlı və dəyərli söz-söhbətım çoxdur.  İndi də 
gəlin bu yazının zərif qəhrəmanı, dünyadan vaxtsız köçmüş Rəfiqə 
müəllimin 53 illik həyat kitabını vərəqləyək və onun 28 illik 
pedaqoji əmək fəaliyyəti ilə daha yaxından tanış olaq: 

Rəfiqə Dünyamalı qızı Dəmirova 
1937-ci ilin 12 aprelində Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Gəndov kəndində ana-
dan olub.  

Atası Dünyamalı kişi rayonun keçmiş 
Baş Gəndov kəndində kəndli ailəsində 
dünyaya göz açıb. Qanlı represiyya illərin-
də kənddə çox vaxt təhlükəli anlarla qarşı-
laşıb. Bu məqsədlə o, gizli olaraq Bakı 
şəhərinə köçərək kənddən uzaqlaşıb. Deyi-
lənə görə Dünyamalı Dəmirov bu işi bir az 
da gecikdirsəydi, ailəsini tamamilə başsız 

qoya bilərdi. 
Ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçən Dünyamalı kişi “Dağlı 

məhəlləsi” deyilən ərazidə kirayə ev tutaraq orada məskunlaşıb. 
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Ailəsini dolandırmaq məqsədilə bazarda alverlə, sonra isə ticarətlə 
məşğul olub. Taleyi üzünə gülüb, alverdə və ticarətdə onun əli 
gətirib. Müvəqqəti yaşadığı küçədə ayrıca mənzil də ala bilib. O 
dövrdə Dünyamalı kişinin ailəsi üç nəfərdən ibarət idi. İkinci qızı 
Nurxanım anadan olanda isə onun sevincinin sərhədi yox idi. 

Ancaq görünür Dünyamalı Dəmirovun “Sən saydığını say, 
gör Fələk nə sayır” məşhur atalar sözündən xəbəri yox imiş. Çox 
keçməyib ki, onun bütün arzuları alt-üst olub. İkinci Dünya mühari-
bəsi başlayıb, onu cəbhəyə çağırıblar. Böyük Vətən müharibəsində 
Mozdok uğrunda gedən şiddətli döyüşlərin birində ağır yaralanaraq 
ordudan evə buraxılıb. İlk vaxtlar bir müddət Bakı şəhərində 
yaşayıb işləməsinə baxmayaraq, ailəsi ilə birlikdə doğma Gəndov 
kəndinə köçməyi qərara alıb. Bu kənddə də dünyadan köçüb. 

1945-ci ildə Rəfiqə Dəmirova Gəndov kənd orta məktəbində I 
sinfə daxil olub. I və II sinfi bu məktəbdə oxuyub. Lakin ailəsi Bakı 
şəhərinə köçdüyü üçün orta təhsilinin qalan hissəsini Bakıdakı 132 
saylı orta məktəbdə davam etdirib. 1947-1957-ci illərdə bu orta 
məktəbdə təhsil alıb və nəticədə həmin təhsil müəssisəsini gümüş 
medalla bitirməyə müvəffəq olub. 

Orta məktəbi yüksək uğurla başa çatdıran gənc Rəfiqə 1957-ci 
ildə təhsil sənədlərini keçmiş V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunun tələbə qəbulu komissiyasına verib. Qəbul 
imtahanlarında yüksək nailiyyət əldə etdiyinə görə ali məktəbin 
fizika- riyaziyyat fakültəsinə qəbul olunub.  

Ali təhsil illərinin ilk vaxtlarından gənc Rəfiqə çalışqan, 
bilikli və bacarıqlı bir tələbə kimi tanınıb. Öz tələbə borcunu şərəflə 
yerinə yetirməklə yanaşı məktəbin ictimai işlərində,  eləsə də digər 
tədbirlərdə yaxından iştirak edib və fərqlənib. Yenidən ailəsi ilə 
birlikdə 1960-cı ildə o, Bakı şəhərindən rayonun Gəndov kəndinə 
köçüb. 

R.Dəmirova 1962-ci ildə ali məktəbi yüksək qiymətlərlə 
bitirib. Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi tərəfindən təyinatının 
Dəvəçi rayonuna verilməsi onu çox sevindirib. Rayon Xalq Maarif 
Şöbəsinin əmrilə o öz doğma ocağı Gəndov kənd orta məktəbinə 
fizika- riyaziyyat müəllimi göndərilib.  

Rəfiqə müəllimə 1962-1965-ci illərdə Gəndov kənd orta 
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məktəbində çalışdığı dövrdə çox intizamlı, qabiliyyətli və cəsarətli 
bir müəllim kimi öz bilik və bacarığını nümayiş etdirib. Kiçik 
zaman kəsiyində müəllim və şagird kollektivinin, həmçinin vali-
deynlərin dərin hörmət və nüfuzunu qazanmağa nail olub. 

Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsi və Rayon Xalq 
Maarif Şöbəsinin rəhbərliyi Rəfiqə Dəmirovanın təhsil sahəsinə 
tətbiq etdiyi qabaqcıl metodları və üsulları ilə səsləşən yüksək 
pedaqoji ustalığını və təşkilatçılıq məharətini daim nəzarətdə 
saxlayıb. Nəticədə onun pedaqoji sahədə qazandığı uğurları 
nəzərə alınıb. Onu Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin razılığı 
ilə 01 sentyabr 1965-ci ildə Gəndov kənd orta məktəbinə 
direktor vəzifəsinə irəli çəkiblər. İki il bu vəzifədə işləyən Rəfiqə 
müəllimə ona tapşırılan bu çətin və məsul vəzifənin öhdəsindən 
şərəflə gəlib. 

Ailə vəziyyətinə və ərizəsinə görə o, çalışdığı məkrəbin 
direktoru vəzifəsindən azad edilərək 01 sentyabr 1967-ci il ta-
rixdən keçmiş Dəvəçi şəhər 1 saylı orta məktəbə sinifdənxaric 
və məktəbdənkənar işlər üzrə direktor müavini vəzifəsinə 
köçürülüb. 

Rəfiqə xanım 1965-ci ildə mühasib Sədrəddin Orucovla ailə 
həyatı qurub. Qızları Sevinc və Rəna dünyaya göz açanda valideyn-
lərin sevinci yerə-göyə sığmayıb. Çətin, məsul, lakin şərəfli peda-
qoji fəaliyyəti ilə yanaşı Rəfiqə müəllimə gözəl və möhkəm ailə 
başçısı vəzifəsini  də yerinə yetirib. 

O, rayonumuzda yeganə qadın kimi rayon axşam fəhlə- 
gənclər məktəbinin də direktoru olub. 

1975-ci ildə R.Dəmirovaya böyük etimad göstərilib. O, 
şəhər əməkçilərinin yekdil rəyi ilə Dəvəçi şəhər Zəhmətkeş 
Deputatları Sovetinə deputat seçilib. 

Rəfiqə xanım müxtəlif vəzifələrdə çalışmaqla yanaşı, müəl-
limlik peşəsi ilə də məşğul olub, uzun illər yorulmaq bilmədən 
rayonun bütün ictimai işlərində də fəal iştirak edib.  

1976- 1982-ci illərdə o, Dəvəçi şəhər Qadınlar Şurasının 
sədri kimi çox səmərəli və fəal iş aparıb. 

Rəfiqə Dəmirova sonralar Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbə 
riyaziyyat müəllimi köçürülüb. Burada da bilik, bacarıq yenə də 
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öz sözünü deyə bilib. Həmin məktəbdə onun zəngin pedaqoji 
təcrübəsi, yüksək təşkilatçılıq səriştəsi nəzərə alınıb. O, rayonun 
ən böyük şagird və müəllim kollektivi olan bu məktəbə təlim-
tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilib. 

Rəfiqə müəllimə ömrünün son çağlarında Dəvəçi şəhər 
M.Nəzirov adına 4 saylı orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləyib. 

Rəfiqə Dəmirova gözəl ailə başçısı idi. Həyat yoldaşı Sədrəd-
din kişi dünyasını dəyişib. İki qız övladı var. Sevinc və Rəna anala-
rının peşə yolunu davam etdirirlər. Böyük qızı Sevinc musiqi 
məktəbində kamança müəllimi,  kiçik qızı Rəna isə Şabran şəhər 
T.Abbasov adına 1 saylı tam orta məktəbində tarix müəllimi işləyir. 

Mehriban insan, təcrübəli pedaqoq, gözəl ailə başçısı Rəfiqə 
Dəmirova 28 mart 1990-cı ildə 53 yaşında,  ömrünün ən çiçəklənən 
vaxtında dünyadan köçdü. O, bu gün həyatda olmasa da, onu 
qohumları, müəllim yoldaşları, xüsusilə keçmiş şagirdləri tez-tez 
şirin xatirələrlə yad edirlər.  
 

AKİF QÜDRƏTOV – İDMANA HƏSR OLUNAN 
ŞƏRƏFLİ ÖMÜR 

 
Akif Qüdrətovu keçən əsrin ortalarında “Azərbaycan 

pioneri“ qəzetindəki “Əsl pioner belə olar“ rubrikası ilə dərc olu-
nan məqalədən qiyabi olaraq tanıyırdım. Onun haqqında qəzetdə 
yazılan həmin yazıda göstərilirdi ki, Dəvəçi şəhər orta məktəbin 
rus bölməsində təhsil alan şagird Akif Qüdrətov Dəvəçi şəhərinin 
mərkəzi hissəsindən keçən “Samur-Abşeron” kanalına düşüb 
batan bir nəfər qızı oradan çıxararaq ölümün pəncəsindən xilas 
etmişdir. 

Sonralar yetmişinci illərin axırlarında Akif müəllimi mən 
lap yaxından tanıdım. O dövrlərdə hər il rayon mərkəzində kənd 
təsərrüfatı mövsümünün sonunda məhsul bayramları keçirilərdi. 
Hamımız bir nəfər kimi meydana toplaşardıq. Bədən tərbiyəsi 
müəllimi Akif Qüdrətov da öz məharətini göstərməkdən ötrü 
idmançı şagirdləri ilə meydana gələrdi.Onlar yüksək ustalıqla və 
sənətkarlıqla müxtəlif cür akrobatik etüdlər göstərərək idmançı 
hünərlərini və məharətlərini nümayiş etdirərdilər. Beləliklə, illər 
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ötdükcə Akif müəllim hər bir Dəvəçilinin, o cümlədən mənim də 
yaddaşımda qabaqcıl bir idman müəllimi və təcrübəli akrobatika 
üzrə məşqçi kimi həkk olunmuşdu. 

İllər dayanmadan sanki ildırım sürəti ilə ötüb keçirdi. 
Səksəninci illərin əvvəllərində Akif müəllimlə daha yaxından 
tanış oldum. Öz seçdiyi doğma peşəsinə,  xüsusilə, keçdiyi dərsə və 
ya idman məşğələsinə necə can yandırdığını, məşğələ zamanı 
şagirdlərini necə göz-bəbəyi kimi qoruduğunu, onları canı, qəlbi 
qədər sevdiyini dəfələrlə görürdüm. Mən elə onda onun ürəyinin 
təmizliyini, sözünün bütövlüyünü, idmanın və bədən tərbiyəsinin 
fanatı olduğunu dərhal duydum. Nəticədə onunla dostlaşdım. 
Çünki təhsil şöbəsinin maliyyə bölməsinə rəhbərlik etdiyim vaxt-
larda mənim məktəblərdə hər ixtisasdan müəllim yaxınım və 
məsləhətçim vardı. Bu mənim maliyyə işləri ilə yanaşı tədris sahə-
sinin incəliklərinə bələd olmağa, onları dərk etməyə və öyrənməyə 
xeyli kömək edirdi. 

Akif müəllimlə zarafatımız da var idi. Həmişə onunla görü-
şəndə məndən xəbərsiz əli ilə mənə toxunar və deyərdi: “Afərin, 
yaxşı qalmısan, Zakir. Bilmirəm, nə edirsən ki, bir zərrə qədər də 
kökəlmirsən. Uzun illərdir ki, mən səni eyni formada və çəkidə 
görürəm. Eşitmişəm ki, normada olan çəkini 15 il eyni miqdarda 
qoruyub saxlayan adam ciddi xəstəliklər keçirmir. Ancaq əfsuslar 
olsun ki, mən idmançı olsam da bunu bacarmıram. Yaşımın 
üstünə yaş gəldikcə, sanki günü gündən şişirəm, yəni kökəlirəm”.  

Bu gün haqqında bu yazını yazdığım insan, bədən tərbiyə-
sini və idmanı əsl ürəkdən sevən, qışda buzu sındıraraq “Samur-
Abşeron“ kanalında çimən bir sağlam ziyalı idi. O, hər gün on 
kilometrlərlə məsafəni qaçardı, müxtəlif idman hərəkətlərini 
ardıcıl surətdə yerinə yetirərdi. Bir sözlə, bir dəqiqə də olsun 
idmansız keçinə və nəfəs ala bilməzdi. Ancaq çox əfsuslar olsun 
ki, əziz müəllimimiz, cəsur,  sağlam bədənli və sağlam düşüncəli 
idmançı dostumuz Akif Qüdrətov bu gün aramızda yoxdur. Onu 
əcəl vaxtsız haqladı və o, dünyadan köçərək aramızdan getdi. Belə 
cəsur idmançının ölümünün qarşısını heç nə ala bilmədi. 

Akif müəllim haqqında ürəyim sözlə dolu olduğu üçün onun 
keçdiyi ömür və əmək yolu barədə bu kitabda çox yazmaq olar. 
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Zənnimcə artıq bu qədər kifayətdir. İndi də gəlin rayonumuzun bu 
unudulmaz idmançısının həyat və əmək salnaməsini yavaş-yavaş 
vərəqləyək: 

Akif Abbas oğlu Qüdrətov 01 dekabr 
1950-ci ildə Siyəzən şəhərində dünyaya göz 
açıb. 

Atası Abbas Qurban oğlu Qüdrətov 1910-
cu ildə Ərdəbil şəhərində anadan olub. “Azneft” 
sistemində sürücü işləyib. 1977-ci ildə 77 
yaşında vəfat edib. 

Anası Aleksandra Andrey qızı Qüdrətova 
1920-ci ildə dünyaya göz açıb. “Azneft”in 
Dəvəçi şəhərində olan keçmiş yataqxanasında 

xadimə işləyib. 1997-ci ildə 77 yaşında dünyasını dəyişib. 
A.Qüdrətov 1957-ci ildə S.M.Kirov adına Dəvəçi şəhər orta 

məktəbin rus bölməsinin I sinfinə qəbul olub. I-III sinifləri həmin təhsil 
ocağında oxuyub. Dəvəçi şəhərində yeni tipli orta məktəbin istifadəyə 
verilməsi ilə əlaqədar olaraq o, indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
T.Abbasov adına tam orta məktəbə köçürülüb. Natamam orta təhsilini 
bu məktəbdə alıb. 1967-ci ildə məktəbin VIII sinfini bitirdiyi üçün ona 
natamam orta təhsil haqqında şəhadətnamə verilib.  

Həmin ildə təhsilini başa vuran gənc Akif gələcəkdə işləmək,  
həm də təhsilini davam etdirmək məqsədilə Bakı şəhərinə gedib. 
Orada Radio zavodunda fəhlə işləməyə başlayıb. Eyni zamanda o, 
Bakıdakı 70 №-li fəhlə-gənclər orta məktəbində orta təhsilini davam 
etdirib və oranı yaxşı və əla qiymətlərlə bitirib. 

Daim bədən tərbiyəsi ilə məşğul olan,  müntəzəm olaraq öz 
fiziki sağlamlığının qayğısına qalan Akifin yeganə arzusu idmançı 
olmaqla yanaşı ali təhsil almaq idi. Bu məqsədlə o, təhsil haqqında 
sənədlərini Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna verib. 
Qəbul imtahanlarından yüksək uğurla keçdiyinə görə o, həmin ali 
məktəbə qəbul olub. 

Gənc Akifin ali təhsil aldığı illəri çox mənalı və yaddaqalan 
hesab etmək olar. Çünki onun yola saldığı həmin illər bir gün də olsun 
hədər getməyib. O, inistitututda keçirilən bütün tədbirlərin, xüsusilə 
idman yarışlarının önündə gedib və layiqli qələbələr qazanıb. Həmin 
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illərdə öz müəllimlərindən bədən tərbiyəsi və idmanın, xüsusilə yügül 
atletikanın, gimnastikanın və akrobatikanın sirrlərini dərindən öyrənib. 
Nəticədə sağlam idmançı, yetkin tələbə kimi öz yoldaşları və dostları 
arasında,  eləcə də oxuduğu ali təhsil ocağının bütün müəllim və tələbə 
heyəti tərəfindən layiqincə sevilib-seçilib. 

1970-ci ildə sevincinin həddi-hüdudu görünməyən, ürəyi böyük 
ruh yüksəkliyi ilə çırpınan Akifin taleyi üzünə gülüb. O oxuduğu ali 
məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. Dövlət İmtahan Komissiyasının  
28 iyun 1975-ci il tarixli qərarı ilə ona müəllim, idman gimnastikası 
üzrə məşqçi ixtisası verilib. Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi işləmək 
üçün A.Qüdrətovun təyinatını Dəvəçi rayonuna göndərib. RXMŞ-nin 
əmrilə o, 1975-ci ildə Siyəzən şəhər 1 №-li səkkizillik məktəbinə 
bədən tərbiyəsi müəllimi təyin olunub. Bir müddət bu təhsil müəssi-
səsində çalışan Akif müəllim 1976-cı ildə hərbi xidmətə çağırılıb və 
Rusiyada birillik hərbi qulluqda olub. 

Hərbi xidmətdən tərxis olunduqdan sonra Akif müəllim ciddi eh-
tiyaca görə o dövrdə rayonun ən ucqar orta təhsil ocaqlarından birinə - 
Zarat kənd orta məktəbinə ixtisası üzrə müəllim təyin olunub. Bir il 
burada işlədikdən sonra rayon Texniki Peşə məktəbinə idman müəllimi 
köçürülüb.1978-ci ildə Dəvəçi Rayon İdman Komitəsi nəzdindəki 
Uşaq Gənclər İdman məktəbinə akrobatika üzrə ştatlı məşqçi-müəllim 
təyin edilib. 1987-ci ilə kimi düz 9 il canla-başla, qüsursuz olaraq bu 
vəzifədə çalışıb. 

Həmin ildə Akif müəllin böyük arzu və istəklə rayonun ümumi 
orta təhsil sisteminə işə keçib. Ona Dəvəçi şəhərində ən möhtəşəm 
təhsil ocaqlarından biri sayılan Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbində iş 
təklif olunub. Səmimi qəlbdən bu təyinata öz razılığını bildirən Akif 
müəllim RXMŞ-nin əmri ilə həmin məktəbə bədən tərbiyəsi müəllimi 
təyin olunub. O, 1987-ci ildən 2011-ci ilə kimi 24 il ardıcıl olaraq 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman 
Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseydə fiziki 
tərbiyə (bədən tərbiyəsi) müəllimi işləyib. 

Akif müəllim Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 
məktəb-liseydə fiziki tərbiyə müəllimi işləməklə bərabər rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi nəzdindəki Uşaq Gənclər İdman məktəbində 
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akrobatika üzrə məşqçi-müəllim kimi çalışıb. Bu onun 2 №-li orta 
məktəbdəki pedaqoji əmək fəaliyyətinə nəinki mənfi təsir etməyib, 
əksinə onu daha da zənginləşdirib. UGİM-də akrobatika üzrə məşğələ 
keçdiyi şağirdlərin əksər hissəsi elə onun 2 saylı orta məktəbində dərs 
dediyi şagirdlər olub.  

 

 
Müəllim Akif Qürətov məktəbin şagirdləri ilə məşq zamanı 
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UGİM-də akrobatika idman növü üsrə A.Qüdrətovun keçmiş 
iş fəaliyyəti barədə məlumat verməsi üçün məktəbin metodisti İlqar 
Məqamiyə müraciət etdik. O, cavabında: “Akif müəllimin iş fəaliy-
yəti çox məhsuldar keçib. Onun məktəbimizdə akrobatika sahəsi 
üzrə yetişdirdiyi idmançıların sayı-hesabı yoxdur. Lakin mən onun 
əmək fəaliyyətinin bir hissəsi barədə məlumat verə bilərəm. Bizim 
məktəbdə işlədiyi dövrdə o, 4 nəfər idman ustası yetişdirməyə 
müvəffəq olub. Akif müəllimin yetirmələrindən Eldar Ömərov və 
Rövşən Əliyev akrobatika üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi 
olublar. Faiq Hüseynov və Ziya Mirzəyev isə akrobatika üzrə Azər-
baycan çempionatının mükafatını alıblar. Zəhmətsevər məşqçi- 
müəllimin təhsil sahəsində əldə etdiyi uğurlar bununla bitmir. O, 
rayonumuzda akrobatika üzrə yeganə mütəxəssis kimi bu sahə üzrə 
10-dan artıq idman ustalığına namizəd yetişdirib. Bundan əlavə 
onun dərs dediyi şagirdlər arasından akrobatika üzrə 100-dən artıq 
dərəcəli idmançı yetişib”. 

A.Qüdrətov 1977- ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Həyat yoldaşı 
1952-ci il təvəllüdlü Elmira Abı qızı Qüdrətova vaxtıkən özü də 
təhsil işçisi olub. RXMŞ-nin mərkəzləşdirilmiş mühasibatlığında 
mühasib işləyib. Hal-hazırda isə təqaüdddədir. 

Akif müəllimin üç övladı, 5 nəvəsi var. 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 

Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb- 
liseydə qabaqcıl fiziki tərbiyə müəllimi, rayonumuzda, eləcə də 
respublika səviyyəsində akrobatika üzrə yüksək nəticələr əldə etmiş 
məşqçi-müəllim Akif Qüdrətov 2011-ci ilin iyun ayının 1-də ömrü-
nün 61-ci ilində - həyatının ən mənalı və məhsuldar vaxtında haqq 
dünyasına qovuşdu.   

Onun vəfatından altı ildən çox vaxt keçsə də bu gözəl peda-
qoq, mehriban insan onu tanıyanlar tərəfindən bir an da unudul-
mayıb. Onun keçdiyi mənalı həyat və əmək yolu haqqında tez-tez 
söz-söhbət açılır. Keçmiş müəllim yoldaşları,  dərs dediyi məzunlar, 
bütün dostları, qohum-əqrəbaları, qonşuları onun çox yaxşı, xeyir-
xah və zəhmətkeş insan olduğunu söyləyirlər. 
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XI BÖLMƏ 
 

 
MƏKTƏBİN ADINI UCA TUTAN, ONU 
ŞÖHRƏTLƏNDİRƏN MÜƏLLİMLƏR 

 
 

Günəş kimi daim işıq saçırsan, 
Şagirdlərə qucağını açırsan. 
Bizi görüb sevincindən uçursan, 
Tələsirsən, sən həmişə qaçırsan, 
Ayaq saxla, ey qəhrəman müəllim, 
Qocaltmasın səni zaman, müəllim. 
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OQTAY SULTANOV – ELMİN ZİRVƏSİNƏDƏK  
UCALAN İNSAN 

 
İnsan həyatında elm sahəsində baş verən hər uğuru bütün-

lüklə taleyin qismətinə yazmaq zənnimcə düzgün olmazdı. Yaran-
mış şansdan istifadə edib, gərək zərgər dəqiqliyi ilə vaxtında və 
qəti qərar qəbul etməyi bacarasan. Və əl-qolunu çırmalayıb işə 
girişəsən, kitablarla möhkəm dost olasan,  elmi axtarışlara və elmi 
tədqiqatlara yaşıl işıq yandıraraq günlərlə, illərlə vaxtını bu 
sahəyə sərf edəsən. Qəbul etdiyin qərar əsasında əldə etdiyin 
nəticənin düzgün olması üçün gecə-gündüz yoruldum demədən 
çalışasan, qan-tər tökəsən. Allaha çox şükürlər olsun ki, müdrik 
və şair təbiətli Azərbaycan xalqı da elm sahəsinə aid çoxlu  öz 
hikmətli “Atalar sözləri”ni yaradıb. Onların sayı olduqca çoxdur. 
Mən yalnız onlardan ikisini sizə nümunə göstərəcəyəm: “Elm 
oxumaq – iynə ilə gör qazımaq deməkdir”. Elm para ilə yox, 
çalışmaq ilə əldə edilər ”. 

Belə elm fədailərindən biri, ömrünü-gününü bu çətin sahə-
yə həsr etmiş insanlardan sayılan həmyerlimiz, keçmiş iş yoldaşı-
mız, bu məktəbdə tarix müəllimi işləmiş Oqtay Sultanovdur. 

Oqtay Sultanovu mən 1979-cu ildən, PXMŞ-də metodist 
işləməyə başladığı dövrdən tanıyıram. O, metodist vəzifəsinə şöbə 
müdiri Nurulla müəllimin məsləhəti ilə işə götürülmüşdü. Nurulla 
müəllimin kadr seçimində çox yaxşı səriştəsi və uzaqgörənliyi 
vardı. İnsanları, xüsusilə gənc müəllimləri bir pedaqoq kimi 
tanımaqda mahir idi. Sanki kişi “quşu gözündən” vurardı. 

O illərdə mən RXMŞ-nin fəaliyyətinə cavabdeh olan ikinci 
məsul kürsüdə oturub baş mühasib vəzifəsində işləyirdim. Şöbəyə 
işə qəbul olunan vaxtlarda Oqtay müəllimin 25 yaşı vardı. Mə-
nimlə də yaxşı münasibətdə idi. Başqa gənclərdən onun bircə 
fərqi vardı. Oqtay müəllim idarədə təkcə öz işi ilə deyil, bütün iş 
sahələri ilə maraqlanırdı. Həmin dövrlərdə metodkabinet ikinci 
mərtəbədə bizim mühasibatlıqla üz-üzə olan qonşu otaqda yerlə-
şirdi. Bu otaqları bir-birindən dar dəhliz ayırırdı. Tez-tez bir-biri-
nin otağına keçib şirin söhbət edər, bir-birimizin işi və problemləri 
ilə maraqlanardıq. O, həmin məqamlarda mənə onu maraqlan-
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dıran çoxlu suallar verərdi və məndən müvafiq cavablar alardı. 
Mən də yalan olmasın elə bir az adam tanıyanam. Elə o 

vaxtlardan hiss etmişdim, ürəyimə dammışdı ki, arzu və amalı 
yalnız öyrənməklə, saysız axtarışlarla yüklənmiş belə həvəskar 
insandan gözəl elm adamı ola bilər. Kiçik zaman kəsiyindən sonra 
məlum oldu ki, görünür mən fikrimdə səhv etməmişdim. 

Heç iki il keçməmiş Oqtay Sultanov elm sahəsinə keçmək 
haqqında öz qərarını verdi. Saysız şəxsi arzularla, gərgin və 
məhsuldar əməklə cilalanan bu düzgün, çox əhəmiyyətli qərarla 
da onun gələcək tale yüklü məsələləri öz müsbət həllini tapdı. O, 
elm sahəsində uğurlu addımlarını atmağa başladı. 

İndi 1981-ci ildən bir igidin ömrü - 36 il keçib. Artıq Oqtay 
müəllimin elm sahəsinə verdiyi töhfələr göz qabağındadır. Bunları 
saymaqla qurtaran deyil. Gəlin indi də yavaş-yavaş bu məktəbin 
sabiq müəllimi, həmyerlimiz Oqtay müəllimin həyat və əmək 
kitabını vərəqləyək. Və onun respublikamızın tarix elminin 
inkişafı sahəsində əldə etdiyi uğurlu nəticələrlə yaxından tanış 
olaq və nəticədə ona əhsən deyək:  

Oqtay Balaqadəş oğlu Sultanov 
1954-cü ilin 03 noyabrında dünyaya gə-
lib. Atası Balaqadəş Sultanov Dəvəçi ra-
yonunun tanınmış ziyalısı və sayılıb-seçi-
lən insanlarından olub. Kənd təsərrüfatı 
sahəsində rəhbər vəzifələrdə işləyib. Ça-
lışdığı bütün vəzifələrdə daim dövlətin və 
xalqın hörmətini və nüfuzunu qazanmağa 
nail ola bilib.     

Oqtay orta təhsilini indiki Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər T.Abbasov adına  
1 saylı tam orta məktəbdə alıb. O, həmin 

məktəbin bilikli və bacarıqlı şagirdlərindən olub. Orta məktəb illəri 
arxada qalsa da bu gün də onun keçmiş şagird yoldaşları Oqtayın 
yüksək səviyyəli şagird olmasından söhbət açırlar. 

O, Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər T.Abbasov adına 1 saylı tam 
orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra 1970-ci ildə təhsil 
sənədlərini Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitunun tələbə qəbulu 
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komissiyasına verib. İmtahanlarda yüksək uğur əldə etdiyi üçün bu 
ali məktəbin tarix fakültəsinin tələbəsi adını qazanıb. 

Məktəblər üçün müəllim kadrları hazırlayan bu nüfuzlu 
institututda təhsil aldığı dövrdə gənc Oqtay özünü bilikli, bacarıqlı, 
özünə məsuliyyətlə yanaşan bir tələbə kimi aparıb. Ali məktəbdə 
vaxtaşırı keçirilən bilik və idman yarışlarında yaxından  iştirak edib. 
Həmin tədbirlərdə qazandığı nəticələr isə daim ona başıucalığı 
gətirib. Tələbə elmi şurasının tədbirlərində də özünü bilikli və 
bacarıqlı  tələbə kimi göstərib. 

O.Sultanov 1974-cü ildə həmin institututda təhsilini bitirib. 
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin sərəncamı ilə onun təyinatı 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonuna göndərilib.Əvvəlcə rayonun 
Sinsanboyad kənd səkkizillik və 2 saylı şəhər orta məktəbində dörd 
il tarix-ictimaiyyət müəllimi işləyib. Sonra o, ordu sıralarına 
çağrılıb. 1977-1979-cu illərdə hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmətini 
başa vurduqdan sonra yenə pedaqoji işdə əmək fəaliyyətini davam 
etdirib.1979-1981-ci illərdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon Xalq 
Maarif Şöbəsində metodist vəzifəsində çalışıb. Lakin harada işləmə-
sindən asılı olmayaraq Oqtayın arzusu elm sahəsinə doğru irəli-
ləmək idi. 

Nəhayət, o, ürəyindəki bu nəcib arzularla 1981-ci ildə elm 
sahəsinə işə keçməyi qərara alıb. Əvvəlcə 1981-1989-cu illərdə 
V.İ.Lenin adına APİ-nin Elmi kommunizm və SSRİ tarixi kafedra-
sında laborant vəzifəsində çalışıb. 1985-ci ildə uğurla dissertasiya 
müdafiə edib və elimlər namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 1989-1993-
cü illərdə vaxtılə təhsil aldığı bu ali məktəbdə SSRİ tarixi kafed-
rasında müəllim, 1993-1997-ci illərdə Türk və Şərqi Avropa tədrisi 
metodikası kafedrasında baş müəllim, dosent işləyib.  

İndi artıq Oqtay müəllim üçün elmin çətin keçilə bilən cığırları, 
daşlı-kəsəkli yolları artıq arxada qalıb. O, 1996-cı ildən elmlər 
doktoru,  1998-ci ildən isə professordur. APİ kimi yüksək nüfuzlu, 
respublikada yaxşı tanınan bu elm ocağında özünün gərgin və məh-
suldar əməyilə yaxşı ad-san qazanıb. Elmi axtarışları, tədqiqatları, 
yüksək çalışqanlığı və bacarığı ilə şöhrətlənib. 

 O.Sultanovun elmə verdiyi töhfələr çoxdur. O, Azərbaycan 
tarixi, siyasi tarix və digər neçə-neçə elmi vəsaitin müəlliflərindən 
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biridir. 1999-cu ildən 2011-ci ilə kimi nümunəvi təhsil ocağı sayılan 
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda türk və Şərqi Avropa xalqlarının 
tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb. Həmyerlimizin elmi 
rəhbərliyi altında 13 fəlsəfə elmləri doktoru, 7 doktor hazırlanıb. O, 
10 fəlsəfə doktorunun dissertasiyası üzrə opponent olub.  

Oqtay Sultanovun respublikamızda tarix elminin inkişafında 
xidmətləri çoxdur. O, 46 elmi məqalənin müəllifidir. 2006-2012-ci 
illərdə keçirilən bir çox beynəlxalq elmi konfrans, seminar və 
simpoziumların iştirakçısı olub. Neçə-neçə elmi kitabların, tədqiqat 
əsərlərinin, orta məktəb dərsiklərinin və monoqrafiyaların müəllifi 
kimi şöhrət qazanıb. 

Ailəlidir. İki oğlu, bir qızı vardır. 
 
 

RAFİQ HÜSEYNOV - MƏKTƏB-LİSEYƏ YENİ NƏFƏS 
GƏTİRƏN DİREKTOR VƏ İDARƏETMƏNİN BİLİCİSİ 

 
Rafik müəllimi mən hələ uşaq yaşlarından tanıyırdım. Çünki 

onların evi yolumuza çox yaxın idi. İşə, dükan-bazara, kinoteatra 
və şəhərin görməli yerlərinə -  bir sözlə, hər tərəfə həmişə onların 
evinin qabağından keçib gedərdim. Rafiq müəllimin atası Rama-
zan müəllimə isə çox yaxşı bələd idim. Orta məktəbdə oxuyarkən 
mənim tarix müəllimim və direktorum olmuşdu. Ramazan müəl-
lim çox sakit, mehriban və mədəni bir ziyalı idi. O vaxtlar bizim 
rayonda M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin 
tarix fakültəsini yüksək nəticələrlə bitirdiyinə görə rayonda hamı 
onu barmaqla göstərirdi.  

Lakin Rafiq müəllimlə daha yaxından tanışlığım 1984-cü ildə 
o, rayon XMŞ-də metodist vəzifəsinə işə başlayandan sonra oldu. 
Onda onun gənc, qaynar vaxtları idi. Mən o dövrə qədər onu adi 
rus dili müəllimi kimi tanıyırdım. Lakin bir qədər vaxt keçdikdən 
sonra hiss etdim ki, deyəsən, onun haqqında fikir söyləməkdə bir 
qədər tələsmişəm. Bu cavan oğlanın düşdüyü mühitdə, yəni rayon 
təhsilinin “baş qərərgahı” nda bu qədər özünü səbirli, təmkinli və 
ağıllı aparması, vəzifəsinə məsuliyyətlə yanaşması, ona tapşırılan 
işi cəldliklə və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirməsi, mənə əsas verdi 
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ki, həqiqətən bu insanın xoş və işıqlı gələcəyi vardır. Elə onda 
mən əvvəlki fikirlərimə  də bir sıra  düzəlişlər verdim. 

Aylar, illər bizimlə məsləhətləşmədən iti sürətlə gəlib keçməyə 
başladı. Bir müddətdən sonra sanki bu yazının qəhrəmanının 
taleyi üzünə güldü. Elə bil “uğur mələyi”onu öz qanadları üstü-
nə alıb irəliyə doğru apardı. Sanki ilbəil həyat mənim Rafiq müəl-
lim haqqında verdiyim şəxsi proqnozlarımı tədricən təsdiqləməyə 
qərar verdi. RXMŞ-də 5 il metodist işlədikdən sonra təşkilatçılıq 
və idarəetmə sahəsində böyük təcrübə toplamış Rafiq Hüseynov 
yavaş-yavaş vəzifə pillələrində yüksəlməyə başladı. O, əvvəlcə 
rayon XDS İK-nə təlimatçı vəzifəsinə irəli çəkildi. Sonra ASK 
işçiləri HK-nin sədri seçildi. Daha sonra isə Dəvəçi rayon İH-də 
baş məsləhətçi kürsüsündə əyləşdi. Qəribə burasıdır ki, bütün bu 
məsul vəzifələrin hamısında Rafiq müəllim böyük bacarıq və 
hünər nümayiş etdirərək öz müəllim adını uca tutdu. Özünün kim 
olduğunu əyani şəkildə sübuta yetirdi. Sadaladığım bu vəzifələrin 
hamısının öhdəsindən bacarıqla və ləyaqətlə gəldi. 

Rafiq müəllimlə mənim sonuncu dəfə tanışlığım 2007-ci ilə 
təsadüf etdi. Mən onda elə bil bu insanı təzədən kəşf etdim. Onun 
təhsilə bu qədər fanatikcəsinə sıx bağlı insan olduğunu bir daha 
dərk etdim və inandım. Onun necə bir həvəslə, canı-qəlbdən 
məktəb işinə girişməsini bir Allah bilirdi. O zamanlarda onun 
təxminən 18 ilə qədər təhsil sahəsindən ayrılmağı bir zərrə qədər 
də hiss olunmurdu. 

Rafiq müəllimin Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər 
təmayüllü  məktəb-liseydəki yeddillik iş fəaliyyəti isə yüksək 
qiymətə malikdir. O bu məktəbdə saysa səkkizinci məktəb direkto-
rudur. Lakin təhsil sahəsində 2010-cu ildən bəri əldə edilən 
nəticəni əvvəlki illərlə müqayisə etdikdə əsl həqiqət üzə çıxır. Tə-
lim-tərbiyə işində məktəbdə qazanılan ugurların sayına, möhtə-
şəmliyinə və dəyərinə görə Rafiq müəllimin məktəb-liseydə təşki-
latçılıq və idarəetmə sahəsində çəkdiyi zəhmətin yeri daha çox 
səmərəli, keyfiyyətli və geniş görünür. 

Rafiq Hüseynov haqqında ürəyimdə o qədər çoxlu şirin söz-
söhbətim var ki, yalan olmasın onların hamısını “ipə-sapa 
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düzsəm” bir sənədli film çəkmək olar. Lakin oxucuları çox 
yormaq məqsədim yoxdur . Ona görə də icazə verin, onun həyat və 
iş fəaliyyəti haqqında sizi bir qədər yaxından tanış edim: 

 
Rafiq Ramazan oğlu Hüseynov  

22 yanvar 1957-ci ildə Şabran şəhərində 
müəllim ailəsində dünyaya göz açıb.  

Atası Ramazan Hüseyn oğlu Hüsey-
nov 1928-ci ildə Dəvəçi rayonunun Baş 
Əmirxanlı kəndində kəndli ailəsində anadan 
olub. M.V.Lomonosov adına Moskva Döv-
lət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib. 
Əvvəlcə Dəvəçi qəsəbə S.M.Kirov adına 
orta məktəbdə müəllim, sonra isə dərs hissə 
müdiri işləmişdir. 1961-ci ildən 1971-ci ilə 

kimi Dəvəçi şəhər fəhlə-gənclər orta məktəbində direktor, 1972-
1986-cı illərdə Dəvəçi rayon əyani-qiyabi orta məktəbində direktor 
müavini, 1987-ci ildən 1992-ci ilə kimi direktor vəzifəsində 
çalışmışdır. 1993-cü ildə rayon əyani-qiyabi orta məktəbin bağlan-
ması ilə əlaqədar Dəvəçi şəhər T.Abbasov adına 1 saylı orta məktə-
binə köçürülmuşdür. Orada 2006-cı ildən təqaüdə çıxan vaxta kimi 
rus bölməsində tarix müəllimi işləmişdir. 2015-ci ildə 87 yaşında 
dünyasını dəyişmişdir. 

Anası Gülarə Qənbər qızı Hüseynova 1932-ci ildə Dəvəçi 
rayonunun Qələgah sovetliyinin Canqayıb kəndində kəndli ailəsində 
dünyaya gəlib. İbtidai və yedillik təhsilini Canqayıb, Ləcədi və 
Pirəbədil kəndlərində alıb. Orta təhsilini isə Dəvəçi qəsəbə orta 
məktəbində davam etdirib. Orta məktəbdə təhsil almaqla bərabər 
Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsində kitabxanaçı vəzifəsində 
çalışıb. 

1952-ci ildə Quba Müəllimlər İnstitutunun dil-ədəbiyyat 
şöbəsinə daxil olub. 1953-cü ildə həmin institut ləğv edilərək Bakı 
şəhərinə köçürüldüyünə görə Gülarə Hüseynova ali təhsilini keçmiş 
V.İ. Lenin adına APİ-də davam etdirib. Oranı bitirdikdən sonra 50 il 
indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 4 №-li orta 
məktəbində ibtidai sinif müəllimi işləyib. 2016-cı ildə haqq 
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dünyasına qovuşub. 
1962-ci ildə 5 yaşlı Rafiq  keçmiş Dəvəçi şəhər 1 №-li 

səkkizillik məktəbinin I sinfinə qəbul olub. Bu təhsil ocağında 
oxuduğu zaman o, özünü çalışqan, bilikli və təşkilatçı şagird kimi 
tanıdıb.1970-ci ildə həmin məktəbin VIII sinfini uğurla bitirərək 
natamam orta təhsil haqqında şəhadətnamə alıb. Həmin ildən orta 
təhsilini Dəvəçi şəhər T.Abbasov adına 1№-li orta məktəbində da-
vam etdirib. 1972-ci ildə həmin təhsil müəssisəsini müvəffəqiyyətlə 
bitirdiyi üçün ona orta təhsil haqqında kamal attestatı verilib. 

Orta məktəbi təzəcə bitirmiş R.Hüseynov valideynləri kimi 
müəllimlik peşəsinə yiyələnmək istəyib. Lakin ali məktəbə daxil 
olmazdan əvvəl bir neçə il özünü istehsalatda sınamağı qərara alıb. 
O, 1973-1975-ci illərdə “Azərneftğeofizkəşfiyyat” Trestınin seys-
mik dəstəsində, Dəvəçi rayon Tara bazasında müxtəlif vəzifələrdə 
çalışıb. 

1975-ci ildə 18 yaşlı gənc Rafiq M.F.Axundov adına Azər-
baycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstituna daxil olduğuna 
görə həmin ali məktəbin tələbəsi adını qazanıb. Onun ali təhsil 
aldığı  illər çox yaddaqalan olub. Bu unudulmaz illərdə o, biliyi, 
bacarığı və çevikliyi nəticəsində elmin çətin açılan sirlərinə 
dərindən bələd olub. Həmin dövrdə müəllimlərindən çoxlu bilik və 
təcrübə toplaya bilib. Onun bir tələbə kimi təşkilatçılıq qabiliyyəti 
və ictimai işlərin önündə getməsi dəfələrlə ali məktəb rəhbərliyi və 
professor-müəllim heyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. 

1980-ci ildə R.Hüseynov M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitunu fərqlənmə 
diplomu ilə bitirib. Müəllim kimi ilk Pedaqoji əmək fəaliyyətinə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbində 
başlayıb. İki il bu tanınmış təhsil ocağında rus dili müəllimi işləyən 
Rafiq müəllim özünü ilk vaxtdan hamıya bacarıqlı müəllim kimi 
tanıdıb. Vaxtaşırı məktəbin təcrübəli müəllimlərinin dəyərli məslə-
hətlərini dinləyib. Öz işinə yeni-yeni təhsil üsulları tətbiq etməyə 
çalışıb. Pedaqoji fəaliyyətində qabaqcıl təcrübənin tətbiqinə həmişə 
yaşıl işıq yandırıb.  

Rafiq müəllim 1982-ci ilin may ayından 1983-cü ilin dekabr 
ayına kimi orduda hərbi xidmətdə olub.  
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Hərbi xidmətdən tərxis olunduqdan sonra, yəni 1984-cü ildən 
o, digər vəzifələrdə çalışıb.1984-cü ilin fevral ayından 1989-cu ilin 
dekabr ayına kimi Dəvəçi Rayon Təhsil Şöbəsində metodist vəzi-
fəsində işləyib. 1989-cu ilin dekabr ayından 1990-cı ilin oktyabr 
ayına kimi Dəvəçi Rayon XDS İcraiyyə Komitəsinin Təşkilat 
şöbəsində və 1990-cı ilin oktyabr ayından 1995-ci ilin dekabr ayına-
dək rayon XDS-nin təşkilat işi və daimi kömissiyalar şöbəsində 
təlimatçı vəzifələrində çalışıb. 

R.Hüseynov 1995-ci ilin dekabr ayında ASK İşçiləri Həm-
karlar İttifaqı Rayon Komitəsinin sədri seçilib. 1999 -cu ilin avqust 
ayına kimi bu vəzifədə işləyib. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 1996-cı ilin fevral 
ayının 2-də keçirilən Azərbaycan Gənclərinin I formunun 
iştirakçısı olub. 1999-cu ilin avqust ayından 2007-ci ilin noyabr 
ayına kimi Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və 
Siyasi Partiyalarla iş şöbəsində baş məsləhətçi vəzifəsində  çalışıb. 

Bir müəllim övladı kimi harada və hansı vəzifələrdə işləmə-
sindən asılı olmayaraq Rafiq müəllimin ürəyi həmişə təhsil sistemi 
ilə,  xüsusilə, məktəblə qoşa döyünüb. Ona görə də onun ən möhtə-
şəm arzusu və istəyi yenidən təhsil sahəsinə qayıtdıb öz işi və əməli 
ilə özünün kim olduğunu göstərmək, bir sözlə - öz sözünü demək 
idi. 

Bir müddətdən sonra onun arzuları çin olub. Bacarıqlı təşki-
latçı, təşviqatçı, dövlətçilik ənənələrimizin mahir təbliğatçısı R.Hü-
seynovun mükəmməl savadını, bacarığını, təşkilatçılıq və idarəetmə 
qabiliyyətini, böyük kollektivlərlə işlətmək səriştəsini rayon rəh-
bərliyi nəzərə alıb. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
razılığı ilə ona rayonda yeni açılacaq təhsil ocağına -Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər 5 №-li orta məktəbinə rəhbərlik işi təklif olunub. O, 
bu işə canla-başla razılıq verib. 

 2007/2008-ci tədris ilində yeni istifadəyə verilən Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbinə direktor 
vəzifəsinə göndərilən Rafiq müəllim qollarını çırmalayıb işə girişib. 
Qısa müddətdə təzə məktəbin kadr təminatı, istilik sistemi və s. 
məsələlərini uğurla həll edib. Bu səbəbdən də kollektivin birgə 
köməyi ilə yenicə açılmış məktəbdə tədrisin keyfiyyəti xeyli 
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yüksəlib. 
R.Hüseynov bu vəzifədə işlədiyi 3 il ərzində təzə məktəbin 

tədris və təsərrüfatla bağlı olan bütün qayğılarını yüksək peşəkarlıq 
və təşkilatçılıqla həll etməyi bacarıb. O, qısa vaxt ərzində məktəbin 
çevik və normal fəaliyyəti ilə öz sözünü deyə bilib. 

Bütün bunlardan yaxşı məlumatlı olan və görülən işləri yerli-
yerində qiymətləndirən rayon rəhbərliyi 2010/2011-ci tədris ilində 
Rafiq Hüseynovu Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Roman Yusifovv adına 2 nömrəli texniki fənlər təmayüllü orta mək-
təb-liseyə direktor vəzifəsinə irəli çəkib. Rafiq müəllimin məktəbə 
gəlişi ilə məktəbin uğurları daha da artıb. Məktəbin şagirdləri 
müxtəlif bilik yarışlarında və fənn olimpiadalarında mükafata layiq 
yerlər qazanıblar. Artıq neçə ildir ki, məktəb ali təhsil ocaqlarına 
daxil olan məzunların sayına və qəbul imtahanlarında bal göstərici-
lərinə görə rayon məktəbləri arasında liderdir. 

 Rafiq müəllimin rəhbərlik etdiyi Şabran şəhər Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər 
təmayüllü məktəb-lisey 2012-ci ildə “Ən yaxşı ümumtəhsil müəs-
sisəsi” Respublika müsabiqəsinin qalib olmuş, Azəarbaycan 
Respublikasının Prezidentinuin 20 iyun 2012-ci il tarixli Sərən-
camı ilə mükafatlandırılmışdır. 

1999-cu ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 
Rafiq müəllimin əməyinə dövlətimiz tərəfindən yüksək qiy-

mət verilib. O, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 sentyabr 
2014-cü il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan təhsilinin inkişafında 
xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub. 

Rafiq Hüseynov həm də mehriban ailə başçısıdır. Demək olar 
ki, ailənin əksər üzvləri müəllim peşəsində çalışır. 

 Həyat yoldaşı Nəhayət Hüseynova ali təhsilli rus dili və 
ədəbiyyatı müəllimidir. Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 №-li tam 
orta məktəbində müəllim işləyir.  

Üç övladı var. 
Oğlu Rəşad ali təhsilli iqtisadçıdır. Şabran rayon İH başçısının 

Şahnəzərli İƏD üzrə İcra Nümayəndəliyində baş mühasib vəzifə-
sində çalışır. Ailəlidir. 

Qızı Röyə orta ixtisas təhsilli informatika müəllimidir. Şabran 
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şəhər R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-
liseydə işləyir. Ailəlidir, iki övladı var. 

Qızı Rövşanə ADPU-nun riyaziyyat və informatika fakültə-
sini bitirib, pedaqoji sahədə çalışır. 

 
 

ALİYƏ NƏZİROVA – MƏKTƏB-LİSEYİN KEÇDİYİ YOLA 
PARLAQ İŞIQ SALAN NURLU İNSAN 

 
Qocalıq müdriklik, kamillik çağı,  
Ömrün başı qarlı dağlıq dövrüdür. 
Bütün fəsillərin bar verən bağı,  
Nəsildən nəsilə qalan körpüdür. 
 

Zərif qəhrəman adı ilə daim gündəmdə olan, cəmiyyətin 
aparıcı qüvvəsindən biri sayılan qadınlar haqqında çoxlu məqa-
lələr, oçerklər yazılıb, müxtəlif bədii sənət əsərləri yaradılıb. Lakin 
bu vaxta qədər həmin mövzuya nə qədər müraciət edilirsə edilsin, 
hələ də bu zərif cinsin nümayəndələri haqqında yazmağa, onların 
gördüyü işləri tərənnüm etməyə ciddi ehtiyac vardır. 

 Qadınlar həmişə mürəkkəb və keşməkeşli dünyamızın 
bəzəyi, həm də cəfakeşi hesab olunublar. Ağılı, səbri, qeyrəti, 
vətənpərvərliyi və s. ilə heç də kişilərdən geri qalmayan qadınlar 
dünya ədəbiyyatının şah mövzusu kimi qələmə alınıb. Lakin 
günü-gündən qloballaşan çətin dünyamızda qadınlara verilən 
dəyər bununla bitmir. Açığını deyim ki, kişilər ailədə, işdə, ictimai 
yerlərdə, bir sözlə həyatın bütün sahələrində qadın nəfəsinə, qadın 
səsinə və qadın nəvazişinə möhtacdırlar. Artıq kişilər bu zərif 
məxluqun əməyindən, onların göstərdiyi saysız xidmətlərdən, 
xüsusilə nəvazişindən faydalanmağa alışıblar. 

Ancaq yuxarıda saydığım işlər hələ də  qadının gördüyü 
vəzifələrin hamısını tam əhatə etmir. Necə ayın görünən və 
görünməyən tərəfləri olduğu kimi. Məsələn: Qadınlar kişilərlə 
bərabər işə gedir, onlarla çiyin-çiyinə əmək cəbhəsində çalışırlar. 
Günün iş vaxtı başa çatdıqdan sonra evə qayıdırlar. Bəs daha 
sonra nə baş verir? Evə qayıdan kişilər o saat dincəlməyə 
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başlayırlar. Kresloda oturub və ya divanda uzanıb televizora baxır, 
kitab, qəzet oxuyur və s. İşdən evə qayıdan qadınların isə işi 
başından aşır, onlar fasilə vermədən, bəzən isə nəfəsini belə dər-
məyə macal tapmadan şam yeməyi hazırlamaqdan ötrü mətbəxə 
keçirlər.  

Bəzi körpə uşağı olanlar isə uşağını əmizdirmək və ya 
yedizdirməklə məşğul olur. Başqaları çörək bişirir, çaynikə su 
doldurub qaynamaq üçün qaz pilətəsinin üstünə qoyur. Digərləri 
yuyulmuş paltarları ipə sərir. Çoxları isə özləri işdə olmalarına 
baxmayaraq, işdən qayıdan ərini gülərüzlə qarşılamaq üçün 
hazırlıq görür və s. Bir sözlə, işdən sonra qadınlar öz evlərində 
sanki ikinci növbədə işə başlayırlar. Bir dəqiqə belə boş vaxtları 
yoxdur. Evdə körpə və ya xəstə uşaq, eləcə də qoca insan varsa 
onların evdəki “iş vaxtı” xeyli dərəcədə uzanır. Bundan əlavə 
qadınlar ailədə uşaqların təlim-tərbiyəsi, onların səhərki dərs-
lərinə yaxşı hazırlaşması üçün də çalışırlar.Onlara müxtəlif 
təyinatlı görüləsi digər ev işləri ilə yanaşı,  özlərinə qulluq etmək 
və s. ilə də məşğul olmaq lazım gəlir. 

Məni bu yazıda maraqlandıran tamamilə başqa məsələdir. 
Necə olur ki, idarə, müəssisə və təşkilatda yaxşı işləyən, əmək və iş 
intizamına ciddi əməl edən bir qadın,  işdə və ailədə çoxlu sayda 
qayğılarla yüklənməsinə baxmayaraq o, cəmiyyətin ictimai həya-
tında da fəal və qabaqcıl bir mövqe tutmağı bacara bilir. Mənim 
zənnimcə bu cür qadınlar cəsur və qoçaq, müasir dövrlə ayaqla-
şan, həyatın nəbzini tutmağı bacara bilən və ailə psixologiya-
sından yaxşı baş açan insanlardır. Onları əsil qəhrəman adlan-
dırmaq olar. 

 Belə qadınlar nəinki işdə, ailədə, hətta ictimayyət arasında 
yüksək aktivliyi, nümunəvi işi və davranışı ilə seçilirlər. Onlar 
irəli getmək, parlamaq,  bir sözlə, məqsədə çatmaq üçün bütün 
mənalı ömürlərini bu işə sərf edirlər. Vaxtılə rayonumuzun təhsil 
sahəsində işləmiş belə insanlardan biri də, Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov 
adına 2 nömrəli texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseydə rus dili 
müəllimi işləmiş Aliyə Nəzirovadır. 

Aliyə müəllim haqqında mən “Dünyaya açılan pəncərə” adlı 
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kitabımda da  yazmışdım. Bu kitab üçün yeni müsahibə verməsini 
ondan xahiş edəndə o, mənə dedi ki, Zakir müəllim, çox sağ olun,  
lazım deyil,  mənim haqqımda yazdıqlarınız artıq kifayətdir. Mən 
razılaşdım və onun sözünün üstünə bir söz demədim. Lakin 15 
gündən sonra bu kitab üçün nəzərdə tutduğum ssenarini araş-
dırarkən gördüm ki, Aliyə müəllimənin bu məktəb-liseyin fəaliy-
yətində o qədər nəzərə çarpan dərəcədə rolu olub ki, onun adı bu 
kitaba yazılmasa tamam ədalətsizlik olar. Ona görə də Aliyə 
müəllimə ilə telefon əlaqəsi saxlayıb, kitab müəllifi kimi öz fıkrimi 
ona bildirdim. Mənimlə razılaşdı . Əlavə suallarıma bir qoşa 
dəftər vərəqəsində cavab hazırlayıb bir neçə gündən sonra mənə 
verdi. Və mən onun adını böyük məmnuniyyətlə bu kitaba daxil 
etdim. Qərara aldım ki, belə bir zəhmətkeş insanı məktəb- liseyin 
tarixindən bəhs edən bu kitabdan kənarda qoymaq düzgün olmaz. 

İndi də icazə verin məktəb-liseyin fəaliyyətə başladığı 1972-
ci ildən 2011-ci ilədək-təqaüdə çıxan günə kimi bu təhsil 
müəssisəsində rus dili fənnindən dərs demiş, bir çox ictimai 
tədbirlərin icraçısı və ya iştirakçısı olmuş Aliyə müəllimin həyat və 
əmək fəaliyyəti ilə sizi bir qədər ətraflı tanış edim: 

 
Aliyə Mövlud qızı Nəzirova 1939-

cu ildə Quba şəhərində müəllim ailəsində 
dünyaya gəlib. 

Atası Mövlud Ələkbər oğlu 
Aslanov 1916-cı ildə Quba şəhərində 
anadan olub. Əvvəllər Qubada sinif 
müəllimi, sonralar isə rayon XMŞ-də 
inspektor vəzifələrində işləyib.Özünün 
bilik və bacarığı ilə sayılıb-seçilən 
ziyalılardan olub. 1982-ci ildə 66 yaşında 
dünyadan köçüb. 

Aliyənin anası Leyla Məmmədmövsüm qızı Məmmədova isə 
1920-ci ildə Quba şəhərində dünyaya göz açıb. Onun əmək stajının 
çox hissəsi təhsil sahəsini ahətə edib. Qubada uşaq bağçasında və 
uşaq evində tərbiyəçi müəllim və müdir vəzifələrində çalışıb. 
Dəvəçi şəhərinə köçdükdən sonra isə Neftçilər klubunda müdir 
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vəzifəsində işləyib. 2009-cu ildə ömrünün 89-cu ilində dünyasını 
dəyişib. 

1959-cu ildə Aliyə Nəzirova orta məktəbi bitirib. Ali təhsil 
almaq məqsədilə həmin ildə təhsil sənədlərini M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun tələbə qəbulu komissiyasına 
təqdim edib. İmtahanları uğurla verdiyinə görə həmin ali məktəbin 
tələbəsi olub. Ali məktəb dövrünə aid xatirələrindən danışarkən o 
belə deyir: “İnstitutda oxuduğum dövrdə Qulam Məmmədov rekto-
rumuz idi. Böyük hörmət bəslədiyim sevimli müəllimlərim Anna 
Abramovna Roşal bizə rus dili və ədəbiyyatından, Tamara 
Vasilyevna isə rus dili qrammatikasından dərs deyirdi”.  

 Ali məktəbdə bir-birini əvəzləyən və bu günədək unudul-
mayan təhsil illərində gənc Aliyə təkcə dərs məşğələlərdə müha-
zirələri dinləməklə kifayətlənməyib. O, özünü həmin dövrlərdə çox 
aktiv tələbə kimi aparıb. Tələbə yoldaşları, xüsusilə rəfiqələri 
arasında öz bilik və bacarığı ilə sayılıb- seçilib.  

Gənclik illərində çox çətinlikləri olub. Hələ ali məktəbin 
üçüncü kursunda oxuyarkən ailə həyatı qurub. Bir müddət sonra 
övladı dünyaya gəlib. Bütün bu növ və başqa problemlərə baxma-
yaraq, onun əli dərsdən  soyumayıb. Müəllimi Anna Abramovna 
Roşal bir gün imtahandan sonra onunla ciddi söhbət edib. Əvvəlcə 
onu hər hansı qərar verərkən ehtiyatlı və məsuliyyətli olmağı 
tapşırıb. Bir azdan öz sevimli tələbəsinə ürək-dirək verib, bu çətin-
likdən necə qurtulmağın yollarını ona göstərib. Müəlliminin öyüd-
nəsihəti sanki tələbə və gənc ana Aliyəyə qol-qanad verib. Onu daha 
cəsarətli, aktiv olmağa və daha sərrast düşünməyə səsləyib. 

Aliyə Nəzirova 1963-cü ildə institutu müvəfəqqiyyətlə 
bitirərək ali təhsil haqqında diplom alıb. O, ümumtəhsil məktəblə-
rində rus dili və ədəbiyyatından dərs demək hüququ qazanıb. Onun 
təyinat vərəqəsi Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi tərəfindən Də-
vəçi rayonuna verilib. O, ilk pedaqoji işə Dəvəçi şəhər T.Abbasov 
adına 1 saylı orta məktəbdə rus dili müəllimi kimi başlayıb. 

Aliyə müəllimə xatirələrində göstərir ki, “Bu məktəbdə o vaxt 
güclü müəllim potensialı vardı. Orta yaşlı və yaşlı müəllimlər çox 
idi. Mən dərk etdim ki, əsl institut elə bu məktəbin özüdür. 
Müntəzəm olaraq çoxlu mütaliə etdim, öyrəndim, öz üzərimdə çox 
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çalışdım. Qısa zaman kəsiyində özümün məsuliyyəti, seçdiyim 
peşəyə münasibətim,  yüksək dərəcəli nizam-intizamım məni bir 
müəllim kimi formalaşdırdı. Bu isə mənə işlədiyim pedaqoji 
kollektivdə böyük nüfuz qazandırdı”.  

1972-ci ilin 1 sentyabrı Aliyə müəllimin yaddaşında ən əziz 
gün kimi qalıb. Həmin gün Dəvəçi şəhərində tikintisi başa 
çatmış ikinci orta məktəb binası istifadəyə verilirdi. Bu tədbir 
rayon səviyyəsində möhtəşəm təntənə ilə qeyd olunurdu. Mək-
təbdə təhsil almaq istəyən şagirdlər və onların valideynləri, yeni 
təyin olunmuş müəllimlər məktəbin qabağındakı meydançada 
keçirilən təntənəli yığıncağa toplaşmışdılar. Pespublika Maarif 
Nazirliyindən də nümayəndələr dəvət olunmuşdu. Rayon 
rəhbərliyi başda olmaqla rayonun bütün aktivi, o cümlədən, 
Rayon XMŞ-nin işçiləri və başqaları tədbirdə yaxından iştirak 
edirdilər. 

Həmin gün sanki bu məktəbdə toy bayram idi. Hamı 
ürəkdən sevinir, deyib gülürdü. Sevinənlər arasında Aliyə 
müəllimə də vardı. 

 Təzə açılan məktəbdə rus dili müəlliminə ciddi ehtiyac 
olduğuna görə Aliyə müəllim könüllü olaraq Dəvəçi şəhər 
T.Abbasov adına 1 nömrəli orta məktəbindən bu məktəbə rus dili 
müəllimi köçürülüb. O, həmin vaxtdan 2011-ci ilə qədər, yəni düz 
39 il bu məktəbdə rus dili və ədəbiyyatı fənnindən dərs deyib. Bu 
təhsil ocağının ən fəal və qabaqcıl müəllimlərindən biri olub. 

Bu məktəbdə işlədiyi illərdə Aliyə müəllim sevimli şagirdlə-
rinə rus-dili dərsi deməklə bərabər, çoxlu sayda ictimai vəzifələri də 
yerinə yetirib: Dəvəçi rayon XMŞ-nin rus dili üzrə ştatdankənar 
metodisti,  Dəvəçi şəhər 2 №-li orta məktəbində rus dili üzrə 
fənn metodbirləşməsinin sədri, məktəb ilk partiya təşkilatının 
katibi, Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsinin üzvü, rayon 
sovetinin deputatı və başqa vəzifələri. 

Aliyə müəllimə 1981-ci ildə respublikamızın Bakı şəhərində 
keçirilən Azərbaycan KP XXX qurultayına nümayəndə seçilib 
və böyük ruh yüksəkliyi, fəallıqla həmin ali məclisdə iştirak 
edib. 

Aliyə Nəzirovanın qazandığı uğurlar ildən-ilə artıb. Onu neçə 
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dəfə yüksək vəzifə təklif olunsa da, o, uşaqlarının təlim tərbiyəsinə 
görə bu təklifə razılıq verməyib. Bir qabaqcıl müəllim kimi ona 
yüksək kürsülərdən çıxış etmək, qəzetlərə öz işi barədə müsahibə 
vermək nəsib olub. Tədris illərinin birində rəhbəri olduğu XI sinifi 
bitirmiş 19 nəfər məzundan 12-sinin ali məktəblərə,  1 nəfərinin isə 
orta ixtisas məktəbinə qəbul olması onun əmək fəaliyyətinin yaxşı 
nəticələrindən xəbər verir. 

Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin əmrinə və 
Dəvəçi RXMŞ nəzdindəki Attestasiya Komissiyasının qərarına 
əsasən 1981-ci ildə ona “ Baş müəllim” adı verilib. 

Təkcə təhsilə aid tədbirlərdə deyil,  rayonun bütün ictimai 
işlərində,  həmçinin,  pedaqoji və siyasi mühazirələrdə fəal iştirak 
edərək fərqləndiyinə görə  1988-ci ilin 5 martında Bakı şəhərində, 
AMN-nin Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirilməsi İnstitutunda 
keçirilən konfransda ona “mühazirəçi “ vəsiqəsi təqdim edilmişdir. 

 Pedaqoji sahədə 20 ildən çox səmərəli əməyinə görə Aliyə 
Nəzirova 20 avqust 1986-cı ildə “ Şərəf nişanı” ordeni ilə təltib 
edilib. Bu ali dövlət mükafatı işgüzar və qabaqcıl müəllimi gələcək 
fəaliyyətində yeni-yeni əmək qələbələrinə səsləyib, onu işlədiyi 
pedaqoji sahədə əvvəlki dövrlərdən daha yaxşı çalışmağa sövq edib.  

A.Nəzirovanın təltifləri aldığı ordenlə bitmir.Onun başqa 
təltifləri də vardır. Həmin təltiflər onun bu məktəb- liseydə uzun 
müddət səmərəli fəaliyyətinə və gördüyü nümunəvi işlərə görə 
verilib. Təltiflər arasında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir-
liyindən, Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon Təhsil Şöbəsindən və 
TİAHİ-nın RK-dan olan Fəxri Fərmanlar daha çoxdur. 

 Müəllim yoldaşlarından isə Aliyə müəllimə böyük məhəb-
bətlə, razılıq hissi ilə ürəkdolusu danışır. O, bu mövzuda elə həvəslə 
və maraqla söhbət edir ki, onu saxlamaq olmur. Bu qabaqcıl məktəb 
müəlliminin, zərif qəhramanın şirin danışığı insanı elə özünə cəlb 
edir ki, elə bil sən də onunla birlikdə həmin hadisələrin sanlı şahidi 
olmusan. Müəllim yoldaşları Tamara Qasımovanın, Şərqiyyə 
Cəbrayılovanın, İsbat İsaqovun, Hafiz Quliyevin, Tofiq Poladovun, 
Əzizağa Əzizovun və başqalarının adlarını xüsusi qeyd etməklə 
onlara olan mehriban münasibətini bir daha bildirmək istəyir. “O 
təkrar olunmayan möhtəşəm və unudulmaz illərdə rayonda müəllim 
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və şagird sayına görə birinci yer tutan məktəbimizdə belə gözəl və 
mehriban kollektiv yarada bildiyimiz üçün mən özümü ən xoşbəxt 
insan sanırdım”. 

70-80-ci zəfər dolu illər Aliyə müəllimin xoşbəxt həyatında 
və uğurlarla dolu əmək fəaliyyətində yaddaqalan izlər qoyub. 
Onunla üz-üzə oturub söhbət edəndə həyacanlı olsam da, bu izlərin 
Aliyə xanımın ömür kitabında nə qədər sevincli və kədərli günlər 
yaşatdığını dərk etdim. Mən başa düşdüm ki, bu qəhrəman ana 5 
uşaq böyütməklə, onlara yaxşı təhsil, ən başlıcası mükəmməl tər-
biyə verməklə, evli-eşikli etməklə demək olar ki, analıq borcunu 
yerinə yetirib. Eyni zamanda məktəbdə o, öz gözünün nuru və şəxsi 
səhhəti bahasına  dərs dediyi şagirlərə yüksək bilik öyrətmək kimi 
çətin bir işin öhdəsindən də layiqincə gəlib. Bundan əlavə Aliyə 
müəllimin məktəbin, təhsil şöbəsinin və ümumilikdə rayonun 
müxtəlif dərəcədə həyəcan,  əlavə iş vaxtı və zəhmət tələb edən 
ictimai və məsul vəzifələrlə yüklənməsi onu bir zərrə də qorxut-
madı. Onun  bu yükü şərəflə, böyük iradə və gərgin əməyi hesabına 
uğurla yerinə yetirməsini isə yalnız alqışlamaq olar. 

Aliyə xanımın işlədiyi məktəb haqqında xoş xatirələri olduqca 
çoxdur. Müəllim rəfiqələri Gülnarə Qasımovadan, Zöhrə Novruzəli-
yevadan, Sevda İsmayılovadan, Ziyarət Balağayeva və digər 
müəllim yoldaşlarından tez-tez söhbət açır.  

Qabaqcıl müəllim və ictimaiyyətçi kimi 2009-cu ildə onun 
işlədiyi məktəbdə 70 illik yubileyi xüsusilə qeyd edildi. Bütün 
kollektivin hamısı onu səmimi qəlbdən təbrik etməyə gəlmişdi. 
Tədbirin sonunda Aliyə müəlliməyə Fəxri fərman və qiymətli 
hədiyyələr verildi.  

2016-cı ildə o, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə 
rayon tədbirinə dəvət edilib. Həmin tədbirdə Şabran rayonun 
ictimai-siyasi və mədəni həyatında fərqləndiyinə görə Şabran 
Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 07 mart 2016-cı il tarixli  
32 saylı sərəncamı ilə o, Fəxri Fərmanla təltif edilib.  

Aliyə müəllimənin işə başladığı ilk illərdən onu öz 
ardıcıllarını yetişdirmək məsələsi çox narahat edirdi. Nəhayət, o, bu 
işə çox gərgin əmək sərf etdikdən sonra  istəyinə də nail olub. İndi 
onun Aydın Tağıyev, Faina Kərimova, Güllü Əliyeva, Sevil 
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Dəmirova,  Xavər Süleymanova və digərləri kimi məktəblərimizdə 
rus dili müəllimi işləyən çoxlu yetişdirmələri vardır. 

Keçmiş şagirdləri Jmulina Svetlana və Füzuli Aslanovun orta 
məktəbi medalla bitirməsi, təyyarəçi-şturman ixtisasına yiyələnmiş 
Füzuli Muradəliyevin ali məktəbə qəbul imtahanı zamanı rus-dili 
fənnindən yazılı imtahanda “5” qiymət alması, Safa Yaxyayevin rus 
dilində ali təhsil alaraq Moskva şəhərində yaşaması və işləməsi 
Aliyə müəlliməni çox sevindirib. 

Aliyə Nəzirovanın çox gözəl ailəsi vardır. 
1961-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Həyat yoldaşı Vaqif 

Nəzirov 1939-cu ildə igid partizan Məmmədağa Nəzirovun ailə-
sində dünyaya göz açıb. Əvvəlcə rayonun Kilvar kənd 8-illik mək-
təbində və rayon fəhlə-gənclər orta məktəbində müəllim, sonralar 
rayon XMŞ-nin Filmotekasında müdir işləyib. Ömrünün son mərhə-
ləsində isə Dəvəçi stansiyası 44 saylı dəmir yol məktəbində və 
Dəvəçi şəhər 3 saylı ümumi orta məktəbində fizika müəllimi 
işləyib. 2009-cu ildə 70 yaşında vəfat edib. 

Aliyə müəllimin beş övladı vardır. 
Anasının peşə yolunu seçən qızı Sədaqət M.F.Axundov adına 

APİ-ni bitirib. Ailəlidir, üç ovladı var. Riqa şəhərində yaşayır. Öv-
ladlarından ikisi ali təhsilli həkimdir. Biri isə VIII sinifdə oxuyur.  

Oğlu Fuad Moskva Yeyinti Sənaye İnstitutunu bitirib. “Altun-
Saray” restoranında inzibatçı vəzifəsində işləyir. İki övadı var. 
Qızının ali ixtisas təhsili vardır. 

Qızı Məlahət də anasının peşə yolunu seçib. O, M.F.Axundov 
adına APİ-ni bitirib. Hal-hazırda Şabran şəhər 4 saylı tam orta 
məktəbində müəllim və direktor müavini vəzifəsində çalışır. İki 
övladı vardır. 

Qızı Həqiqət Respublka Pioner Baş Dəstə Rəhbərləri hazırla-
yan məktəbi bitirib. Ailəlidir, 3 övladı vardır. Həqiqətin qızlarının 
ikisi də ali təhsillidir. Oğlu isə orta məktəbin X sinfində təhsi alır. 

Ailənin ən kiçik övladı Məmmədağaya babasının adı qoyulub. 
Ailəlidir, bir övladı vardır. Orta təhsil alıb. Hal-hazırda ticarət 
sahəsində çalışır. 4 il milli ordumuzda qulluq edib.  

Mənalı ömür yaşamaq heç də hər insanın taleyinə yazılmır. 
Deyərdim, bəlkə də bu bir alın yazısıdır. Müəllim işləyən elə 
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insanlar var ki, onların keçdiyi həyat və əmək yolu dərs dediyi 
şagirdlərinin yoluna nur çiləyir. Öyrəndiyi elm və qazandığı təcrü-
bəyə əsasən ağılının gücü, gözünün nuru və yüksək zehni əməyi ilə 
onlara mükəmməl tərbiyə və bilik bəxş edir. Bu isə yaxşı müəllim 
adı qazanmaq istəyən bütün pedaqoji işçilərin müqqəddəs vəzi-
fəsidir. 

Bu kitab barədə söhbətimizi Aliyə müəllimə belə yekunlaş-
dırdı: “Təqaüdə çıxandan sonra həyəcanlandığıma  görə birinci ili 
çox çətin keçirdim. Məktəb mənim üçün hər şey idi: ikinci evim, 
sevimli iş yerim, mehriban iş yoldaşlarım, sevimli şagirdlərim və s. 
Çox darıxırdım. Elə bil ki, havam çatışmırdı. Çox vaxt yuxumda 
məktəbimizi,  müəllim yoldaşlarımı və dərs dediyim şagirdləri 
görürdüm. Lakin günlər, aylar keçdikcə düşdüyüm vəziyyətlə 
barışdım. Nəhayət, çətinliklə də olsa,  həmin ayrılığa yavaş- yavaş 
alışmağa məcbur oldum. 

 İnsan ömrünün qoca çağında öz keçdiyi ömür yoluna yekun 
vurarkən düşünür: Mən necə yaşamışam və işləmişəm? Həyat 
kitabını vərəqləyərkən yola saldığı ömür və əmək yolu kino lenti 
kimi gəlib gözünün qarşısından keçir.Və belə bir qənaətə gəlir ki, 
keçirdiyi günlər faydasız olmayıb”.  

 

 
 
NOFƏL MƏMMƏDOV – ÖZ BİLİYİ VƏ HALAL 

ZƏHMƏTİLƏ İSTƏKLƏRİNƏ QOVUŞAN PEDAQOQ 
 

Qocalıq düşgünlük, miskinlik deyil,  
O çox hörmət ilə, aramla gəlir. 
Susub dinməməyi küskünlük deyil,  
Keçdiyi yollara baxıb dincəlir. 

 
Nofəl müəllim rayonumuzun təbiət mənzərələri və gözəllik-

ləri ilə zəngin olan bir guşəsində - mənim ana kəndim Zöhramıda 
anadan olub. ADU-nu bitirdikdən sonra onun işləmək üçün 
təyinatı Quba rayonuna verilib. Orada kənd məktəbində əvvəlcə 
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müəllim, sonra isə direktor vəzifəsində çalışıb. 
 İlk dəfə mən onunla 1970-ci ildə görüşmüşəm. Onda o, 

Quba rayonunun İsnovpalasa kənd orta məktəbindən rayonumu-
zun Gilgilçay kənd orta məktəbinə (O vaxtlarda indiki Siyəzən 
rayonu ərazisində yerləşən kəndlər Dəvəçi rayonunun inzibatı 
ərazi bölgüsünə aid idi.) yenicə köçürülmüşdü. 

Nofəl müəllim rayonumuzun kənd məktəblərində müəllim, 
təşkilatçı, direktor, şəhər məktəblərində isə direktor və müəllim 
vəzifələrində işləmişdir. 1982-1985-ci illərdə o bu məktəbə də rəh-
bərlik edib. Məktəbin sayca beşinci direktoru olub.Nofəl Məmmə-
dovun Dəvəçi şəhər 2 nömrəli orta məktəbində direktorluğu döv-
ründə həmin məktəbdə riyaziyyat fənni istiqamətində dərinləşdiril-
miş proqram üzrə siniflər təşkil olunmağa başlayıb. Beləliklə,  
onun məktəbdə işlədiyi vaxtlarda bugünkü məktəb-liseyin fəaliy-
yəti üçün yaxşı zəmin yaranıb. Həmin illərdə şəhər 2 №-li orta 
məktəbində riyaziyyat fəninin tədrisi üçün kadr potensialı kifayət 
edirdi ki, bu təhsil ocağında dərinləşmiş proqram üzrə tədris 
forması tətbiq edilsin. Məktəbin İsbat İsaqov, Əzizağa Əzizov, 
Rəfiqə Dəmirova, Nəzifə Əlipoladova, Tofiq Poladov, Tavat 
Babayeva, Xanım Əfəndiyeva və başqaları kimi ixtisaslı müəllim 
kadrları vardı. Onlar öz işini bilən riyaziyyat müəllimləri kimi yeni 
proqrama keçid məsələnin həllinə tam hazır idilər. 

1982-1985-ci illərdə Nofəl müəllimin məktəbə rəhbərlik 
etdiyi dövrdə müəssisədə tədrisin vəziyyəti öz müsbət nəticələri ilə 
yadda qalıb. Bunun sübutu kimi təkcə 1985-ci ildə məktəbin Xa 
sinif şagirdi Araz Səmədovun “təlimdə, əməkdə əla müvəffəqiy-
yətinə və davranışa görə” qızıl medalı ilə təltif edilməsi faktını 
göstərmək kifayət edər. 

Nofəl müəllimə məni yaxınlaşdıran, həmsöhbət edən onun 
coğrafiya müəllimi olmasıdır. Bir qocaman təhsil işçisi kimi deyə 
bilərəm ki, digər hümanitar fənn müəllimlərindən fərqli olaraq 
coğrafiya müəllimlərinin dünyaya iqtisadi baxışları daha real və 
canlıdır. Ona görə də onun elmi, savadı, məntiqi düşüncəsi,  sö-
zündə-söhbətində dəqiq rəqəmlərdən və faktlardan istifadə etməsi 
mənim çox xoşuma gəlib. 

N.Məmmədovu mən qanunlarımızı, xüsusilə, təhsil qanun-
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vericiliyini yaxşı bilən,onun tələblərini düzgün yerinə yetirən, ona 
hörmətlə yanaşan bir ziyalı kimi də tanıyıram. Yersiz mübahisə 
etməyi sevmir. Onun danışığı yalnız konkret faktlara və rəqəm-
lərə, bir sözlə - reallığa əsaslanır. Zarafatı sevsə də, heç vaxt 
kobudluğa yol verib sərhədi aşmır. Mehriban olsa da,  ciddiliyi də 
əldən vermək istəmir. Utopik və əlçatmaz xəyallardan isə olduqca 
uzaqdır. 

Havalar xoş keçən günlərdə onunla demək olar ki, çox vaxt 
şəhərimizdəki M.Nəzirov adına istirahət parkında görüşüb söhbət 
edirik. Yaşı 76-nı keçsə də, hələ möhkəm yaddaşı, şirin sözü- 
söhbəti əvvəlki tək yerindədir. Ömrün bu çağında xırda-para 
hamının səhhətində problem yaşanır. Ancaq Nofəl müəllim bu 
problemləri asta-asta, lakin usta-usta özü həll etdiyinə görə çox 
vaxt heç həkimə də müraciət etməyi məsləhət bilmir. 

İstəkli oxucular, deyəsən sizi yordum. Məni qınamayın, 
ürəyim tanıdığım insanların keçmişi və bu günü ilə bağlı xatirə-
lərlə doludur. Onların heç olmasa kiçik bir qismini bu kitaba 
yazıb onları yaşatmaq istədim. İndi isə  Nofəl müəllimin həyat 
yoluna və əmək fəaliyyətinə diqqət yetirək: 
 

Nofəl Gülü oğlu Məmmədov  
09 mart 1941-ci ildə Şabran (keçmiş Də-
vəçi) rayonunun Pirəbədil kənd İnzibatı 
Ərazi Dairəsinin Zöhramı kəndində 
qulluqçu ailəsində dünyaya göz açıb.  

Atası Gülü Gülbaba oğlu Məm-
mədov 2010-cu ildə anadan olub. Uzun 
illər kənddə kolxoz sədri vəzifəsində 
işləyib. 1941-ci ildə İkinci Dünya müha-
ribəsinə çağırılıb. Müharibənin axırına-

dək,  yəni 1945-ci ilə kimi cəbhədə vuruşub. Müharibədə başından 
yara aldığına görə I dərəcəli əlil olub.Cəbhədə göstərdiyi igidliyə 
görə orden və medallarla təltif olunub. Ordudan qayıtdıqdan sonra  
savadını, təşkilatçılığını və insanlarla dil tapa bilmək bacarığını 
nəzərə alan Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsi onu öz kəndinə 
yenidən kolxoz sədri vəzifəsinə məsləhət görüb. Yekdilliklə o, 
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kolxozçuların ümumi yığıncağında müharibədən əvvəl işlədiyi 
kolxoza yenidən sədr seçilib. Sonralar Zöhramı kəndi ilə qonşu 
Pirəbədil kəndlərindəki kolxozlar birləşdirilib. Gülü kişi yenə də 
yeni yaradılmış kolxoza sədr seçilmiş və iş fəaliyyətini davam 
etdirmişdi. 

 Balaca Nofəl ilk ibtidai təhsilə 1949-cu ildə Zöhramı kənd 
ibtidai məktəbin I sinifindən başlayıb. Həmin ibtidai məktəbi 1954-
cü ildə bitirib. Sonradan o, qonşu Pirəbədil kənd orta məktəbində 
təhsilini davam etdirib. Orada əvvəlcə yeddillik,  sonra isə orta 
təhsil pilləsini müvəffəqiyyətlə başa çatdırıb. 

Pirəbədil kənd orta məktəbini yaxşı və əla qiymətlərlə bitir-
dikdən sonra Nofəl Məmmədov 1959-cu ildə təhsil sənədlərini 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin tələbə qəbulu komissiyasına 
təqdim edib. Qəbul imtahanlarında uğur qazandığı üçün həmin ali 
məktəbin coğrafiya fakültəsinə daxil olub. 

Nofəl Məmmədovun tələbəlik illəri onun elm və təhsilin öyrə-
nilməsi sahəsində əldə etdiyi müvəffəqiyyətlərə görə çox yadda-
qalan olub. Elə buna görə də o, 1964-cü ildə universiteti yaxşı və 
əla qiymətlərlə bitirərək ali təhsil haqqında diplom almağa 
müvəffəq olub. 

Nofəl Məmmədovun təyinatı Azərbaycan SSR Maarif Nazirli-
yinin sərəncamı ilə Quba rayonuna verilib. O, 15 avqust 1964-cü 
ildə Quba rayon Xalq Maarif Şöbəsinin əmrilə İsnov Palasa kənd  
8-illik məktəbinə müəllim təyin olunub.  

 İki ildən sonra, yəni 01 sentyabr 1966-cı ildə N. Məmmədovun 
biliyi, bacarığı və təşkilatçılıq məharəti nəzərə alınaraq rayonun 
İsnov Palasa kənd səkkizıllik məktəbinə direktor vəzifəsinə irəli 
çəkilib. 

Kənd məktəbinə rəhbər vəzifəyə keçən Nofəl müəllim elə ilk 
gündən işə ciddi və məsuliyyətlə yanaşıb. Məktəbdə direktor 
işlədiyi dövrdə tədrisin səviyyəsini yüksəldib. Ali təhsil almış müəl-
limlərdən ibarət güclü müəllim kollektivi yaradıb. Təlim-tərbiyə 
sahəsində məktəbin yaxşı nəticələri,  şagird kontingentinin sayının 
çoxalması və digər meyarlar nəzərə alınaraq 1969-cu ildə İsnov 
Palasa kənd 8-illik məktəbi orta məktəbə çevrilib.  

1970-ci ildə Nofəl müəllim ailə vəziyyəti ilə bağlı iş yerini 
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Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonuna dəyişib. Rayonun Gilğilçay kənd 
orta məktəbində müəllim işləməyə başlayib. Az sonra qonşu Yeni-
kənd kəndində təzə məktəb binası tikildiyinə görə ciddi ehtiyaca 
görə o, rayon Təhsil Şöbəsinin əmri ilə Yenikənd məktəbinə 
coğrafiya müəllimi köçürülüb. Qısa müddətdə həmin məktəbdə öz 
əməksevərliyi və zəngin təcrübəsilə müəllim yoldaşları, dərs dediyi 
şagirdləri və valideynlər arasında dərin hörmət və nüfuz qazanıb. 
Onun  yaxşı keyfiyyətləri nəzərə alınaraq  məktəbin tərbiyə işləri 
üzrə direktor müavini vəzifəsinə irəli çəkilib. Məktəb partiya 
təşkilatının üzvləri isə ona yüksək etimad göstərərək seçki yolu ilə 
öz təşkilatlarına katib seçiblər.  

1978-ci ildən başlayaraq Nofəl Məmmədov təhsil sahəsinə aid 
məsul vəzifələrdə pillə-pilə irəli qalxıb. Əvvəlcə bilik və bacarığı, 
eləcə də idaretmə təcrübəsi nəzərə alınaraq o, rayonun Çölquşçu 
kənd orta məktəbinə direktor təyin edilib. Həmin məktəbdə təhsil 
sahəsində və ictimai işlərdə səmərəli fəaliyyətinə görə “Sosializm 
yarışının qalibi” döş nişanına layiq görülüb. Bir ziyalı kimi o, 
kəndin xeyiində-şərində, digər kütləvi tədbirlərində aktiv iştirak 
edib. Buna görə də kənd camaatı ona yüksək etimad göstərərək 
kənd sovetinə deputat seçiblər. 

Nofəl müəllimin yüksək iş bacarığı və idarəetmə təcrübəsi 
rayon rəhbərliyinin diqqətindən yayınmayıb. Ona növbəti dəfə 
etimad göstərilib. O, rayonun ən böyük müəllim və şagird kontin-
genti olan ciddi məsuliyyət, möhkəm iradə və digər iradi keyfiy-
yətlər tələb edən bir tədris ocağına -Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
2 №-li tam orta məktəbə direktor vəzifəsinə irəli çəkilib. Böyük 
həvəs və istəklə dörd ildən çox bu çətin və məsul vəzifədə çalışıb.  

Nofəl müəllim şəhər 2 № li tam orta məktəbində işlədiyi 
dövrləri aşağıdakı kimi xatırlayır: “Mən məktəbə direktor təyin olu-
nanda heç də orada vəziyyət tam qaydasında deyildi. Məktəb hasara 
alınmamışdı. İdman zalının təmirə ciddi ehtiyacı vardı. Qarşımda 
şagirdlərin məktəbə və dərsə davamiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq 
vəzifəsi dururdu. Mən məktəb yeməkxanasında ərzaq təchizatının 
yaxşılaşdırılmasını, şagirdlərə göstərilən iaşə xidmətinin səviyyəsini 
daha da yüksəldilməsini təmin etməli idim. Məktəb kitabxanasında 
dərsliklərin paylanmasında hiss olunan pərakəndəliyi aradan qaldır-
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malı, kitabların və laboratoriya avadanlıqlarının uçotunda olan xırda 
səhvləri ləğv etməli idim.  

İşlədiyim ilk aylarda məktəb üçün ayrılmış sahənin ətrafına 
dəmir dirəklər basdırdıq və metal torla hasar çəkdik. Bu işdə rayon 
rəhbərliyi də bizə kömək etdi. İdman zalına da əl gəzdirdik. Orada 
hündürdə yerləşən pəncərələrin şüşələri sınmasın deyə onların də-
mir torla mühafizə olunmasını təmin etdik. Məktəbə idman ləva-
zimatı və idman geyimləri alınıb gətirildi. Məktəbin zirzəmisində 
yerləşən atıcılıq tiri yararlı vəziyyətə gətirildi. Onun ahəngdar 
fəaliyyət göstərməsi üçün tələb olunan hər iş görüldü və lazım olan 
materiallar alınıb məktəbə gətirildi.  

Mən saydığım və saya bilmədiyim bu işlərin hamısını mehriban 
müəllim kollektivinin və işgüzar texniki işçilərin vahid birliyi və 
işgüzarlığı sayəsində görə bildim. Elə bunun nəticəsi idi ki, həmin 
vaxtdan məktəbin şagirdləri rayonda məktəblilər arasında keçirilən 
idman yarışlarında, eləcə də hərbi idman oyunlarının rayon və zona 
turunda dəfələrlə brincilik qazandılar” . 

Nofəl müəllim qüsursuz pedaqoji fəaliyyətinə görə 1980-cı ildə 
“Sosializm yarışının qalibi” döş nişanı ilə təltif olunub. 

Nofəl Məmmədov şəxsi səhhəti ilə əlaqədar verdiyi ərizəyə 
əsasən 1985-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 2 №-li orta mək-
təbin direktoru vəzifəsindən azad edilib.  

Onun pedaqoji əmək fəaliyyətinin sonrakı illəri də çox maraqlı 
və yaddaqalan olub. Seçdiyi peşəsinə və ixtisasına yüksək hörmət 
və məsuliyyətlə yanaşan N.Məmmədov 1985-1989-cu illərdə 
Sincanboyad kənd natamam orta məktəbində, 1989-2011-ci illərdə 
isə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 3 saylı ümumi orta məktəblərdə coğra-
fiya müəllimi işləməklə pedaqoji əmək fəaliyyətini davam etdirib.  

2011-ci ildən Nofəl müəllim yaşa görə təqaüddədir. Əmək 
veteranıdır. Respublika Ağsaqqallar Şurasının Şabran rayon şura-
sının üzvüdür. Ömrünün çox hissəsini elmlə, təhsillə keçirən bu 
qocaman təhsil işçisinin işdən-gücdən əli hələ də soyumayıb. Yenə 
də biz onu elə əvvəlki Nofəl müəllimtək öz sözündə, söhbətində, 
ictimaiyyət arasında, şəxsi ailə qayğılarının həllində, eləcə də 
rayonun mühüm tədbirlərində bir fəal ziyalı kimi görürük. 

 Ailəlidir. Həyat yoldaşı Balaxanım Seyfəddin qızı Məmmə-
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dova ali təhsilli dil-ədəbiyyat müəllimidir. Uzun müddət Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 4 №-li tam orta məktəbində 
ixtisası üzrə müəllim işləyib. Hal-hazırda təqaüddədir.  

Nofəl müəllimin iki övladı, üç nəvəsi var. 
Oğlu Kamran əvvəlcə şəhər 2 №-li tam orta məktəbini, sonra 

isə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. Nicat adlı bir 
övladı var. Nicat Xəzər Universitetinin jurnalistika fakültəsini 
qurtarıb. 

Qızı Əfşan da şəhər 2 saylı tam orta məktəbin məzunudur. APİ-
ni bitirib. Hal-hazırda Şabran şəhər T.Abbasov adına 1 №-li tam 
orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi işləyir. Ailəlidir. İki övladı var. 

 
 

ƏZİZAĞA ƏZİZOV – ŞAGİRD DOSTUM,  
İŞ YOLDAŞIM VƏ MARAQLI HƏMSÖHBƏTİM 

 
Əzızağa müəllimi mən 1960-cı ildən tanıyıram. 1961-1963-

cü illərdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 1 № -li orta məktəbində  
onunla bir sinifdə oxumuşam. Orta məktəbdə oxuyanda onun 
riyaziyyat fənninə çox marağı vardı. İsbat müəllim bizə ancaq 
rəsmxət fənnindən dərs deyirdi. Ona görə də o, İsbat müəllimin 
qohumu olduğu üçün onun yanına riyaziyyat fənni ilə əlavə 
məşğul olmaqdan ötrü gedirdi. 

Atalar deyib ki, “Arzu arzudan doğar“. Gənc Əzizağanın da 
ürəyində qohumu İsbat müəllim kimi riyaziyyatçı olmaq arzusu 
baş qaldırmışdı. Bəli, Əzizağa bu arzu-niyyətlə ali təhsil alıb, 
rayona qayıtdı və uzun müddət riyaziyyat müəllimi kimi 
məktəblərimizdə işlədi. 

Fəal riyaziyyat müəllimi olmaqla bərabər Ə.Əzizov özünün 
təşkilatçılıq məharətini və idarəetmə qabiliyyətini də göstərə bildi. 
O, rayonun iki ən böyük şəhər orta məktəbində 28 il rəhbər 
vəzifədə çalışıb. 1973-1986-cı illərdə Dəvəçi şəhər 2 №-li orta 
məktəbində 13 il ixtisası üzrə müəllim və təlim-tərbiyə işləri üzrə 
direktor müavini, 1986- 2001-ci illərdə isə Dəvəçi şəhər T.Abbasov 
adına 1 №- li orta məktəbində 15 il direktor işləyib. 

Mehriban və səmimi sinif yoldaşım, uzun illərin iş yoldaşı 
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olmuş Əzizağa müəllimin biliyi, bacarığı, səbri, dözümü, təşkilat-
çılıq qabiliyyəti, insanı keyfiyyətləri haqqında çox yazmaq olar. 
Lakin əzız oxucuları yormaq fikirində deyiləm. Ona görə mən 
onun həyat və əmək fəaliyyəti haqqında sizə qısa məlumat vermək 
istəyirəm: 

Əzizağa Mahmud oğlu Əzizov 1947-
ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
səfalı Çinarlar kəndində kolxozçu ailəsində 
dünyaya göz açıb. 

Atası Mahmud Əzizağa oğlu Mah-
mudov 1888-ci ildə anadan olub. Kənddə 
kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olub. 
1960-cı ildə 72 yaşında dünyadan köçüb. 

Anası Şahxanım İsaq qızı Mahmu-
dova 1904-cü ildə dünyaya gəlib. Evdar 
qadın olub. 1987-ci ildə 83 yaşında 
dünyasını dəyişib. 

1955-ci ildə Ə.Əzizov ilk təhsilə Çinarlar kənd ibtidai məktəbin 
birinci sinfində başlayıb. Ona yalnız iki il bu məktəbdə təhsil almaq 
nəsib olub. 1957-ci ildə keçmiş SSRİ hökümətinin rəhbəri N.S.Xuruş-
şovun qərarına əsasən Dəvəçi rayonunda da ucqar kəndlərin 
köçürülməsi barədə dövlət proqramının icrasına başlanmışdı. Bu 
proqramla əlaqədar olaraq Çinarlar kəndinin əhalisi Dəvəçiyə, eləcə də 
qonşu rayonlara, Sumqayıt və Bakı şəhərinə köçüb daimi məskun-
laşıblar. Kənddə məktəb ləğv olunduğu üçün Əzizağa təhsilini 
Dəvəçikənd 8-illik məktəbində davam etdirib. 

O, bir il bu məktəbdə təhsil alıb. Sonra ailə vəziyyəti ilə əlaqədar 
IV və V sinifləri Sumqayit şəhərindəki 15№-li məktəbdə oxuyub. 
Yenidən Dəvəçiyə qayıdıb VI və VII sinifləri Dəvəçikənd 8- illik 
məktəbdə bitirib. VIII sinifdən isə təhsilini indiki Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər T.Abbasov adına 1 saylı tam orta məktəbdə davam 
etdirib.  Bu məktəbdə o, riyaziyyat fənninə xüsusi maraq göstərməsi ilə 
yanaşı məktəbin ictimai işlərində də xüsusilə seçilib.  

Məktəbdəki təhsil dövründə o, sinif komsomol təşkilatı katibi, 
məktəb komsomol təşkilatının büro üzvü, “Projektor” məktəb divar 
qəzetinin redaktoru kimi bir çox ictimai vəzifələr aparıb. Gündəlik 
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fəaliyyət göstərən məktəb radio qovşağında müntəzəm çıxışları olub. 
Nəhayət,  Ə.Əzizov 1966-cı ildə həmin orta məktəbi əla və yaxşı 
qiymətlərlə bitirərək kamal attestatı alıb. 

Hələ orta məktəbdə oxuyarkən müəllim olmağı qərara alan gənc 
Əzizağa sənədlərini Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun tələbə qəbulu 
komissiyasına verib. Qəbul imtahanlarını uğurla verərək həmin ali 
məktəbin riyaziyyat fakültəsinə qəbul olub.  

Ali məktəbdə tələbə adını qazanan kimi Ə.Əzizov gündəlik 
dərslərdə müntəzəm iştirak edib. Vaxtlı-vaxtında mühazirələri maraqla 
və diqqətlə dinləyib. İnstitutun bütün ictimai tədbirlərinin fəal 
iştirakçısı olub. O, təhsil almaqla yanaşı qrup komsomol təşkilatının 
katibi, büro üzvü kimi içtimai işlərdə də fəaliyyətini davam etdirib. Ali 
məktəbdə oxuduğu vaxtda bir neçə riyazi dərnəyin  üzvü olub, 
riyaziyyat gecələrində və tələbə elmi məclislərində maraqlı və 
məzmunlu çıxışlar edib.  

Əzizağa Əzizov 1970-ci ildə ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib. 
Ona institutun ali cəbr kafedrasında qalıb işləmək təklif olunub. Lakin 
o, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq Dəvəçi rayonunda işləməyi qərara 
alıb. Və həmin ildə rayonun Ağalıq kənd orta məktəbində riyaziyyat 
müəllimi kimi işə qəbul edilib. O, bir il burda çalışdıqdan sonra hərbi 
xidmətə çağırılıb. İki il keçmiş Ukrayna SSR-nin Çerkassk şəhərində 
hərbi qulluqda olub.  

Hərbi xidmətini yerinə yetirdikdən sonra 1973-cü ildə rayona 
qayıdıb. Əzizağa müəllim rayon məktəblərində pedaqoji fəaliyyətini 
davam etdirib. O, ilk öncə şəhər 2 №-li orta məktəbində riyaziyyat 
müəllimi kimi işə başlayıb. Bir il keçdikdən sonra yaxşı işinə görə onu 
məktəb direktorunun müavini vəzifəsinə irəli çəkiblər.  

Əzizağa müəllim bu məktəbdə işlədiyi dövrdə yüksək peşəkarlıqla 
böyük kollektivin iş qabiliyyətinin artırılmasına, tədrisin keyfiyyətinin 
yüksəlməsinə xeyli əmək sərf edib. Çox keçməyib ki, o əməksevərliyi, 
bacarığı və ünsiyyətcilliyi ilə özünü kollektivə sevdirə bilib. Məktəbin 
riyaziyyat təmayüllü siniflərdəki şagirdlərlə daha dərindən məşğul 
olub. Beləliklə də, məktəbdə ikinci məsul şəxs kimi qarşıya qoyulmuş 
tədris proqramının yerinə yetirilməsinə uğurla nail ola bilib.  

Onun biliyi, təcrübəsi, təşkilatçılığı, idarəetmə səriştəsi və 
pedaqoji sahədəki uğurları ilə daim rayon rəhbərliyi maraqlanıb. 1986-
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cı ilin may ayında Əzizağa Əzizov irəli çəkilərək vaxtıkən orta 
təhsil aldığı Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər T.Abbasov adına  

1 №-li tam orta məktəbə direktor vəzifəsinə təyin olunub. 
O, ilk gündən vaxtıkən məzunu olduğu məktəbdə təhsilin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə çalışıb. Bu işə məktəbin çoxlu pedaqoji 
təcrübə toplamış müəllimlərini cəlb edib. Qabaqcıl müəllimlərin açıq 
dərslərini təşkil etmək yolu ilə nümunələr göstərib. Şagird-müəllim və 
müəllim-valideyn münasibətlərinin vüsət almasına səy edib. Elə bu 
səbəbdən də ildən-ilə keçirilən məktəb olimpiadalarının keyfiyyəti 
xeyli dərəcədə artıb. Məktəbin bilikli şagirdləri rayonda və respublika 
mərkəzində keçirilən fənn olimpiadalarında böyük qələbələrə imza 
atıblar.  

Əzizağa müəllimin məktəbə rəhbərliyi dövründə məktəbin 
qabaqcıl müəllimlərindən H.Cəbrayılovun, N.Qəribovun, H.Os-
manovun, R.Səfərəliyevin, N.Babayevin, N.Fazilovun, S.Qasımo-
vun əməyi xüsusilə təqdirə layiq olub. Həmin vaxtlarda məktəb 
yenidən rayonun ən qabaqcıl təhsil ocaqlarından birinə çevrilib. Üç il 
ərzində 15 şagird gümüş medalla bu məktəbi bitirib. Hər il 
məktəbi bitirən məzunların 70-80%-i ali məktəblərə qəbul olub. 
Yaxşı nəticələr göstərdiyinə görə mötəbər kürsülərdən bu təhsil 
müəssisəsinin adı fəxrlə çəkilib. 

Ə.Əzizovun bu məktəbə 15 illik rəhbərlik fəaliyyəti 2001-ci ildə 
başa çatdıqdan sonra o riyaziyyat müəllimi kimi bu məktəbdə öz 
pedaqoji işini uğurla davam etdirib. 

Əzizağa müəllim 4 övlad atasıdır. Mahmud, Rüstəm, Azər və 
Zəka. Rüstəm 2003-cü idə xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Övladlarının 
hamısı ali təhsil alıb.  

Oğlu Mahmud 3 il Qarabağda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 
Müharibə veteranıdır. Hazırda özəl şirkətdə aparıcı işçi işləyir.  

Oğlu Azər İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun magistraturasını 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Su Təchizatı İdarəsində aparıcı mühən-
dis işləmiş, hazırda isə özəl şirkətdə icraçı direktor vəzifəsində çalışır.  

Oğlu Zəka neft sahəsində fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin 
birində mühəndis vəzifəsində işləyir. 

Əzizağa Əzizov  bu gün təqaüddədir. Lakin hələ yoruldum sözünü 
dilə gətirmək fikirində deyil. İndi o, uzun illər topladığı bilik və 
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təcrübəsini gənc müəllimlərə öyrətmək işindən xüsusi həzz alır. 
Nəvələrinin də gələcəkdə riyaziyyatçı kimi yetişməsi üçün əlindən 
gələni edir.  

 
KƏMALƏ  ŞEYDAYEVA (HÜSEYNOVA) – XOŞBƏXTLİYİN 

AÇARINI ƏMƏKDƏ TAPAN QABAQCIL MÜƏLLİM 
 
Müəllimi şama bənzətib dahilərimiz. Şam yandıqca ətrafa işıq 

saçdığı kimi, müəllim də ömründən qətrə-qətrə, gilə-gilə əridərək öz 
yetişdirdiyi şagirdlərinə bilik verir, savad öyrədir. Bir sözlə, yaşadığı 
cəmiyyətə nur və ziya bəxş edir.Əbəs yerə deyildir ki, bəşər tarixində 
bütün dahi və müdrik insanlar həmişə müəllim əməyinə, tərbiyəçi 
zəhmətinə yüksək dəyər, xüsusi qiymət vermişlər. İslam dininin bani-
si, Allahın elçisi və sonuncu Peyğəmbəri Həzrəti Mühəmməd əley-
hissalam: “Mənə bir hərf öyrət, ömrüm boyu sənə qul olaram” – 
demişdi. 

Dünya cahangirlik tarixinə dünyanı fəth etmək arzusu ilə imza 
atmış Əmir Teymur (1336-1405) isə: “Mən öləndə məni müəlli-
mimin ayaqları altında basdırın”- deyə vəsiyyət etmişdi. 

Doğrudan da müəllim bir çıraq, onun şagirdləri isə pərvanəyə 
bənzəyir. Pərvanə çırağın başına dolanıb onun ziyasına aşiq olduğu 
kimi, şagirdlər də müəlliminin başına dolanıb ondan elm, bilik və 
tərbiyə əxz edirlər. Böyük rus yazıçısı, dünya şöhrətli “Hərb və sülh” 
romanın müəllifi L.N.Tolstoy (1828-1910) vaxtıkən: “Öz işini sevən 
müəllim yaxşı müəllimdir, bununla yanaşı uşaqları və fənnini sevən 
müəllim isə əla müəllimdir”- müdrik kəlamını işlətmişdi.  

Müəllimə nahaq yerə ziyalı demirlər. Bu sözü eşidəndə qürür 
və şərəf hissi keçirməklə yanaşı, həm də bu peşənin məsuliyyət dərə-
cəsini, bu adı daşıyan şəxsin dövlət və xalq qarşısında cavabdehlik 
hisslərini dərk edirsən. Ziyalı – təkcə bilikli, savadlı və oxumuş şəxs 
anlamını vermir. Ziyalı insan öz ziyası, nuru ilə təkcə şagirdlərinin 
yoluna deyil, bütün yaşadığı cəmiyyətə işıq saçmalıdır. Bu yazımda 
mən belə müsbət keyfiyyətləri ilə seçilən bir müəllimdən sizə söhbət 
açacağam. Həmin insan Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təma-
yüllü məktəb-liseyin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Kəmalə 
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Şeydayevadır. 
Kəmalə müəllim əslən rayonumuzun ən səfalı yerlərindən olan 

Pirəbədil kəndindəndir. Pirəbədil kəndi Şabranın (keçmiş Dəvəçinin) 
çoxlu tarixi şəxsiyyətlər və ziyalılar yetirən respublikamızda ən 
tanınmış kəndidir. Mən 2010-2012-ci illərdə Pirəbədil kəndinə və 
kənddəki orta məktəbin 100 illiyk yubileyinə həsr etdiyim “Min ilə 
bərabər yüz il” kitabını yazarkən Kəmalə Şeydayevanın atası Nüsrət 
kişi ilə bir neçə dəfə söhbət etmişəm.O, mənə Pirəbədil kəndinin və 
bu kənddə bir əsrlik vaxt ərzində fəaliyyət göstərən orta məktəbin 
tarixi haqqında bir sıra məlumatların əldə olunmasında xeyli kömək 
etmişdi. Lakin o, qəflətən vəfat etdiyinə görə kitabın işıq üzü görməsi 
ona qismət olmadı. Mən Kəmalənin RXMŞ-nin mərkəzi mühasibatlı-
ğında işləyən bacısı Elmira xanımla 25 ildən artıq iş yoldaşı,  
rəhmətlik qardaşı Vüsalla isə vaxtıkən yaxın qonşu olmuşam. 

Oxuculara məlumat üçün bildirim ki, Kəmalə müəllim həm də 
“Uğurlara gedən yollar” kitabımın ərsəyə gəlməsində mənə kömək-
lik edir. O, bu kitabın korrektorudur. 

Rayon təhsilinin aparatında işlədiyim vaxtlarda və sonralar 
Kəmalə müəllimin pedaqoji uğurları haqqında olduqca xoş söz-
söhbət eşitmişəm. Bu uğurlar o qədər çoxdur ki, onlar bir yazıya 
sığmaz. Ona görə də mən söhbətimi çox uztmaq fikrim yoxdur. 
Ancaq onun həyatı və əmək fəaliyyəti ilə sizi bir qədər də yaxından 
tanış etmək istəyirəm: 

Kəmalə Nüsrət qızı Şeydayeva 
(Hüseynova) 5 yanvar 1967-ci il tarixdə 
gözəl və füsünkar təbiəti, buz bulaqları, 
yaşıl meşələri ilə göz oxşayan Pirəbədil 
kəndində ziyalı ailəsində dünyaya göz 
açıb. Pirəbədil kəndi dağlar qoynunda 
yerləşən, qədimliyi və tarixiliyi ilə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda sayı-
lıb-seçilən yaşayış məskənlərimizdəndir. 
Kəmalənin dünyaya gəlişi isə qarlı və 
çovğunlu bir qış axşamına təsadüf edib. 

Atası Nüsrət Mədət oğlu Hüseynov 
1934-cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Pirəbədil kəndində 
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anadan olub. Şabran (keçmiş Dəvəçi) Rayon Mərkəzi Xəstəxana-
sının təcili yardım bölməsində feldşer, Pirəbədil kənd həkim məntə-
qəsində həkim, kənd Bələdiyyəsində sədr və digər vəzifələrdə işlə-
yib. Həyatının son illərində Şabran şəhərində oğlu Vüsalgildə 
yaşayırdı. İşdən qayıdandan sonra hərdən onunla həmsöhbət olur-
dum.Nüsrət kişi nəql edirdi ki,1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən 
müharibəsi dövründə kəndin qadınlarından bir qrupunun (o cüm-
lədən Kəmalənin nənəsi Hacıxanımın) toxuduğu o dövrün rəhbəri 
Stalinin şəkili olan “Pirəbədil” çeşnili xalça Moskvada keçirilən 
sərgidə I yeri tutaraq mükafata layiq görülmüşdü. N.Hüseynov 
2012-ci ildə 78 yaşında vəfat edib. 

Anası Səyyarə Həsənalı qızı Hüseynova 1941-ci ildə Dəvəçi 
rayonunun Pirəbədil kəndində anadan olub. Atası Həsənalı kişi 
İkinci Dünya müharibəsində həlak olduğuna görə onu körpə yaş-
larında itirib və anası Gülarənin himayəsində böyüyüb. 1957-ci ildə 
Bakı 1 №-li Tibb məktəbinin mamalıq şöbəsinə daxil olub və 
müvəffəqiyyətlə həmin məktəbi bitirib. 1960-cı ildə ailə həyatı 
qurub. Həmin ildən Pirəbədil kənd xəstəxanasında, sonra isə kəndin 
feldşer-mama məntəqəsində tibb bacısı, məntəqə müdiri vəzifələ-
rində çalışıb. 2008-ci ilin dekabrında 67 yaşında dünyasını dəyişib. 

Kəmalə Hüseynova ilk təhsilə 1974-cü ildə doğulduğu kənddə 
başlayıb. 1984-cü ildə isə Pirəbədil kənd orta məktəbini uğurla bitir-
diyinə görə ona məktəb tərəfindən orta təhsil haqqında attestat 
verilib. Məktəbi bitirdikdən sonra gənc Kəmalədə ali məktəbə daxil 
olmazdan əvvəl işləmək arzusu yaranıb. Bu məqsədlə o, elə həmin 
ildə Pirəbədil südçülük-tərəvəzçilik sovxozunda əmək fəaliyyətinə 
başlayıb. Üç il ərzində o, işləməklə yanaşı gərgin əməyi və çalış-
qanlığı sayəsində ali məktəbə daxil olmaqdan ötrü qəbul 
imtahanlarına layiqincə hazırlaşıb. 

1987-ci ildə 20 yaşlı gənc Kəmalə ali məktəbə daxil olmaq 
məqsədilə təhsil sənədlərini tələbə qəbulu komissiyasına verib. 
Qəbul imtahanlarını yüksək müvəffəqiyyətlə verdiyinə görə o, Bakı 
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə qəbul olub. 

Bir neçə vaxdan sonra möhtəşəm tələbəlik illəri başlayıb. 
Kəmalə ali məktəb həyatının ilk günlərindən qollarını çırmalayıb 
dərs öyrənməyə,  yüksək bilik qazanmağa başlayıb. Təhsillə yanaşı 
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o, universitetin tələbə şurasında, diğər ictimai təşkilatlarda və 
işlərində yaxından iştirak edib. Tezliklə o, istədiyinə nail olub. Gənc 
Kəmalə dəfələrlə ali məktəbin rəhbərliyi tərəfindən fəxri fərman və 
diplomla mükafatlandırılıb. 

1992-ci ildə Kəmalə Hüseynova ali məktəbi böyük təhsil 
nailiyyətləri ilə bitirib. Ona ali təhsil barədə diplom verilməklə 
təyinatı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonuna verilib. RTŞ tərəfindən verilən əmrlə o, 
rayonun kənd yerində olan ən böyük təhsil ocağına - Ağalıq (keçmiş 
Beynəlmiləl) kənd orta məktəbinə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
müəllimi göndərilib. Burada keçən yeddiillik iş fəaliyyəti dövründə 
Kəmalə yaşlı və stajlı müəllimlərdən zəngin pedaqoji təcrübə 
toplamağa nail olub. 

1999-cu ildə K.Hüseynova ciddi ehtiyaca və ailə vəziyyətinə 
görə rayonun ən iri təhsil müəssisəsi - Dəvəçi şəhər 2 №-li orta 
məktəbinə köçürülüb. Artıq 18 ildir ki, o, bu məktəbdə Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi çalışır və adı həmişə qabaqcıl 
müəllimlər sırasında çəkilir. Bu tanınmış təhsil ocağında müəllim 
işlədiyi vaxr ərzində o, bir sıra uğurlara imza atıb. Onun dərs dediyi 
şagirdlər dəfələrlə rayonda keçirilən şeir və inşa müsabiqələrində,  
rayon və respublika olimpiadalarında, eləcə də bu kimi digər möhtə-
şəm tədbirlərdə xüsusi fərqlənmiş, müxtəlif dərəcəli diplomlarla və 
fəxri fərmanlarla təltif olunmuşlar. 

Kəmalə Hüseynova bu məktəbdə müəllim işlədiyi müddətdə 
bütün bilik və bacarığını pedaqoji işə səfərbər edərək daha əzmlə 
çalışmışdır. Nəticədə onun əldə etdiyi nailiyyətlər daha da artmışdır. 
O, öz iş təcrübəsi, yeni metodla keçilən dərs nümunələri, eləcə də 
başqa pedaqoji məsələlərə aid tətbiqedici və stimullaşdırıcı mövzu-
larda olan məqalələrlə respublika mətbuatında çoxlu sayda çıxış 
etmişdir. “Kurikulum”, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi” 
jurnallarında, ”Azərbaycan müəllimi”,  “525-ci qəzet” kimi nüfuzlu 
respublika qəzetlərində çap olunmuş məqalələri onun yüksək 
səviyyəli bir pedaqoq olduğunu sübut edir. 

Kəmalə müəllimənin məktəbdə dərs dediyi şagirdlər bir-biri-
nin ardınca yüksək bilik və bacarıq nümayiş etdirirlər. Onlar 
rayonda, zonada və respublikada keçirilən inşa-yazı müsabiqəsində 
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I, II, III və IV yer tutduğuna görə fəxri fərman, diplomla və serti-
fikatla təltif olunublar. Belə fəal şagirdlərdən: 2011-ci ildə Aytac 
Dəmirova, 2012-ci ildə Qərənfil Ağaməmmədova,  2013-2014-cü 
ildə Səbinə Şirəliyeva, Xumar Hüseynova və digərlərinin adını 
göstərmək olar. 

O, işlədiyi məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə 
fənn metodbirləşməsinin sədridir.  

Kəmalə müəllimə 2012-ci ildə Odlar Yurdu Universitetində 
(fənn kurikulumlarının tətbiqi), eləcə də “Microsoft Office” 
proqram paketi üzə (ikiaylıq Hədəf kursları) və Azərbaycan 
RTN-nin və “Mədət” MMC-nin birgə təşkil etdiyi kurslarda 
fəal iştirakına görə də sertifikatlarla təltif edilib. 

14 dekabr 2013-cü il tarixdə Azərbaycan müəllimlərinin 
XIV qurultayında iştirak edib. 

Kəmalə Şeydayevanın (Hüseynovanın) əməyi dövlətimiz 
tərəfindən layiqincə qiymətləndirilib. O, ölkənin ən ali mükafatla-
rından biri - “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib. Aldığı yüksək 
mükafat onu daha da yaxşı işləməyə və yüksək təhsil nəticələri əldə 
etməyə sövq edib. 2012/2013-cü tədris ilində Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən “İlin ən yaxşı 
müəllimi” müsabiqəsinin qalibi olub. Onun ışdə qazandığı uğurlar 
və aldığı mükafatlar haqqında rayonun “Şabran” qəzetində dəfələrlə 
məqalələr dərc olunub. 

Ailəlidir, üç övladı var. Həyat yoldaşı Elşad Şeydayev  
16 yanvar 1959-cu ildə Dəvəçi rayonun Pirəbədil kəndində ziyalı 
ailəsində anadan olub. 1980-1985-ci illərdə Volqoqrad Politexnik 
İnstitututunda ali təhsil alıb. Hal-hazırda kommersiya fəaliyyəti ilə 
məşğuldur.  

Böyük qızı Pərvin 1993-cü ildə anadan olub. 2010-cu ildə bu 
məktəb-liseyi bitirib. Elə həmin ildə də Azərbaycan İncəsənət 
İnstitutunun sənətşünaslıq fakültəsinə daxil olub. Həmin universiteti 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Azərbaycan dilinə və ədəbiyyata olan 
böyük marağı və daxilindən gələn güclü istəyi onu ikinci ali təhsil 
almağa səsləyib. Qəlbində anası kimi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
müəllimi olmaq arzusu baş qaldırıb. Çox keçməyib ki, çin olmaq 
istəyən arzusu heç özü də hiss etmədən onu APİ-nin filologiya 
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fakültəsinə gətirib. İndi o, həmin ali məktəbin III kursda təhsil alır. 
Kiçik qızı Səbinə 1994-cü ildə dünyaya göz açıb.Bu təhsil 

ocağında orta təhsilini bitirib. Bakı Poçt və Rabitə kollecində təhsil 
alıb. Aerokosmik Elmi Tədqiqatlar (Müdafiə Sənayesi Nazirliyi) 
İnstitutunda işləyir. 

Oğlu Elvin 1996-cı ildə təvəllüd tapıb. Bu məktəbin məzunu-
dur. Ali təhsilini Ukraynadakı Xarkov Dövlət Universitetinin hüquq 
fakültəsində alıb və oranı müvəffəqiyyətlə bitirib. Hal- hazırda Milli 
Ordumuzda Vətən qarşısında müqəddəs borcunu yerinə yetirir.  
 
 

MURADXAN SƏFƏRƏLİYEV- RİYAZİYYAT FƏNNİNİ 
FANATİK QƏDƏR SEVƏN PEDAQOQ 

 
Muradxan müəllimi mən 1977-ci ildən, o, ilk pedaqoji əmək 

fəaliyyətinə başladığı vaxtdan tanıyıram.Onda onun 23-24 yaşı 
olardı. Həmin dövrdə bu gənc müəllim RXMŞ-nin Filmotekasının 
müdiri vəzifəsində işləyirdi. Həm də əlavə olaraq Dəvəçi şəhər  
2 saylı orta məktəbdə əvəzçiliklə dərs deyirdi.Tez-tez işlə əlaqədar 
olaraq maarif şöbəsinə gələrdi.Qısa zaman kəsiyində RXMŞ rəh-
bərliyi onun adını rayon məktəblərində ilboyu keçirilən hərtərəfli 
və sahəvi yoxlama komissiyalarının tərkibinə də daxil etmişdi. 

İlk vaxtlardan özünü bilikli, bacarıqlı,  çevik və intizamlı bir 
işçi kimi göstərən Muradxan müəllim 5 ildən sonra rayonun rəh-
bər təşkilatlarının göstərişinə əsasən RXMŞ-nə inspektor vəzifə-
sinə irəli çəkildi. O, bu vəzifədə düz 19 ilə qədər, yəni 2001-ci ilə 
kimi işlədi. 

1988-ci ildə tədris sahəsində əldə etdiyi yüksək uğurlara 
görə Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyi tərəfindən  “Xalq 
Maarif Əlaçısı” döş nişanı ilə təltif edilib. 

2003-cü ildə Respublika pedaqoji mühazirələrində yüksək 
savadla və fəallıqla çıxış etdiyinə görə  II dərəcəli diploma layiq 
görülüb. 

2001-ci ildə M.Səfərəliyev RXMŞ-dəki tutduğu vəzifədən 
azad olunaraq əvvəllər əvəzçiliklə işlədiyi Dəvəçi şəhər 2 saylı orta 
məktəbə əsas müəllim köçürülüb. İndi həmin vaxtdan 16 il ötüb. 
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Bir müəllim kimi daim öz üzərində çalışan Muradxan Səfərəliyev 
artıq işdə zəngin pedaqoji təcrübə toplayıb.Yeni-yeni təhsil üsul-
larına və metodlarına yiyələnib.Hazırda o, Şabran rayonunun ən 
qabaqcıl və təcrübəli riyaziyyat müəllimləri sırasında yer alıb. 

M.Səfərəliyev öz işi və tədris üsulları haqqında daim respub-
likanın pedaqoji mətbuatında çıxış edir. Riyaziyyatdan neçə-neçə 
test kitabının müəllifidir. 

Muradxan müəllim haqqında bu məqaləni istənilən qədər 
geniş yazmaq olardı. Lakin mən məsələni uzatmayaraq onun 
olduqca maraqlı həyat və əmək kitabını sizinlə birgə vərəqləməyə 
üstünlük verdim:  

Muradxan Səfərəli oğlu Səfərəliyev 
1953-cü ilin yanvar ayının 2-də Quba ra-
yonunun Puçuq kəndində dünyaya gəlib. 

Atası Səfərəli Yasın oğlu Səfərəli-
yev 1914-cü ildə Dəvəçi rayonunun 
Nohurlar kəndində kəndli ailəsində anadan 
olub. Azərbaycanda Sovet Hakimiyyəti 
qurulduqdan sonra kolxoza üzv olmuşdur. 
1920-ci idən 1963-cü ilə kimi Quba rayo-
nunun Puçuq kəndində yaşamışdır. 1964-
cü ildə ailəsi ilə birlikdə Dəvəçi şəhərinə 
köçmüş və uzun illər orada ticarət siste-

mində çalışmışdır. 20 may 1996-cı ildə 82 yaşında dünyasını 
dəyişmişdir. 

Anası Zinyət Əmirəli qızı Səfərəliyeva 1916-cı ildə Quba 
rayonunun Puçuq kəndində anadan olub. Kənddə yaşadığı müddət-
də əvvəlcə kolxozun üzvü olmuş, sovxozlar yarandıqdan sonra isə 
orada fəhlə işləmişdir. 15 may 2008-ci ildə 92 yaşında vəfat 
etmişdir. 

M.Səfərəliyev ilk təhsilə 1960-cı ildə Puçuq kənd ibtidai 
məktəbinin I sinfində başlayıb. 1964-cü ildə ailəsinin Dəvəçi (indiki 
Şabran) şəhərinə köçməsi ilə əlaqədar təhsilini Dəvəçi şəhər orta 
məktəbində davam etdirib. 1970-ci ildə həmin orta məktəbi müvəf-
fəqiyyətlə bitirib. Ali məktəbə daxil olmazdan əvvəl İki il özünü 
istehsalatda sınamağı qərara alıb. İşlədiyi müddətdə ali məktəbə 
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qəbul olmaq üçün keçiriləcək imtahanlara da mükəmməl hazırlaşıb. 
1972-ci ildə sənədlərini ali məktəbin tələbə qəbulu komis-

siyasına təqdim edib. İmtahanlardan uğurla çıxdığına görə Azər-
baycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin 
tələbəsi adını qazanıb. Beş illik təhsil dövrü gənc Muradxan üçün 
çox dəyərli və yaddaqalan olub. O, bu vaxt ərzində elmin enişli-
yoxuşlu, daşlı-çınqıllı yollarını böyük məharətlə fəth edib. Coşqun 
həvəs və istəklə riyaziyyat fənnini öyrənməyin sirlərinə bələd olub. 
Bu fənnin tədris edilməsi üsullarını və metodlarını ona dərs deyən 
professor və müəllimlərdən yaxşıca öyrənib. 

1977-ci ildə ADU-nu yüksək təhsil uğurları ilə bitirən gənc 
Muradxanın təyinat vərəqəsi Dəvəçi RXMŞ-nin sərəncamına veri-
lib. O, Dəvəçi rayon Xalq Maarif Şöbəsi nəzdindəki Filmotekaya 
müdir təyin olunmaqla, ilk pedaqoji əmək fəaliyyətinə başlayıb. Və 
eyni zamanda onun Dəvəçi şəhər 2№-li orta məktəbdə əvəzçiliklə 
riyaziyyat müəllimi işləməsinə də icazə verilib. 

RXMŞ Filmotekasında müdir, həmçinin məktəbdə müəllim 
kimi çalışan Muradxan Səfərəliyev ilk vaxtlardan özünü bilikli və 
bacarığlı bir gənc kimi göstərib. O, başqa gənc müəllimlərdən köklü 
fərqlənən bir müəllim kimi özünü tanıdıb. RXMŞ-də və rayon 
səviyyəsində keçirilən digər müxtəlif tədbirlərdə bacarıqlı, intizamlı 
və işgüzar bir işçi kimi yaxından iştirak edib. Bir müddətdən sonra 
bunları nəzərə alan rayon və RXMŞ rəhbərləri M.Səfərəliyevin daha 
yüksək vəzifəyə irəli çəkilməsinə qərar veriblər. 1982-ci ildə o, 
Dəvəçi RXMŞ-nə peşəyönümü üzrə inispektor vəzifəsinə təyin 
olunub. M.Səfərəliyev1991-ci ilə qədər bu məsul işdə çalışıb.1991-
2001-ci illərdə isə RTŞ aparatında aparıcı mütəxəssis vəzifəsində 
işləyib.Həmçinin rayonda riyaziyyat fənninin tədrisi üzrə ictimai 
metodist kimi də fəaliyyət göstərib. 

Dəvəçi şəhər 2№-li orta məktəbə müəllim köçürülən 
Muradxan müəllim 2001-ci ildən başlayaraq məktəbdəki pedaqoji 
fəaliyyəti ilə yanaşı, test kitabçaları hazırlamağı da qərara alıb. Və 
bu sahədə öz səmərəli fəaliyyətini uzun müddət davam etdirib.  

2001-ci ildə onun “Riyaziyyatdan öyrədici testlər toplusu” 
kitabçası (I və II hissə) işıq üzü görüb. Bu kitabçalar rayonun və 
respublikanın Şimal zonasının bütün məktəblərinə paylanıb. 2005-ci 
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ildə isə o, həmkarlarını, rayonun tanınmış riyaziyyat müəllimləri 
Bahəddin Əliyev və Kazım Əfəndini də bu işə cəlb edib. Onların 
üçünün birgə iştirakı və səyi ilə həmin kitabçanın III hissəsi də nəşr 
olunub. 

M.Səfərəliyev pedaqoji sahədə qazandığı uğurları barədə mə-
nimlə söhbətinə belə başladı: “Mən əvvəlcə məktəbdə metodiki işi 
canlandırdım, ilk növbədə dərs dediyim öz siniflərimdən başlayaraq 
açıq dərslər təşkil etdim, mətbuatla əlaqəni gücləndirdim və tədbir-
lərimizi mətbuatda işıqlandırdım.Məktəbdə yaradıcı və həvəskar 
şagirdlər üçün “Gənc riyaziyyatçılar dərnəyi” təşkil etdim. Riyaziy-
yatsevər şagirdlərin istəyi və köməyi ilə hər il məktəbdə “Riya-
ziyyat gecəsi” keçirdim.Şagirdlərə öz yerini bilmək,təcrübə qazan-
maq, təkmilləşib güclənmək üçün müsabiqələrdə, sınaq imtahan-
larında və fənn olimpiadalarında fəal iştirak etməyi tövsiyyə etdim. 
Yaradıcılığa meyilli şagirdləri test hazırlamaq işinə cəlb etdim. Bir 
qədər sonra mən orta ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat fənninin 
tədrisi keyfiyyətini yüksəltmək üçün test kitablarının hazırlanma-
sına V sinifdən başlamaq qərarına gəldim və bu işə riyaziyyatsevən 
şagirdlərimi də cəlb etdim. 2010-cu ildə “Riyaziyyatdan testlər” V 
sinif və 2011-ci ildə “Riyaziyyatdan testlər” VI sinif kitablarım çap 
olundu. Bu kitablarda verilən testlərin dərsliklərdəki çalışmalara 
daha çox uyğun olmasına diqqət verdim və zəruri nəzəri məlu-
matları sual-cavab şəklində təqdim etdim. 

Hal-hazırda riyaziyyatsevən şagirdlərimin iştirakı ilə müxtəlif 
fənlər üzrə “ Məntiq Testləri “ kitabı hazırlamışıq,“Cəbrdən Testlər” 
və “Həndəsədən Testlər” VII sinif kitablarının da əlyazmaları hazır-
dır. “Məntiq və Riyaziyyat” jurnalı ilə əlaqələrimizi gücləndirdik. 
Nəticədə bir sıra uğurlar qazandıq. Şagirdlərimiz müsabiqələrdə və 
fənn olimpiadalarında fərqləndilər. Tədrisin keyfiyyəti yüksəldi,ali 
məktəblərə qəbul olunanların sayı artdı.  

2003-cü ildə mən Respublika pedaqoji mühazirələrində iştirak 
etdim. Orada iştirakım çox uğurlu alındı. Göstərdiyim nəticəyə görə 
II dərəcəli diplomla təltif olundum. 

2007-2008-ci tədris ilində “Ən yaxşı 100 müəllim” müsa-
biqəsində iştirak etdim və müsabiqənin qalibi oldum. 2008-ci 
ildə  Respublika Müəllimlərinin XIII Qurultayına nümayəndə 
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seçildim və yüksək fəallıqla həmin qurultayda iştirak etdim”.  
M.Səfərəliyevin bilik və bacarığını, eləcə də elmi sahədə 

fəaliyyətini nəzərə alan məktəbin pedaqoji kollektivi onu böyük 
məmnuniyyətlə məktəbin riyaziyyat fənni üzrə metodbirləşməsinin 
sədri seçiblər. 

Muradxan müəllim 17 iyun 2003-cü il tarixdə Respublika 
pedaqoji mühazirələrində pedaqoji ustalıqla çıxış etdiyinə, 
məruzələrdəki əhəmiyyətli fikir və təkliflərinə görə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən II dərəcəli diplom ilə 
təltif olunub.  

Bacarıqlı müəllim işlədiyi müddətdə məktəbdə dəfələrlə 
müxtəlif mövzularda açıq dərslər keçirib. O, çox vaxt bu tədbirlərə 
məktəbin rəhbərliyi və müəllimləri ilə yanaşı, valideynləri də dəvət 
edir. Keçirdiyi müxtəlif  tədbirlər barədə söhbətimiz zamanı o bu 
sahədə gördüyü işləri belə şərh etdi: “Şagirdlərin riyaziyyat elmini 
sevmələrində, riyazi qabiliyyətlərini nümayiş və inkişaf etdir-
mələrində sinifdənxaric tədbirlərin, o cümlədən “Bilik yarışları”nın, 
müsabiqələrin və “Riyaziyyat gecələri”nin böyük rolu vardır. Bu 
baxımdan hər il məktəbdə “Bilik yarışları”, müsabiqələr və “Riya-
ziyyat gecələri” keçirirəm. 2008-ci ilin mart ayında keçirdiyim 
“Riyaziyyat gecəsi” barədə rayonun “Şabran” qəzetində “Riya-
ziyyat elmlərin şahıdır.”, Novruz bayramı ərəfəsində riyaziyyatın 
tarixinə həsr olunan “Riyaziyyat bayramı” barədə rayon qəzetinin 
31 mart tarixli sayında “Dəqiq elmlərin danışdığı dil”, 2011-ci ilin 
may ayında keçirilən “Riyaziyyat gecəsi” barədə rayon qəzetində 
“Qüvvət Elmdədir”,  2012-ci ilin may ayında keçirilmiş “Riyaziyyat 
gecəsi” barədə isə “Riyaziyyat gecəsində” məqalələri dərc edil-
mişdir.  

Fənn olimpidalarına hazırlıq fəaliyyətimizin əsas istiqamət-
lərindən biridir. Ona görə də məktəbimizdə mənim təşəbbüsümlə 
riyaziyyat fənni üzrə ictimai “Kiçik Akademiya” yaratmışıq. “Kiçik 
Akademiya”mızın həftədə iki dəfə fənn olimpiadalarına hazırlıq 
məşqələsi keçirilir. Məşqələlərdə könüllü olaraq məktəb və rayon 
turunda fərqlənən şagirdlər iştirak edirlər. Görülmüş səmərəli işlərin 
nəticəsidir ki, şagirdlərimiz bir qayda olaraq hər il fənn olimpiada-
larının rayon turunun qalibləri sırasında olurlar”. 
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Muradxan müəllim vaxtaşırı təhsildəki uğurlar və problemlər 
haqqında tez-tez mətbuatda çıxışlar edir. Onun “Azərbaycan müəl-
limi”, “Tumurcuq”, “Şabran” qəzetlərində və “Təhsil”, “Məntiq və 
riyaziyyat” jurnallarındakı çıxışları maraqla qarşılanıb. Dərs dediyi 
şagirdlər tez-tez ”Məntiq və riyaziyyat” jurnalının keçirdiyi 
müsabiqələrdə qaliblər sırasında görünürlər. Həmin jurnal vasitəsilə 
V-IX sinifdə oxuyan 30 nəfərdən artıq şagird jurnalın təsis etdiyi 
“Qiyabi riyaziyyat məktəbi”nə qəbul olub. Artıq onun həmin 
məktəbi bitirən iki nəfər keçmiş şagirdi ADU-nun riyaziyyat və 
fizika fakültəsində təhsil alır. 

2013-cü ildə dərs dediyi VII,VIII və IX sinif şagirdlərindən 5 
nəfəri olimpiadaların rayon turunun qalibi olmuş,bir nəfər isə 
respublika turuna vəsiqə qazanmışdır. 

2014/2015-ci dərs ilində IX-XI sinif şagirdləri arasında riya-
ziyyat fənni üzrə olimpiadaların zona turunda Şabran rayonundan 
olan 4 nəfər qalibin 4-ü də Muradxan müəllimin şagirdləri olub. 
Həmin tədris ilində onun dərs dediyi siniflərin şagirdlərindən 23 
nəfəri ali məktəbin tələbəsi adını qazanıb. Qəbul imtahanlarında 
onlardan 3 nəfəri 500-dən çox, 6 nəfəri 400-dən yuxarı, 6 nəfəri 
300-dən çox, 3 nəfəri 234-294,  2 nəfəri isə 92-110 bal toplayaraq 
ali məktəbə qəbul olunublar. 

2015/2016-cı dərs ilində M.Səfərəliyevin dərs dediyi sinif-
lərdən 18 nəfər şagird ali məktəbə qəbul olunub. Onlardan ali mək-
təblərə qəbul imtahanları zamanı 2 nəfər 500-dən çox, 4 nəfəri 400-
dən artıq, 3 nəfəri 300-dən çox, 9 nəfəri isə 200-dən artıq bal 
toplayıb. 

Muradxan müəllimin təhsil sahəsindəki məhsuldar və fədakar 
əməyi dövlətimiz tərəfindən öz layiqli qiymətini alıb.  1986-cı ildə 
o, gənc nəslin təlim və tərbiyəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə 
respublika Təhsil Nazirliyinin  və Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqı 
Respublika Komitəsinin Fəxri Fərmanı ilə, 1988-ci ildə isə Azər-
baycan Respublika Maarif Nazirliyi tərəfindən “Xalq Maarifi 
Əlaçısı” döş nişanı ilə təltif olunub.  

Ailəlidir, 4 övladı, 5 nəvəsi var. 
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KAZIM ƏFƏNDİ VƏ XANIM ƏFƏNDİYEVA - BİR AİLƏDƏ 
İKİ RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİ, İKİSİ DƏ QABAQCIL 

                            
1978-ci ildən bəri 39 ildir ki, hər səhər H.Əliyev (keçmiş 

Vağzal, Kommunist, Azadlıq küçələri) prospektindəki 23 nömrəli 
evin qapısından 2 riyaziyyat müəllimi çıxıb məktəbə, şagirdlərinin 
görüşünə tələsir. Dünyada çox şeylər dəyişsə də,  qayğılar çoxalsa 
da,  şagirdlər dəyişərək bir-birini əvəz etsələr də, bu hal hər gün 
təkrar olunur. Bu iki təhsil fədaisi sanki bir-birindən güc-qüvvət 
alaraq bir-bininin həvəsinə hər gün müəllimlik kimi çətin, lakin 
şərəfli missiyanı yerinə yetirməklə, öz əmək yollarına beləcə birlikdə 
davam edirlər. Onların böyük istək və məhəbbətlə nəinki məktəbdə, 
hətta evdə də söhbətlərinin məğzi təhsildən, bütün emlərin ”şahı” 
sayılan riyaziyyata və bu fənnin orta məktəbdə tədrisinə həsr olunur. 
Necə deyərlər, sanki hər gün onların evində “pedaqoji müşavirə” 
çağırılır, sabah üçün görüləcək işin daha yaxşı olması üçün planlar 
düşünülərək daha səmərəli yollar axtarılır. Bəzən evdə, həyətdə 
ailənin digər üzvləri belə söhbətlərdən darıxsalar da, hamı bilir ki, 
bu başqa cür mümkün deyildir. Ona görə ki, bura müəllim evidir.  

Haqqında söhbət etdiyimiz Kazım və Xanım müəllim o vaxtlar, 
yəni keçən əsrin yetmişinci illərinin əvvəllərində orta məktəbi yenicə 
bitirən məzunlar idilər. Onlar 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə yenicə qəbul olun-
muşdular. Bir-birindən uğurlu, yaddaqalan 5 illik ali təhsil illəri 
həmin gənclər üçün heç də faydasız və mənasız keçməyib. Onlar bu 
dövrdə təkcə mühazirələri dinləmək, müxtəlif tədris xarekterli 
məşğələlərdə iştirak etməklə kifayətlənməyiblər. Bu gənclər oxuduq-
ları ali təhsil ocağında elmin və təhsilin sirlərnə daha yaxından bələd 
olmaq üçün bütün mövcud imkanlardan geniş istifadə etmişlər. 
Yüksək təhsil almaqdan ötrü öz qüvvələrini və vaxtlarını yalnız bilik 
və elm öyrənməyə sərf etmişlər. Nəticə isə çox sevindirici olub. 1978-
ci ildə hər iki gənc təhsil aldıqları ali məktəbi uğurla bitirib. Hər 
ikisinin də işləmək üçün təyinatı Dəvəçi rayonuna verilib. 

Ailə adlı kiçik cəmiyyətin təzəcə üzvü olan bu cütlük böyük 
istək və arzu ilə rayon məktəblərində ilk pedaqoji işə başlayıblar. İllər 
dayanmadan bir-birini əvəz etdikcə onlar böyük istəklə öz müəllim 
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peşəsini sevmiş və onun faydasının daha da səmərəli olması haq-
qında düşünmüşlər. Riyaziyyatçılar ailəsinin hər iki üzvü: Kazım 
Əfəndı və Xanım müəllim işlədikləri ötən 40 ilə yaxın müddətdə öz 
əmək fəaliyyəti dövürünü boş-boşuna yola salmamışlar. Onlar böyük 
məsuliyyət və gərgin çalışmaq tələb edən pedaqoji sahənin bütün 
yeniliklərini: topladıqları qabaqcıl təcrübəni, ən mütərəqqi təhsil 
üsullarını, texnologiyalarını və metodlarını öz işlərində tətbiq etməyi 
bacarmışlar. Yola salınan onilliklərdə hər iki riyaziyyat müəllimi 
yüzlərlə şagirdə dərs demiş, çoxlu “qanadsız quşları” yüksək təhsillə 
“qidalandıraraq “ onları Vətən və xalq üçün layiqli vətəndaş kimi 
yetişdirmiş və həyata pərvazlandırmışlar. 

İndi Kazım Əfəndi və Xanım müəllimin dərs dediyi məzun-
lardan çoxunun səsi-sorağı təkcə doğma Azərbaycanımızdan deyil, 
dünyanın hər yerindən – Amerika, Almaniya, Türkiyə, Rusiya və 
başqa ölkələrdən gəlir. Ali təhsil pilləsində yetişən həmin məzunlar 
arasında bütün peşələrə sahib olan gənclər vardır. Onların 
sıralarında alim də var, hüquşünas da,  iqtisadçı və mühəndis də. Bu 
tərkibdə müəllim,  həkim, ticarətçi, iş adamı,  biznesmen və s. daha 
çoxdur. Onlar saymaqla qurtaran deyil. 

İndi isə gəlin  bir ailədə yaşayıb eyni ixtisasa malik olan və 
eyni məktəbdə işləyən bu cütlüyün həyat və əmək kitabını yavaş-
yavaş sizin üçün vərəqləyim: 
            

KAZIM ƏFƏNDİ 
 

Söhbət zamanı Kazım müəllim 
özü haqqında sözünə belə başladı: 
“Mən elmin, təhsilin qiymətini yaxşı 
bilən və ona sanballı dəyər verən bir 
ailənin övladıyam. Atam Əfəndiyev 
Abubəkir Osman oğlu əslən Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonun Pirəbədil 
kəndindən olub. O, respublikamızda 
XX əsrin məşhur ictimai-siyasi xa-
dimləri kimi yetişmiş bir nəslin nü-
mayəndəsi idi. Əvvəlcə bir il 
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Qələgah, sonra isə 2 il Gəndab kəndində dini məktəb oxumuşdu. 
Daha sonralar, yəni 1914-cü ildə Pirəbədil kəndində yeni açılmış 5- 
illik rus-tatar məktəbinin ilk şagirdlərindən olmuşdu. Dərs əlaçısı 
idi, 1918-ci ildə riyaziyyat fənni üzrə keçirilən olimpiadanın zona 
turunda qalib adını qazanmışdı. 

Atam Abubəkir Əfəndiyev Müstəqil Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin Ordusunda xidmət etmiş, keçmiş Quba alayının 
komandiri Əli bəy Zizikskinin yavəri olmuşdu. Azərbaycanda Sovet 
Hakimiyyəti qurulduqdan sonra o, bütün nəsli ilə birgə repressiyaya 
uğramış, sürgün və çətin “türmə” həyatı onun sağlamlığını əlindən 
almışdı. O, yalnız 50 yaşından sonra ailə həyatı qura bilmişdi. 
Bütün olanlara baxmayaraq, atam ömrünün axırına kimi gündəlik 
dövrü mətbuatı daim izləyirdi. Hətta 80 yaşında olanda, özü 
qəzetləti oxuya bilmədikdə belə gündəlik mətbuatı bizə oxutdurar 
və səsimizi eşitməklə özünə lazım olan məlumatları götürərdi.  

Anam Camal Hacıbaba qızı orta məktəb illərindən, çalış-
qanlığı ilə həmişə məktəbdə oxuyan şagird yoldaşlarından fərqlənib. 
Lakin İkinci Dünya müharibəsi dövründəki və sonrakı çətinliklərə 
görə o, təhsilini davam etdirə bilməmişdi. Rayonun keçmiş Sabir 
adına kolxozunda komsomol təşkilatı katibi işləmişdi. Bibisi oğlu 
Abubəkrin evlənmə təklifinə (30 il yaş fərqləri olsa da) “hə” demiş, 
sonrakı ömrünü öz ailəsinə həsr etmişdi. Valideynlərimiz üç 
övladına ali, birinə isə orta ixtisas təhsili verə bilmişdilər. 

Mənə 5 illik universitet illərinin qazancı bir diplom oldu. Bir 
başqa qazancım isə Xanım müəllimə idi. Nəhayət Bakılı qızını 
Dəvəçiyə gətirdim”. 

Kazım müəllim daha sonra söhbətində qeyd etdi ki, oxumağı 
və yazmağı 5 yaşında öyrənib. İllər ötsə, zaman dəyişsə də bu gün 
yenə oxumağı həyatının əsl mənası hesab edir. Bütün pedaqoji 
əmək fəaliyyəti dövründə dərs dediyi şagirdlərinə də kitabı sevməyi 
və onu mütəmadi olaraq oxumağı təbliğ edib. O, orta məktəbdə ona 
dərs demiş ibtidai sinif müəllimi Güləhməd Əmrahovu və Cəmilə 
Yaqubovanı, rus dili müəllimi Elza Aslanovanı, riyaziyyat müəllimi 
Həsən Cəbrayılovu indiyəcən unutmadığını bildirdi. 

Vaxtıkən orta məktəbdə riyaziyyat fəninə fanatikcəsinə 
sevgisi Kazım Əfəndini Respublika fizika-riyaziyyat təmayüllü  
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1 saylı internat-məktəbinə aparıb. Orada əla oxumaqla yanaşı  
respublika olimpiadasının mükafatçısı adını qazana bilib.  

Azərbaycan Dövlət Univeristetini bitirdikdən sonra işləmək 
üçün Kazım müəllimin ilk əmri rayonun Gilgilçay kənd natamam 
(sonralar tam) orta məktəbinə verilib. O,böyük həvəs və istəklə 
səkkiz il bu məktəbdə riyaziyyat, fizika və kimya fənlərini tədris 
edib. Müəllimlik fəaliyyəti ilə yanaşı eyni zamanda əvvəlcə həmin 
məktəbin hərbi rəhbəri, sonra isə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini işləyib. Sonra pedaqoji əmək fəaliyyətini düz 10 il Dəvəçi 
şəhər 1 saylı orta məktəbində davam etdirib.1995-ci ildə 3 aya qədər 
Dəvəçi şəhər 4 saylı orta məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini vəzifəsində çalışıb. 

Məktəbin hörmətli riyaziyyat müəllimi İsbat İsaqov yol 
qəzasında həlak olduğu üçün Kazım müəllim ciddi ehtiyaca görə 
şəhər 2 saylı orta məktəbinə riyaziyyat müəllimi köçürülüb.  

Kazım Əfəndi bu məktəbə gəldiyi ilk gündən işə canla-başla 
girişib. Bir həftədən sonra məktəbin direktoru Sədaqət Əsgərova 
onun dərs dediyi siniflərdə vəziyyətin necə oluğunu soruşub. O, 
belə cavab verib: “Mən ömrüm boyu belə məktəbdə işləmək, sinifdə 
fəallıq göstərən belə şagirdlərə dərs demək arzusunda olmuşam. 
İndi isə nəhayət arzuma çatmışam. Elə bilirəm ki, mənə göstərilən 
bu etimadı tezliklə, özü də yüksək nəticələrlə doğruldacağam. 

Mən ilk işlədiyim günlərdə verdiyim sözün üstündə möhkəm 
və böyük məsuıiyyətlə durdum. Sonda həqiqətən də mənim səyimlə 
rəhmətlik İsbat müəllimin məndən əvvəl dərs dediyi 60-a yaxın 
şagirddən 40 nəfərdən çoxu ali məktəblərə qəbul olundu”. 

Kazım Əfəndinin yüksək pedaqoji qabiliyyəti, onun bilik və 
bacarığı nəzərə alınaraq rayon rəhbərliyi tərəfindən irəli çəkilib. Və 
o, 1996-cı ilin sentyabrında Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbinə 
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin olunub. 
Zəhməti özünə dost və yoldaş seçən, daim öz pedaqoji ustalığını 
artırmağa səy göstərən, idarəetmənin və təşkilatı işlərin sirlərinə 
yaxından bələd olan Kazım müəllim böyük səylə 13 il bu vəzifədə 
çalışıb. Həmin müddətdə o, öz səmərəli pedaqoji fəaliyyəti və 
təşkilatçılıq qabiliyyəti  ilə daim bu məktəbin adına ucalıq gətirib. 
Bununla yanaşı özü də bir müəllim, bir ziyalı kimi ad-san qazanıb. 
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Rayonda tanınıb, respublika müsabiqələrində yaxından iştirak edib.  
Azərbaycan televiziyasının “Məktəblilərin Tusi Klubu” 

respublika yarışmalarında müəllim dostu Babək Xubyarovla 
rəhbərlik etdiyi “Çıraqqala” komandasında birgə səmərəli iş 
aparıb. Nəticədə həmin komanda respublika bilik yarışlarında 2 
dəfə birinci, 1 dəfə isə üçüncü yer tutub. Həmin illərdə məktəbin 
“Şahin” və “Cəsurlar” komandası da hərbi-idman oyunlarının 
respublika turunun mükafatçıları olublar. Bundan başqa məktəbə 
daha neçə belə mükafat qazandırmaq da ona qismət olub. 

2008-ci ildə məktəbin direktoru Sədaqət xanımın vəfatından 
sonra Kazım Əfəndi bu məktəbə direktor təyin olunub. Və iki il bu 
məktəbə bacarıqla rəhbərlik edib. Məktəbi Azərbaycan Pespub-
likası Təhsil Nazirliyinin əmri və Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin rəsmi razılığ ilə məktəb-liseyə çevirib.  
2 saylı orta məktəb-lisey Təhsil Nazirliyinin bir çox layihələrinə 
qoşulub. Məktəbdə test üsulu sistemli şəkildə tətbiq edilməyə 
başlayıb.  

Özünün dediyinə görə direktor işlədiyi vaxtda məktəbin 
həyətinə 250 maşın torpaq tökdürüb, park salmağa başlayıb. Məktəb 
stadionunu yenidən qurulması üçün çalışıb. 

Kazım müəllim bu gün də bu məktəb-liseyin ən qabaqcıl 
riyaziyyat müəllimlərindən biridir. Onun dərs dediyi şagirdlərin 
çoxu dəfələrlə respublika olimpiadalarının iştirakçıları olublar.  

Bir riyaziyyat müəllimi kimi Kazım Əfəndinin yüksək əmə-
yinin nəticəsidir ki, məktəb məzunlarından 600-dən çox balla ali 
məktəblərə qəbul son dövrdə xeyli yaxşılaşıb. O, keçmiş şagird-
lərindən Elvin Əfəndi, Rəvanə Seyidova (hər ikisi iqtisad elmləri 
üzrə fəlsəfə doktorudur), Rüfət Cəbrayılov, Fidan Şeydayeva, İlqar 
Məmmədov, Mehriban Şərifzadə, Ləman Həsənova və daha neçə-
sinin elm yoluna parlaq işıq salıb. Dərs dediyi bir çox məzunların 
ali məktəblərə ixtisas seçimində onlara dəyərli məsləhətlər verib. 

Kazım müəllim üçün bu ilki XI a sinfinin son imtahan 
göstəriciləri daha uğurlu olub. Həmin buraxılış imtahanında 24 
şagirddən 21-i “4” və “5” qiymətlər alıb (bu isə 87,5 faiz keyfiyyət 
deməkdir). Onlardan 17 nəfəri ali məktəblərə ilk qəbul imtahanın-
dan müsabiqəyə uğurla keçə bilib. Artıq Nəzrin Quliyeva, Sabit 
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Sabitov, Çinarə Gülhüseynova təhsildə qazandıqları yüksək uğura 
görə adlarını məktəbin şərəf kitabına yazdırıblar. XI a sinfinin 
həmin məzunları Sabit Sabitov (660 bal), Nəzrin Quliyeva (641 
bal), Emin Rzaquliyev (619 bal), Çinarə Gülhüseynova (560 bal) 
və digərlərinin nailiyyətləri rayonun təhsil tarixində heç zaman 
olmayıb və bu nəticə orta respublika göstəricisindən də xeyli 
yüksəkdə durur. 

Kazım müəllimin şəxsi uğurlarını saymaqla qurtarmaz. Hələ 
“İlin müəllimi” respublika müsabiqəsi keçirilməmiş 1998-ci ildən 
RTŞ-də belə müsabiqə keçirib nazirliyə hesabat verirdilər. 1998-ci 
ildə o, Həsən Cəbrayılovdan sonra II, 1999-cu ildə isə I yer 
tutmuşdu. 

Kazım Əfəndi beş dəfə Respublika pedaqoji mühazirələ-
rinin final mərhələsində iştirak edərək III, II, I dərəcəli 
diplomlar qazanıb. Özünün dediyinə görə 2016-cı ildə müəllim-
lərin diaqnostik qiymətləndirməsində 60 mümkün baldan 56 -nı 
yığıb. (ixtisas üzrə 40-dan 40).  

 
 

XANIM ƏFƏNDİYEVA 
 

Söhbət açdığımız riyaziyyat-
çılar ailəsinin ikinci üzvü Xanım 
müəllimə uzun müddətdir ki, Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov 
adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü 
məktəb- liseydə riyaziyyat müəllimi 
işləyir. Deyirlər ki, riyaziyyat müəl-
limlərindən müsahibə almaq çox çə-
tindir. Ancaq mən onunla söhbət za-
manı heç də belə bir çətinliklə rast-
laşmadım. 

Bu yazının zərif qəhrəmanı Xanım müəllimə öz həyat və 
əmək fəaliyyəti barədəki söhbətinə belə başladı: “Mən də təhsilə 
yüksək qiymət verən bir ailənin üçüncü övladı olmuşam. Atam  
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Məmməd Məmmədov Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix 
fakültəsində təhsilini üçüncü kursda yarımçıq qoymuş, İkinci Dünya 
müharibəsi cəbhəsinə çağırılmışdı. Müharibə qurtardıqdan sonra isə 
çətinliklə əlaqədar o, təhsilini davam etdirə bilməmişdi. Ona görə 
Neft və Qazçıxarma İdarəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdı. 
Qəzəl və musiqinin pərəstişkarı və bilicisi idi. Gözəl tar çalmağı 
vardı. Şairlərdən Hacı Mail, Həkim Qəni ilə möhkəm dostluq 
edərdi.  

Anam Ruxsarə xanım 50 ildən artıq tibb bacısı işləmişdi. 
Ailəmiz maddi cəhətdən tam təmin olunmasa da, valideynlərimiz 
tərəfindən bizim oxumağımız üçün hər cür şərait yaradılmışdı. 
Böyük bacım Tamilla ədəbiyyat müəllimi (Astara rayonunda 
yaşayır), digər bacılarım Firuzə və İradə isə biologiya müəllimidir 
(hər ikisi kimya-biologiya elmləri namizədidir). Qardaşım Rasimin 
isə iki ali təhsili vardır (aviasiya mühəndsi və energetik)”. 

Söhbət zamanı Xanım müəllimə sözünə əlavə edib dedi ki, o, 
orta təhsilini Bakının 99 nömrəli orta məktəbində alıb. Orta 
məktəbdə dərslərini yaxşı və əla oxumaqda çətinlik çəkmədiyinə 
görə vaxtının çoxunu elmi və bədii ədəbiyyat oxumağa sərf edib. 
Məktəbin ən yaxşı şagirdlərindən sayıldığından çoxsaylı müsabiqə-
lərdə, fənn olimpiadalarında fəal iştirakçı olub. Özünün söylədiyinə 
görə ona orta təhsil haqqında verilmiş attestatında bütün qiymətləri 
“5”-dir. 

Xanım müəllimə ali məktəbin yuxarı kursunda oxuduğu 
zaman pedaqoji təcrübəni Bakı şəhər 13 nömrəli orta məktəbində 
keçib. O, indi də həmin məktəbin riyaziyyat müəllimlərindən zəngin 
təcrübə toplamasından ağızdolusu danışır.  

Ali məktəbi bitirdikdən sonra Xanım Əfəndiyeva təyinatla 
1978-ci ildə Dəvəçi RXMŞ-nin sərəncamına gəlib. İlk iş yerində 
Təzəkənd (indi Dəvəçi kəndi) orta məktəbində riyaziyyat müəllimi 
kimi işə başlayıb. Üç aydan sonra ciddi ehtiyaca və ailə vəziyyətinə 
görə iş yerini Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbinə dəyişib. Ondan 
sonra onun əmək kitabçasında başqa iş yeri yazılmayıb. Artıq 39 
ildir ki, o, qəlbi ilə bağlandığı bu qabaqcıl təhsil müəssisəsinin 
sayılıb-seçilən müəllimlərindəndir. 

Doğrudur, əvvəllər ona müxtəlif vəzifələr təklif olunub. Lakin 
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o, öz peşəsinin vurğunu olduğuna görə müəllimliyi bütün vəzifə-
lərdən uca bilib və bu işə “yox” qərarı verib. 1983-cü ildə orta 
məktəblərdə informatika fənninin tədrisinə başlanılması barədə 
qərar qüvvəyə minəndə Kazım müəllimlə o, Sumqayıt Universite-
tində təkmilləşmə kursundan keçib bu məktəbin ilk informatika 
müəllimləri oldular. Lakin 90-cı illərdən sonra Xanım müəllimədə 
riyaziyyata olan maraq və məhəbbət ona üstün gəldi. Həmin 
vaxtdan o, daim riyaziyyat təmayüllü, sonralar isə lisey siniflərində 
dərs deyib. 

Xanım Əfəndiyeva 2000-ci ildə respublikada keçirilən ilk 
“İlin müəllimi” müsabiqəsində rayonumuzu təmsil edib III 
dərəcəli diplom qazanıb. Əməkdə qazandığı uğurlara görə bir 
neçə fəxri fərmanla təltif edilib. 

Xanım müəllimə deyir ki, o, dərs dediyi şagirdlərlə fəxr edir. 
Həyatın bütün sferalarında, dünyanın çox bucaqlarında onun dərs 
dediyi məzunların olduğunu söyləyir. Onlardan imkanları olanlar 
tez-tez gəlib keçmiş müəllimlərinə baş çəkirlər. Söhbətimizdə bir 
neçə dəfə “Şagirdlərimizi mən öz övladlarımdan heç zaman ayırma-
mışam” cümləsini dilə gətirdi.  

Riyaziyyatçılar ailəsi. Kazım və Xanım müəllim öz gözəl 
ailələri ilə fəxr edirlər. Üç övlad bu ailənin həmişə yaraşığı olub. 
Hər üçü də orta məktəbi fərqlənmə attestatı ilə bitiriblər. 

Böyük qızları Pəri “Məktəblilərin Tusi Klubu” yarışlarının 
qalibi, “Çıraqqala” komandasının ilk kapitanı olub. Həmin 
illərdə məktəbdə, küçədə uşaqlar Xanım müəlliməni görən tək, 
“bax, o, Pərinin anasıdır”, - deyə onu barmaqla göstərirdilər. Pərinin 
özü və həyat yoldaşı Ceyhun həkim işləyir. 3 övladları var.  

Kiçik qızları Ülviyyə pianoçudur. Əvvəlcə Musiqi kollecini 
və Musiqi Akademiyasını, sonra isə Türkiyənin Ege Universitetinin 
magistraturasını bitirib. Yoldaşı Emin Türkiyənin mərmər səna-
yesini inkişaf etdirir. 2 övladları var. 

Ailənin sonbeşiyi oğlanları Fərid 6-cı sinifdən sonra elm, 
təhsil yolunda evdən gedəndir. Orta təhsilini “Çağ öyrətim” Quba 
liseyində, bakalavr təhsilini Türkiyənin Anadolu Universitetində, 
magistr təhsilini isə Mersin və Ankara Universitetlərində alıb. 
“TANAP” Beynəlxalq “Korporasiyası”nın Ankara şöbəsində çalışır. 
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Yoldaşı Fidan ingilis dili üzrə mütəxəssisdir. 
Söhbətimizin sonunda riyaziyyatçılar ailəsinə belə bir sualla 

müraciət etdim: “Həyatınızdan razısınızmı?” Cavab gəldi : “ Bəzən 
hə, bəzən yox.” Onlar budur. Şabranın (Dəvəçinin) riyaziyyat müəl-
limləri Kazım Əfəndi və Xanım Əfəndiyeva. 

           
*  *  * 

Yenə həyat öz axarı ilə davam edir. Eyni dəst-xətlə hər səhər 
bir qapıdan çıxan 2 riyaziyyat müəllimi Şabran şəhərindəki 
R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyə, 
şagirdlərinin görüşünə tələsir. Günortadan sonra isə onların evdəki 
qapısı gələn şagird qonaqların üzünə açılır. Şagirdlər yenə öz 
sevimli müəllimləri ilə görüşməyə gəlirlər. Kimi elm öyrənməyə, 
kimi məsləhətə. Kimi isə öz keçmişini xatırlamağa. Beləliklə, sonda 
belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu bir cüt təhsil fədaisinin orbiti yalnız 
məktəb və ev-məktəbdən ibarətdir.  
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KAMİL HÜSEYNOV – MÜƏLLİMLİKDƏN RAYON İCRA 
HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI VƏZİFƏSİNƏ QƏDƏR  

GEDİLƏN YOL 
 
Kamil Hüseynov - bu adı və soyadı Şabranda (keçmiş 

Dəvəçidə) tanımayan az adam tapılar. Ali təhsilli bədən tərbiyəsi 
müəllimi olmasına baxmayaraq o, rayonda vəzifə pillələrində 
yüksəldikcə özünü sadə, təmkinli aparıb. Heç vaxt xalqdan 
seçilməyə, ayrı düşməyə cəhd göstərməyib. Müəllim adını bütün 
vəzifələrdən uca tutub. Elə bu xüsusiyyətinə görə həmin yüksək 
vəzifələrdə də hamı onu “Kamil müəllim” - deyə çağırıblar. 

Söhbətimiz zamanı Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 2 №-li orta 
məktəbində müəllimlik fəaliyyəti ilə ilk pedaqoji işə başlayan 
Kamil müəllim həmin məktəbə müəllim təyin olunmasını və o 
məktəbdə işləməsini belə izah etdi: “1973-cü ildə ali məktəbi 
bitirib təyinatla rayonumuza işləməyə gəlmişdim. Arzum Dəvəçi 
şəhərində yeni tikilib istifadəyə verilmiş şəhər 2 №-li orta mək-
təbində müəllim işləmək idi. Mir Camal əmim ilə (Əmim uzun 
müddət müəllim, məktəb direktoru, kolxoz sədri işləmişdi) 
aramızda böyük yaş fərqi olmağına baxmayaraq biz yaxın dost 
idik. Söhbətlərimizin birində ona şəhər 2 №-li orta məktəbində 
işləmək arzumu bildirəndə əmim çox sevindi. “Sabah mütləq 
maarif şöbəsinin müdiri Tamara Qasımova ilə görüş, əvvəlcə 
mənim salamımı ona yetir. Sonra isə sənin həmin məktəbə 
müəllim göndərilmək xahişimi ona çatdır”-dedi.  

Səhəri gün mən rayon XMŞ-nə getdim. Tamara müəllimə 
məni çox səmimi qarşıladı. Əmirimi yazdırıb dərhal  imzaladı və 
gülər üzlə mənə dedi: “ İnanıram ki, Mircamal müəllimin və 
mənim etimadımı yüksək dərəcədə doğruldacaq, yaxşı müəllim 
olacaqsan. Çox ehtimal ki, yaxın zamanlarda mən də o məktəbə 
direktor təyin olunacağam”. 

Elə də oldu. Mən məktəbdə işə başladım. Çox çəkmədi ki, 
Tamara müəllimə də şəhər 2 №-li orta məktəbinə direktor vəzifə-
sinə göndərildi. Açığını deyim ki, işə başladığım ilk günlərdən 
məktəbin kollektivi çox xoşuma gəlmişdi. Burada gənc müəllim-
lərə xüsusi diqqət və qayğı göstərilirdi. Məktəbdə keçirilən tədbir-
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lərin hazırlanması çox vaxtlar rus dili fənnindən dərs deyən 
Rübabə müəllimə və mənə həvalə olunardı. Biz də çalışırdıq ki, 
göstərilən etimadı doğruldaq. 

Gənc və təcrübəsiz olmağıma baxmayaraq ilk iş ilində X- 
“b” sinfinə rəhbərlik mənə tapşırılmışdı. Müəyyən çətinliklərlə 
qarşılaşsaq da, həmin sinif tədris ilini yaxşı nəticələrlə başa 
vurdu”.  

Bütün bu yazılanlar Kamil Hüseynovun şəhər 2 №-li orta 
məktəbindəki əmək fəaliyyəti ilə bağlı olan ürək sözləridir. 

Kamil müəllim haqqında daha çox yazmaq olar. Lakin gəlin 
biz onun həyat və əmək tarixçəsi ilə bir qədər yaxından tanış olaq: 

 
Kamil Ələm oğlu Hüseynov 25 

oktyabr 1950-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Ceyranlı kəndində 
kolxozçu ailəsində anadan olub.  

Atası Ələm Mir Kamil oğlu 
Hüseynov 1898-ci ildə anadan olmuş, 
uzun müddət kolxozçu və briqadir işlə-
mişdir. 1957-ci ildə əmək qabaqcılı kimi 
keçmiş SSRİ Xalq Nailiyyətləri Sərgi-
sinin iştirakçısı olmuşdur. 2002-ci ilin 
oktyabr ayında 104 yaşında dünyasını 
dəyişmişdir. 

Anası Umuleyla Dadaşbala qızı 1902-ci ildə dünyaya gəlib. 
Evdar qadın olmuş və 1974-cü ildə 72 yaşında vəfat etmişdir. 

Kamil Hüseynov 1957-ci ildə Vələsli kənd səkkizillik mək-
təbin I sinfinə daxil olub. Natamam təhsilini orada alıb.Sonra 
təhsilini Dəvəçi şəhərində davam etdirib. 1967-ci ildə Dəvəçi şəhər 
1 №-li orta məktəbini bitirib. Həmin illərdə gənc Kamilin yeganə 
arzusu vardısa o da ali təhsilli bədən tərbiyəsi müəllimi olmaq idi. 

Bu arzu və istəklə o, 1969- cu ildə Azərbaycan Dövlət Bədən 
Tərbiyəsi İnstitutuna daxil olub. Ali məktəbdə özünü yüksək səviy-
yəli tələbə kimi göstərib.1973-cü ildə həmin institutu müvəffəqiy-
yətlə bitirərək ali təhsil haqqında diplom alıb. 

Azərbaycan Maarif Nazirliyi tərəfindən K.Hüseynovun təyi-
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natı Dəvəçi rayonuna verilib. O, RXMŞ-nin əmrilə Dəvəçi şəhər  
2 №-li orta məktəbə müəllim təyin olunub. Bir il burada bədən 
tərbiyəsi müəllimi işlədikdən sonra hərbi xidmətə çağırılıb.  

1975-ci ilin may ayında Kamil müəllim birillik hərbi xidmət-
dən tərxis olunub. O, yenidən əvvəl işlədiyi məktəbdə pedaqoji 
əmək fəaliyyətini davam etdirmək istəyib. Lakin onu Dəvəçi Rayon 
Partiya Komitəsinə çağırıblar. O vaxtlar raykomda təbliğat və təşvi-
qat şöbəsinin müdiri işləyən Məmməd Mahmudov ona “Məhsul” 
İdman Cəmiyyətinin Dəvəçi rayon Şurasının sədri vəzifəsində 
işləməyi təklif edib. Kamil Hüseynov əvvəlcə razılaşmayıb. Deyib: 
“ Bu təşkilat sovxozlardan, idarə və müəssisələrdən toplanan üzvlük 
haqqı əsasında fəaliyyət göstərir. Vəsaiti isə həmin təşkilatlar 
şuranın bank hesabına müntəzəm surətdə köçürmürlər. Bütün bunlar 
isə mənim işləməyimə, eləcə də rayonda kütləvi idman tədbirlərinin 
həyata keçirilməsinə mane olacaqdır”. 

 K.Hüseynovun yeni təyinatla razılaşmadığını görüb onu 
Azərbaycan KP Dəvəçi rayon Komitəsinin I katibi Aslan Nəsibovun 
yanına çağırıblar. I katib ona vəzifə təklifini qəbul etməyi məsləhət 
görüb. Hər cür köməkliyin göstəriləcəyini vəd edib. Kamil müəllim 
razılaşıb  və o, uzun müddət  həmin vəzifədə  çalışıb. 

Xalq hərakatında iştirakını Kamil Hüseynov belə yada saldı: “ 
1988-ci ildə Xalq hərəkatına qoşuldum. Xalq Cəbhəsinin Dəvəçi 
rayon Şöbəsinin sədri seçildim. 2 saylı orta məktəbdə AXC-nin 
güclü dayaq dəstəsi yaradılmışdı. 1990-cı il Parlament seçkilərində 
deputatlığa namizəd kimi 2 saylı orta məktəbdə seçicilərimlə baş 
tutan görüş yüksək səviyyədə keçirildi. Həmin görüşdə mənə olan 
isti münasibətə görə “alternativ”lərimdən hətta inciyənlər də oldu”. 

1991-ci ilin iyul ayının 15-də Kamil Hüseynov Dəvəçi 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunub. Və 1995-ci ilə 
kimi bu məsul vəzifədə çalışıb. Kamil müəllim qeyd etdi ki, başçı 
vəzifəsində işləyəndə belə ilk işlədiyi 2 saylı orta məktəbi heç vaxt 
unutmayıb. Hər il ilk və son zəngdə həmin məktəbin tədbirlərində 
şəxsən iştirak edib. O, bu məktəbi özünə həmişəlik doğma ocaq 
bilib. Rayona rəhbərliyi dövründə məktəbə olan doğma müna-
sibətini heç kimdən gizlətməyib. Məktəbdə olan hər hansı problemi, 
xüsusilə qış fəslində yanacaq məsələsini həll etməyi özünə borc 
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bilib. Bu gün həmin məktəbdən söhbət düşəndə  o, belə deyir: “Bu 
qabaqcıl tədris müəssisəsinə 23 il rəhbərlik etmiş Sədaqət 
Əsgərovanı xatırlatmamaq olmur. 2 saylı orta məktəb məhz onun 
məktəbə rəhbərliyi vaxtında yüksək təhsil nəticələri qazanıb”. 

Müəllim yoldaşları isə bu gün də K.Hüseynovun yaddaşını 
tərk etməyib. Onlara Müslüm Mayılov, Nurbala Quliyev, İsbat 
İsaqov, Ruhulla Ruhullayev, Teymurşah Mehrabov, Ələmşah Qur-
banov, Kanal Aslanov və başqalarını aid etmək olar. Kamil müəllim 
dərs deməyin sirlərini isə müəllim yoldaşı Kanal Aslanovdan öyrən-
diyini bildirir. Müəllim kimi bu məktəbdə dərsə başladığı ilk gün 
isə Müslüm və Nurbala müəllimin xeyir-duası və  dəyərli 
məsləhətləri ona örnək olub. 

Kamil Hüseynova bu məktəb bir də ona görə doğmadır ki, 
onun 4 övladının hamısı həmin məktəbin məzunu olublar. 

Kamil müəllim 1977-ci ildə ailə həyatı qurub. Həyat yoldaşı 
Səriyyə Zeynalova BDU-nu bitirib, Şabran Uşaq Yaradıcılıq 
Mərkəzində çalışır. 

 Dörd övlad atasıdır. 
Oğlu Ruslan BDU-nun coğrafiya fakültəsini bitirib.Hal-ha-

zırda Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyində işləyir. 

Qızı Gülbəniz BDU-nun filologiya fakültəsini bitirib. Hazırda 
işləmir. 

Qızı Vəfa ADMİU-nin Muzey işi və abidələrin mühafizəsi 
fakültəsini bitirib. 

Qızı Sevda Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun ibtidai təh-
silin metodikası və pedoqogikası fakültəsini bitirib. Hazırda 54 saylı 
Şabran-Siyəzən seçki dairəsində baş məsləhətçi vəzifəsində çalışır. 

Hal-hazırda Kamil Hüseynov təqaüddədir. 
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VAQİF FƏRMANOV – TƏHSİL VƏ İDARƏETMƏ  
SAHƏSİNƏ DƏRİNDƏN “VAQİF” OLAN ZİYALI 

 
Anadan olanda valideynləri ona Vaqif adını elə-belə qoyma-

mışdılar. Onlar düşünürdülər ki, övladları böyüyüb boya-başa 
çatacaq, bu adla bütün elmlərə vaqif olacaq,  biliyi,  bacarığı 
sayəsində həyatda və əməkdə öz sözünü deyə biləcəkdir. Bir sözlə, 
daşıdığı klassik Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin adını daha 
da uca edəcəkdir. Nəticə elə alındı ki, valideynlərin xəyalları 
gerçəklik donunu geyə bildi. Vaqif valideynlərinə və Vətənə arzu 
ediləndən də artıq layiqli övlad oldu. Rayonun bir çox nüfuzlu 
idarə və təşkilatlarında çalışmış Vaqif Fərmanov ona verilən 
Vaqif adını ağılı-kamalı və öz layiqli əməyi ilə əyani olaraq təsdiq 
etdi. 

Vaqif müəllim yaşca məndən iki il böyükdür. Buna 
baxmayaraq mən ondan iki il əvvəl təhsil sahəsində əmək 
fəaliyyətinə başlamışam. Mən hələ onu orta məktəbdəki təhsil 
illərindən tanıyırdım. Onda o, məktəbdə ən fəal şagirdlərdən biri 
olmaqla, həm də yaxşı idmançı idi. Orta məktəbi gümüş medalla 
bitirmişdi. 

1975-ci ildən bu günə kimi mən onunla uzaq qonşu olsam 
da, münasibətlərimiz və ürəklərimiz həmişə bir-birinə yaxın olub. 
Harada və nə vəzifədə işləməsindən asılı olmayaraq, Vaqif 
müəllim mənim yaddaşımda sözünün- söhbətinin yerini bilən, 
tərəf müqabili ilə mehribanlıq yaratmağı bacaran, danışdığı 
kəlmələrə yüksək və məntiqi dəyər verən, öz hərəkəti və əməlləri 
ilə, xüsusilə, dövlətçiliyimizə göstərdiyi xidmətə və hörmətə görə 
müəllim adına şərəf gətirən bir ziyalı kimi həkk olunub. Mənə 
müasir və ya keçmiş tədris ənənələrimizi özündə cəmləşdirən bir 
müəllim obrazı yaratmaq tapşırılsaydı, heç şübhəsiz ki, mən 
tərəddüd etmədən Vaqif müəllimin xarakterik cəhətlərini və onun 
həyat və əmək yolunu bir nümunə kimi qəbul edib həmin obrazı 
yaradardım. 

Vaqif Fərmanov indi təqaüddə olsa da, bu gün də nikbin 
əhval ruhiyyədədir. O, gözəl ailə başçısıdır, hörmətli ata, istəkli 
babadır. Rayonun bir qabaqcıl fizika müəllimi kimi çox müəllim-
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lərdən fərqli olaraq yaşadığı və işlədiyi dövrdə əsəblərini 
cilovlamağı, onları qoruyub saxlamağı bacarıb. Ona görə də 
həmişə bu səmimi insanla söhbət edərkən mən Vaqif müəllimdə 
olan möhkəm iradəyə, səbrə, hələ təravətini itirməmiş yaddaşa, 
ürəyində yatıb qalmış tükənmək bilməyən şirin, həm də duzlu- 
məzəli söz ehtiyatına valeh oluram. Vaqif müəllimin keçdiyi 
uğurlu yol haqqında,  onunla olan dostluğumuz və yoldaşlığımız 
haqqında yazmağa çoxlu məlumatım var. Lakin istəkli oxucuları 
çox yormaq fikirim yoxdur. Ona görə də gəlin onun həyat və əmək 
tarixçəsini yavaş-yavaş sizin üçün vərəqləyək: 

Vaqif Şıxbaba oğlu Fərmanov 1946-
cı ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində 
qulluqçu ailəsində doğulub. Atası Şıxbaba 
Atababa oğlu Fərmanov 1916-cı ildə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonun keçmiş 
Bilici sovetliyinin Düzbilici kəndində ana-
dan olub,  hərbi xidmətini başa vurduqdan 
sonra 33 il Daxili İşlər Nazirliyinin orqan-
larında qulluq edib.  

Valideyinləri xidməti işlə əlaqədar 
olaraq Xudat şəhərində yaşadığına görə 
1953-cü ildə Vaqif Fərmanov Xudat şəhə-

rindəki orta məktəbin I sinfinə qəbul olub. O, üç il bu məktəbdə 
təhsil alıb. 1956-cı ildən 1960-cı ilə kimi orta təhsilini Dəvəçi 
qəsəbə S.M.Kirov adına orta məktəbində davam etdirib. Həmin 
təhsil ocağı 8-illik məktəbə çevirildiyinə görə 1960-1964-cü illərdə 
orta təhsilini indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər T.Abbasov 
adına 1 saylı tam orta məktəbində alıb. Gənc Vaqif bu nüfuzlu 
orta təhsil müəssisəsini gümüş medalla bitirib.  Müəllim olmaq 
arzusu Vaqifi hələ orta məktəb illərindən narahat edirdi. Qohum-
əqrəba ona mühəndis və ya başqa peşə sahibi olmağı məsləhət 
görsələr də, o, etiraz edərək öz fikirindən dönməmişdi. 

Bu məqsədlə Vaqif Fərmanov təhsil sənədlərini V.İ.Lenin 
adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun tələbə qəbulu komissiya-
sına verib. İmtahanları uğurla verdiyinə görə o, həmin ali məktəbin 
fizika fakültəsinə qəbul olub. Respublikamızın məktəbləri üçün 
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müxtəlif ixtisaslar üzrə müəllim kadrları yetişdirən bu elm məbə-
dində təhsil aldığı ilk günlərdən Vaqif çalışqanlığı ilə öz adını 
bilikli, savadlı və bacarıqlı tələbələr siyahısına yazdıra bilib. Elə ilk 
vaxtlardan o, tələbə komsomol təşkilatının katibi, sonra isə büro 
üzvü seçilərək institutun həyatında mühüm fəallıq göstərib. Burada 
keçirilən bütün bilik müsabiqələrində, eləcə də idman yarışlarında 
yaxından iştirak edib. Həmin müsabiqə və yarışlarda qələbə qazana-
raq mükafatlar alıb. Ali məktəbin ictimai həyatında yaxından 
iştirakı nəticəsində müxtəlif fəxri fərmanlara layiq görülüb.  

1968-ci ildə Vaqif Fərmanov ali məktəbi müvəffəqiyyətlə 
bitirərək ali təhsil haqqında diplom alıb. Onun təyinatı Azərbaycan 
SSR Maarif Nazirliyi tərəfindən Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonuna 
göndərilib. Şabran (keçmiş Dəvəçi) Rayon Xalq Maarif Şöbəsinin 
əmri ilə isə o, indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər T.Abbasov adına 
1 saylı orta məktəbinə fizika müəllimi təyin olunub.  

Yüksək bilik və bacarığı, pedaqoji sahədəki iş qabiliyyəti qısa 
müddətdə Vaqif müəllimin adına böyük hörmət gətirib. Tezliklə 
rayonun rəhbər təşkilatları tərəfindən onun məktəbdə göstərdiyi 
təşkilatçılıq qabiliyyəti və idaretmə məharəti nəzərə alınıb.1970-ci 
ildə o, irəli çəkilərək Dəvəçi Rayon Komsomol Komitəsinə şöbə 
müdiri təyin edilib. Vaqif müəllim ordu sıralarına çağırılana qədər  
2 il bu vəzifədə çalışıb. 

1971-1972-ci ildə V.Fərmanov keçmiş Sovet ordusu sırala-
rında xidmət edib. Onun Naxçıvanda keçdiyi hərbi xidmət çoxlu 
sayda fəxri fərmanlara layiq görülüb. 

Vaqif müəllim 1972-ci ildə ordu sıralarından tərxis olunub. 
Müəllim işləmək üçün əvvəlki iş yerinə - T.Abbasov adına Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) 1 saylı orta məktəbə əmr alıb. Və əvvəlki pedaqoji 
fəaliyyətini davam etdirib. Onu bir müddət keçdikdən sonra həmin 
məktəbin təşkilatçısı təyin ediblər.  

V.Fərmanovun pedaqoj sahədəki iş bacarığı və təşkilatçılığı 
nəzərə alınaraq 1974-cü ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 3 saylı 
8-illik məktəbə direktor təyin edilib. O, 5 il bu vəzifədə çalışıb və 
ona göstərilən yüksək etimadı layiqincə doğuruldub. 

 1979-1982-ci illərdə Vaqif müəllim ciddi ehtiyaca görə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 2 saylı orta məktəbinə fizika müəl-
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limi göndərilib. Bu təyinatın da öhdəsindən layiqincə gəlib. 
Çox keçməyib ki, rayon rəhbərliyi Vaqif müəllimə yenidən 

böyük etimad göstərilib. O, əvvəlcə Dəvəçi Rayon Partiya Komitə-
sinə təlimatçı, sonra isə Siyasi Maarif Kabinetinə müdir vəzifəsinə 
təyin olunub. 1982-1985-ci illərdə bu vəzifələrdə də ona tapşırılan 
işi layiqincə yerinə yetirib.  

V.Fərmanov 1985-1986-ci illərdə Dəvəçi Broyler Quşçuluq 
fabrikində həmkarlar komitəsinin sədri vəzifəsində işləyib. 

1986-1990-cı illərdə o, rayonun ən böyük təhsil ocaqlarından 
birinin-Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 3 saylı orta məktəbin 5 il 
direktoru olub. 

V.Fərmanov 1991-ci ildə ciddi ehtiyaca görə Dəvəçi 110 
nömrəli Texniki-Peşə məktəbinə fizika müəllimi köçürülüb. 1998-ci 
ilə kimi o, bu məktəbdə işləyib. 

1998-ci ildə Vaqif müəllim rayonun rəhbər icra orqanında 
işləməyə dəvət alıb. O, Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon İcra hakimiy-
yətinə ümumi şöbənin müdiri vəzifəsinə irəli çəkilib. Düz 10 il bu 
çətin və məsul vəzifədə çalışıb. 

Vaqif müəllim 2008-ci ildən dövlət qulluğuna görə təqaüd-
çüdür.  

Onun 4 övladı, 10 nəvəsi var. Qızı Ülkər valideynlərinin peşə 
yolunu davam etdirib. O, APİ-nin musiqişünaslıq fakültəsini bitirə-
rək hal-hazırda Şabran şəhər Uşaq musiqi məktəbində müəllim 
işləyir.  

 İkinci qızı Xədicə Dəvəçi Broyler fabrikində briqadir vəzifə-
sində çalışır. 

 Qızı İlhamə Azərbaycan Xarici Dillər Universitetini bitirib. 
Rusiya Fedarasiyasında yaşayır və işləyir.  

Oğlu Ceyhun isə ABU-nu bitirib, rayon Sosial Müdafiə 
Fondunda sektor müdiri vəzifəsində çalışır. 

Bu gün Vaqif müəllim təqaüddə olsa da, hələ yoruldum 
sözünü dilinə gətirməyib. O, tez-tez rayonun ictimai işlərində iştirak 
edir.Ailəsinin,  xüsusilə nəvələrinin qayğıları ilə məşğul olur. Ali 
məktəblərə qəbul olmaq istəyən gənclər tez-tez ona müraciətlər 
edirlər. Boş vaxtlarında Vaqif müəllim rayonumuzun ali məktəb-
lərini təzəcə bitirmiş gənc müəllimlərə öz təcrübəsini öyrətməyi də 
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özünə borc bilir.O, həmçinin balaca nəvələrinin təhsili ilə vaxtaşırı 
maraqlanır.Onların oxuduğu məktəblərə tez-tez baş çəkir, lazım 
olan hər cür köməkliyi göstərir. Deyir- “ Bu nəvələrimin də toyunu 
görsəydim, daha heç bir dərdim qalmazdı ”. Əhsən sizə, Vaqif 
müəllim!   Həqiqətən siz əsl hörmətli ziyalı və əsl qayğıkeş 
babasınız.  
 
MƏLAHƏT HƏSƏNOVA – TƏDRİS İŞİNƏ VƏ İDARƏETMƏ 

SAHƏSİNƏ TÖHFƏLƏR VERƏN İNSAN 
 

Məlahət müəllimin adını mən o, 1986-cı ildə rayonun Surra 
kənd məktəbində yeni işə başlayan vaxtlardan eşitmişdim. Lakin 
üzünü görməmişdim. Sonralar o, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar rayon 
mərkəzinə köçdüyü üçün onun iş yerini Dəvəçi şəhər 2 №-li orta 
məktəbə dəyişdilər. Mən həmin illərdən onu tanımağa başladım. 
Əsas tanışlıq isə o, 2006-cı ildə məktəbə direktor müavini vəzifə-
sinə keçəndən sonra oldu. Rayon Təhsilyanı şura iclaslarında, 
müşavirələrdə, konfranslarda və s. tədbirlərdə onu görsəm də söh-
bət etməmişdim. Bizim əsas tanışlığımıza səbəb bu kitabın yazıl-
ması oldu. 

Günlərin bir günü mən ondan müsahibə almalı oldum. 
Sakit, mehriban, az danışan bir insan kimi yaddaşımda qaldı. İşi 
çox olduğuna görə çətinliklə də olsa onun qəbuluna düşdüm. Və 
nəhayət bu kitab üçün ondan qısa da olsa müsahibə ala bildim. 

Məktəbin arxivindən əldə etdiyim və müsahibimdən aldığım 
məlumatlardan mənə məlum oldu ki, Məlahət müəllimin bu 
məktəbdə direktor müavini işlədiyi dövrdə məktəb-liseyin təhsil 
göstəriciləri çox ürək açan olub. Mən məsələni uzatmamaq üçün 
2010-2016-cı illərdə məktəbi bitirən məzunların ali məktəblərə 
qəbul olunma vəziyyəti ilə maraqlandım. Seçmə qaydada aparaca-
ğım təhlil üçün həmin altı ilin göstəricilərini götürdüm. Həmin 
dövrdə ali məktəblərə qəbul olunmaq üçün bu məktəbi bitirən 162 
nəfər məzun uğurla test imtahanlarında iştirak edib. Onlar 
nəzərdə tutulan balı toplayaraq seçim etdikləri ali məktəblərə 
qəbul olunublar. O cümlədən: 2010/2011-ci tədris ilində 24 nəfər, 
2011/2012-ci ildə 18 nəfər,2012/2013-cü ildə 27 nəfər,2013/2014-
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cü ildə 29 nəfər, 2014/2015 və 2015/2016-cı illərin hərəsində 32 
nəfər.  

Bu kitaba yazmaq üçün Məlahət müəllimin yaxşı işlərini 
göstərən faktlar və rəqəmlər çoxdur. Məktəbin bütün idarəetmə 
məsələlərinə, həmçinin tədrisin ahəngdar getməsi işinə direktorla 
birlikdə  cavabdehlik daşıyır.Bu işə gündəlik nəzarət edir. Məktəb-
də hər müəllim və şagird tərəfindən qazanılan uğurda onun da 
əməyi, payı vardır. Lakin mən oxucuları çox da yormaq istəmi-
rəm. Ona görə də gəlin sizi Məlahət müəllimin həyat və əmək 
salnaməsi ilə bir qədər yaxından tanış edim: 

Məlahət Hüseyn qızı Həsənova  
21 iyun 1964-cü il tarixdə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhərində dünyaya gəlib. 

Atası Hüseyn Həmzə oğlu Quliyev 
1930-cu ildə Şabran rayonunun Xəlfələr 
kəndində anadan olub. Uzun müddət dərzi 
işləyib. 1964-cü ildə 34 yaşında xəstəlik-
dən vəfat edib. 

Anası Zeynəb Əlabbas qızı Quliyeva 
1932-ci ildə Quba rayonunun Digah kən-
dində anadan olub. Dəvəçi (indiki Şabran) 
rayonunun ümumtəhsil məktəblərində sinif 
müəllimi işləyib.2018-ci ildə 86 yaşında 

dünyasını dəyişib. 
M.Həsənova 1971-ci ildə Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına 1 №-

li səkkizillik məktəbinin I sinfinə qəbul olmuş, 1979-cu ildə isə 
həmin məktəbin səkkizinci sinfini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. O, 
tam orta təhsilini davam etdirmək üçün Dəvəçi şəhər 2 №-li orta 
məktəbin IX sinfinə daxil olmuş və 1981-ci ildə həmin məktəbin 
tam kursunu bitirərək kamal attestatı almışdır. 

Orta məktəbi uğurla başa çatdıran gənc Məlahətin arzusu 
anası Zeynəb xanım kimi müəllim olmaq idi. Lakin anasından fərqli 
olaraq o, özünün gələcəyini xarici dili müəllimi kimi görmək 
istəyirdi. Bu məqsədinə çatmağa o, hələ orta məktəbdə təhsil alar-
kən səylə hazırlaşırdı. Nəhayət qısa zaman kəsiyində onun arzusu 
çin oldu. Orta məktəbi bitirən ili, yəni 1981-ci ildə Məlahət 
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Həsənova APXDİ-nin “alman dili” fakültəsinə qəbul olunaraq bu 
tanınmış ali təhsil ocağının tələbəsi adını qazandı. 

Yüksək təhsil fəallığı şəraitində keçən tələbəlik illəri özünün 
çətinlikləri ilə bərabər ona bol-bol uğurlar gətirib. O, ali məktəbdəki 
təhsil dövrünü təkcə mühazirələri dinləməklə keçirməyib. Onun ali 
məqsədi oxuduğu dövrdə xarici dillərin, xüsusilə alman dili 
fənninin öyrənməyin və öyrətməyin qatı açılmamış sirlərinə, eləcə 
də yeni təhsil metodlarına yiyələnmək olub. 

1986-cı ildə Məlahət Həsənova APXDİ-nu fərqlənmə diplo-
mu ilə bitirib. Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyi tərəfindən 
onun təyinatı Dəvəçi rayonuna verilib. Dəvəçi RXMŞ-nin əmrilə o, 
rayonun Surra kənd səkkizillik məktəbində ilk pedaqoji əmək 
fəaliyyətinə başlayıb.Altı il burada o, alman dili dərslərini yüksək 
bacarıqla tədris edib. 

1992-ci ildə Məlahət Həsənova ailə vəziyyətinə görə yaşayış 
yerini dəyişib. Ona görə də ərizəsinə əsasən Dəvəçi şəhər 2№-li orta 
məktəbə ixtisası üzrə müəllim köçürülüb. Yeni istəklə, yüksək ruh 
coşqunluğu ilə bu tanınmış orta təhsil müəssisəsində alman dili 
dərslərini tədris eməyə başlayıb. Öz işinə məsuliyyətlə yanaşan, 
dərs dediyi siniflərdə tədrisin vəziyyətinin yaxşılaşması, dərsin key-
fiyyətinin daha da yüksəlməsi üçün can yandırır. Tədrisin səviy-
yəsini artırmaqdan ötrü daim səmərəli yollar axtarır. Nəhayət böyük 
çətinliklə də olsa o, axtardığını tapır. Məlahət müəllim məktəbdə 
işlədiyi 14 il ərzində öz nümunəvi işi və gözəl əməlləri ilə müəl-
limlərin, şagirdlərin və valideynlərin sevimlisinə çevirilib. Onun 
bilik və bacarığını, eləcə də təşkilatçılıq qabiliyyətini nəzərə alan 
rayonun,  RTŞ-nin, eləcə də məktəbin rəhbərliyi onu 2006-cı ildə 
0,5 stavka ilə məktəb direktorunun təlim-tərbiyə sahəsi üzrə 
müavini vəzifəsinə irəli çəkib. 

Özünü məktəbin rəhbər heyətində əməksevər və mehriban 
insan kimi göstərən Məlahət Həsənova intizamı və səmərəli işi ilə 
yeni vəzifəsində də özünü doğuruldub. O, kollektivdə şən və sağlam 
əhval-ruhiyyənin yaranması, məktəbdə təhsilin inkişafı və çiçəklən-
məsi naminə bütün pedaqoji və texniki işçilərlə əl-ələ verib, onlarla 
dil tapıb. Canla-başla məktəbdə təhsilin irəliləməsinə xidmət edib. 
İki ildən sonra, yəni 2008-ci ildə Məlahət müəllimə tam ştatla 
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direktor müavini vəzifəsinə köçürülüb. İndi artıq 10-cu ildir ki, o, 
bu çətin, lakin şərəfli vəzifədə çalışır. 

Məktəbin müəllimi və direktorun təlim-tərbiyə işləri üzrə 
müavini Məlahət Həsənova 2008-ci ildə rayonun ictimai 
həyatında fəal iştirakına görə Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının fəxri fərmanı ilə təltif olunub. Sonrakı dövrlərdə 
onun işi qiymətli hədiyyələr və digər mükafatlarla qiymətlən-
dirilib. 

Ailəlidir, 1987-ci ildə ailə həyatı qurub. Həyat yoldaşı 
Bəxtiyar Həsənov Quba Sovxoz Texnikumunu bitirib. Hazırda 
Şabran Rayon Baytarlıq İdarəsində məntəqə müdiri vəzifəsində 
çalışır. Üç övladı var. Övladlarının hər üçü bu məktəb-liseyin 
məzunudur. 

Böyük qızı Qönçə SDU-ni bitirib.Şabran şəhər körpələr evi, 
uşaq bağçasında müdir işləyir. 

Qızı Cəvahir AMİ-nin filologiya fakültəsini “Dünya ədəbiy-
yatı” ixtisası üzrə bitirib. Hal-hazırda Bakı şəhəri, Sabunçu rayon 
128 №-li məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə 
müəllim işləyir. 

Kiçik qızı Ləman BDU-nun tətbiqi riyaziyyat və informatika 
ixtisası üzrə bitirib. Hal-hazırda APİ-də həmin ixtisas üzrə magistra-
turada təhsil alır. 

Məlahət müəllimə ilə bu kitab barədə söhbətimizə o, aşağı-
dakı qaydada yekun vurdu: “Müasir dövrdə məktəb qarşısında du-
ran əsas vəzifə hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət, hümanist insan 
tərbiyə etməkdən ibarətdir. Müstəqil həyata yola saldığımız hər bir 
gəncin tərbiyəsi qayğısına qalmalı, onlarda ən gözəl insani keyfiy-
yətləri formalaşdırmağa çalışmalıyıq. 

Məlumdur ki, tədrisin təşkili, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldil-
məsi, məktəbin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması, təhsil müəs-
sisəsində sağlam və yaradıcı mühitin təminatı üçün sistemli işin 
aparılması, təhsil sahəsində yeniliklərin uğurla icra olunmasıdır.  

Bundan başqa istedadlı şagirdlərin aşkar edilməsi və onlarla 
işin təşkili, valideynlərlə pedaqoji əməkdaşlığın gücləndirilməsi və 
digər məsələlərdə bir direktor müavini kimi üzərimə düşən 
vəzifələri yerinə yetirməyə çalışmışam. Sevinirəm ki, məktəbdə 
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direktor müavini işlədiyim müddətdə, yəni 2011/2012-ci tədris 
ilində məktəbimiz respublikamızda keçirilən “50 Ən yaxşı 
ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsi”ndə qalib olub. 

Müəllim işlədiyim 30 ildən çox vaxt ərzində dərs dediyim 
məzunların çoxu ali təhsil almağa müvəffəq olublar. Onlardan 
Səxavət Zalov və Nəcəf Aslanov Neft və Kimya İnstitutunu, Ayam 
Muradova və Emil Muradov SDU-nu, Emil Əliyev isə ATU-nu 
bitiriblər”. 
  

AĞABABA FƏRMANOV – MƏKTƏBİN ƏN QABAQCIL 
İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMİ 

 
 40 ildən artıq Şabran Rayon Təhsil Şöbəsində  çalışmışam. 

Bu müddətdə həmişə təhsil sahəsinə bağlı olmuşam. Müəllim 
olmasam da daim bu  peşəsinin ürəkdən vurğunu olmuşam. İndi 
də ömrün yetmişinci ilini yaşasam belə, bu peşə növü haqqında 
az-çox məlumatım olsa da, yenə də hər gün mən cəmiyyətimiz 
üçün vacib və faydalı olan bu peşə sahəsi haqqında öz bilik 
boğçamı daha da zənginləşdirmək istəyindəyəm. Bunun üçün 
həmin mövzuya aid çoxlu yeni kitablar oxuyur, gündəlik mətbuatı 
və digər kütləvi informasiya şəbəkəsini izləyirəm. 

Müəllimlik kimi çətin və ağır peşədə işləyərək rayonumuzda 
hörmət və nüfuz qazanan,  ad-san sahibi olan müəllimlərimizə isə 
həmişə xüsusi rəğbətim olub.Mən onların bu ali peşəsini həmişə 
uca tutmuş, bir məmur kimi onu yüksək və layiqıncə qiymətlən-
dirmişəm. İşlədiyim müddətdə hər müəllimlə sanki onun öz ixtisa-
sının dili ilə danışmışam. Onları özümə yaxın və etibarlı iş yoldaşı, 
səmimi dost və yoldaş bilmişəm.İxtisaslar arasında heç bir fərq 
qoymamışam. 

Son 10 ildə publisistika sahəsində çalışdığım vaxt ərzində 
təhsil sahəsinin və müəllim peşəsinin sirlərini daha yaxından öy-
rənməyə məcbur oldum. Və nəticədə belə qərara gəldim ki, təh-
silin irəli getməsində, onun sürətli inkişafında ilkin ibtidai təhsilin 
və məktəb tərbiyəsinin səmərəli təşkilinin böyük əhəmiyyəti vardır. 
Artıq indi mən belə fikirdəyəm ki, Azərbaycan təhsilinin gələcək 
parlaq inkişafı üçün bilikli, bacarıqlı, təhsil sahəsini ürəkdən 



339 

sevən, peşəsinin vurğunu olan ibtidai sinif müəllimlərinin hazır-
lanması olduqca vacibdir. Məlum məsələdir ki, ümumorta təhsil 
ibtidai siniflərdən başlayır. İbtidai siniflərdə normal təhsil isə orta 
məktəblərin təməl daşı deməkdir. Çünki, bu təməl daşı nə qədər 
möhkəm olarsa, yuxarı siniflərdə öyrədilən bilik və bacarığın 
faydası və əhəmiyyəti xeyli çox olar. Hazırda rayonumuzda və 
respublikamızın ayrı-ayrı reqionlarında ümumtəhsil məktəblə-
rinin ibtidai siniflərində işləməklə yüksək bilik və bacarıq nümayiş 
etdirən çoxlu ibtidai sinif müəllimləri vardır. 

Mən bu yazımda belə qabaqcıl, öz peşəsinin ustası kimi tanı-
nan, rayonda yaxşı nüfuz qazanan müəllimlərimizdən biri ilə sizi 
tanış etmək istəyirəm. Həmin müəllim bu məktəb-liseyin qabaqcıl 
ibtidai sinif müəllimi Ağababa Fərmanovdur. 

Ağababa müəllimi mən uzun illərdir ki, tanıyıram. Bir təhsil 
işçisi kimi həmişə onunla xoş və mehriban münasibətdə olmuşam. 
Bundan əlavə, onun təhsil sahəsində işləyən yaxın qohumları, 
qardaşı Akif müəllimlə və həyat yoldaşı Simuzər müəllimə ilə bir 
yerdə işləmişik. 

Çox zəhmətsevər və təcrübəli pedaqoq kimi tanıdığım 
Ağababa Fərmanov harda işləyirsə işləsin, həmişə onun  səsi və 
sorağı rayonda gəzib- dolaşıb. Ağababa müəllim ibtidai sinifdə 
dərs keçən zaman həmişə yeni-yeni tədris metodlarından səmərəli 
istifadə etməyə müvəffəq ola bilib.Bundan başqa dərs dediyi sinfin 
yeni idarəetmə metodları və zəngin psixoloji üsullarla idarə 
olunmasında yüksək peşəkarlıq göstərib.Onun dərs dediyi hər 
şagirdin qəlbinə yol tapması, I-III siniflərin tədris proqramını 
yüksək peşə məharəti ilə və sevə-sevə şagirdlərə öyrətməsi çox 
təqdirəlayiq haldır. Bütün bunlar  seçdiyi müəllim peçəsinə olan 
sonsuz istək və məhəbbətindən qidalanır. Uzun illərdir ki, 
Ağababa müəllimin fərdi təhsil metodikası, təlim və tərbiyə 
taktikası real işdə öz faydasını verir. Şagirdlərin məktəbin yuxarı 
siniflərinə keçidi üçün bu təcrübəli müəllimin iş metodu sanki 
məktəbdə bir “tramplin” rolunu oynayır. 

Qəribə də olsa, hər ilin sentyabrında məktəb-liseyin I sinif-
lərinə qəbul vaxtı gələndə bütün valideynlər öz uşaqlarını 
Ağababa müəllimin dərs dediyi sinifdə oxutmaq istəyirlər. Ürək-
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lərdə coşub-çağlayan bu istəyi isə pedaqoq dostumuz halal 
zəhməti və yüksək pəşəkarlığı ilə,  eləcə də mehribançılığı, 
səmimiyyəti ilə şəxsən özü qazanmışdır. 

İndi Ağababa Fərmanovun yaşı tamam olduğuna görə 
təqaüddə olsa da, yenə iş başındadır.Lakin o, sevimli pedaqoji iş 
fəaliyyətini yekunlaşdırmaq üzrədir. Demək olar ki, əmək kitabı-
nın son səhifəsini yazır. Lakin bu əməksevər insan hələ də “yorul-
dum” kəlməsini dilə gətirmək fikrində deyil. 

İstəkli oxucular, deyəsən sizi çox yordum. Məni bağışlayın, 
neyləyim.Qəlbim rayonumuzun təhsilini inkişafa aparan gözəl 
insanlar haqqında söz-söhbətlə doludur.Ancaq kitabın həcmi bu 
insanların hamısı barədə söz açmağa imkan vermir. İndi də icazə 
verin məktəb-liseyin adlı-sanlı ibtidai sinif müəllimi Ağababa 
müəllimin həyat və əmək kitabını sizin üçün yavaş-yavaş 
vərəqləyim: 

Ağababa Şirəli oğlu Fərmanov 1950-
ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Təzəkənd kəndində dünyaya gəlib. 

Atası Şirəli Fərmanov 1923-cü ildə 
anadan olub. Rayonun Rəhimli südçülük-
tərəvəzçilik sovxozunda fəhlə işləyib. 
1984-cü ildə 61 yaşında vəfat edib. 

Anası Ruqiyyə Fərmanova 1933-cü 
ildə anadan olmuş, 2011-ci ildə 78 yaşında 
dünyasını dəyişmişdir. 

Ağababa Fərmanov ibtidai təhsilini 
rayonun Padar kənd məktəbində alıb. 

1964-cü ildə isə Rəhimli kənd səkkizillik məktəbini bitirib. Orta 
təhsilini Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 1№-li orta məktəbdə davam 
etdirib.1966-cı ildə həmin məktəbi bitirərək orta təhsil haqqında 
attestat alıb. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra gənc Ağababa oxuyub müəl-
lim olmaq arzusu ilə yaşayır. Bu məqsədlə o, qəbul imtahanlarını 
uğurla verərək Şamaxı şəhərindəki M.Ə.Sabir adına Pedaqoji 
məktəbə daxil olub. 1968-ci ildə texnikumu müvəffəqiyyətlə bitirə-
rək orta ixtisas məktəbini bitirməsi haqqında diplom alıb. 



341 

Ağababa Fərmanovun işləmək üçün təyinat vərəqəsi Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonuna verilib. 1968-ci ildən 1988-ci qədər o, 
rayonun Eynibulaq (1992-ci ildən həmin ərazisi Siyəzən rayonuna 
daxil edilib), Rəhimli və Padar məktəblərində sinif müəllimi işləyib. 

Məktəbdə müəllim işləməklə bərabər keçmiş V.İ.Lenin adına 
APİ-də qiyabi təhsil alıb. 1984-cü ildə həmin ali məktəbi müvəf-
fəqiyyətlə bitirdiyinə görə  ona  ali təhsil haqqında diplom verilib.  

Kənd məktəblərində çalışmasına baxmayaraq, A.Fərmanov 
özünü rayonda bilikli, bacarıqlı və təcrübəli bir ziyalı kimi göstərib. 
O, işlədiyi dövrlərdə bütün qüvvəsini, bilik və bacarığını dərs dediyi 
şagirdlərin Vətənə, dövlətə və xalqa biliklı,  tərbiyəli və sədaqətli 
vətəndaş kimi yetişməsinə sərf edib. Ona görə də 1977-ci ildə 
RXMŞ-nin Metodkabinəsi tərəfindən onun pedaqoji iş təcrübəsi 
öyrənilərək bəyənilib. RXMŞ-nin şura iclasının qərarına əsasən 
həmin təcrübənin rayon məktəblərində yayılması tövsiyə edilib. 

1988-ci ildə Ağababa müəllim ciddi ehtiyaca görə Dəvəçi 
şəhər 2 №-li orta məktəbə ixtisası üzrə müəllim köçürülüb. Rayo-
nun nüfuzlu şəhər məktəbinə işə daxil olan kimi o, özünü yeni iş 
yerində təcrübəli müəllim kimi göstərə bilib. Buradakı əmək fəaliy-
yətinin ilk vaxtlarından böyük istək və həvəslə işə girişib.Var qüv-
vəsi ilə çalışaraq az müddət ərzində  pedaqoji kollektivin və şagird-
lərin rəğbətini qazanıb. Həmişə yenilik axtarışında olan A.Fərma-
novun dərs dediyi ibtidai siniflərdə get-gedə tədrisin səviyyəsi 
yüksəlib. Məktəbdə ilk dəfə ibtidai siniflərdə monitorinq onun dərs 
dediyi sinifdə keçirilib. Və onun dərs dediyi sinifdə keçilən həmin 
dərsin yüksək keyfiyyətdə olduğu qeyd olunub. Sonralar müəllim 
bu monitorinqin əhəmiyyəti haqqında mətbuatda da çıxışlar edib. 

Ondakı bu və digər müsbət keyfiyyətləri nəzərə alan 
məktəb rəhbərliyi və pedaqoji kollektiv Ağababa müəllimi 
məktəbin ibtidai sinifləri üzrə metodmirləşmə rəhbəri təyin 
edilməsini məsləhət görüb. 

Ağababa müəllimin bu məktəbdə işlədiyi 30 il ərzində onun 
pedaqoji xidmətləri çox böyük olub. Bu böyüklüyə və ucalığa onun 
dərs dediyi keçmiş şagirdləri daha da xüsusi rəng qatıblar. Vaxtı ilə 
dərs dediyi şagirdləri hal-hazırda müxtəlif sahələrdə çalışırlar. 
Keçmiş məzunlardan: Nərmin Osmanova şəhər 2 №-li məktəb-
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liseydə tarix müəllimi, Oruc Camalov FHN-nin Şabran rayon 
Şöbəsində, Fazil Zeynalov Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında,  
Nərmin Şeydayeva “Kapitalbank”ın Xaçmaz filialında, Jalə 
Vahidova rayonun Aygünlü kənd orta məktəbində çalışırlar. 
Təsərrüfatın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada onun keçmiş şagirdləri 
olmasın. 

Ağababa müəllimlə söhbətimizə o, belə davam etdi: “ Təkcə 
keçən tədris ilində vaxtıkən dərs dediyim 14 nəfər şagirdim ali 
məktəblərə daxil olub. Çinarə Gülhüseyinova Azərbaycan Texniki 
Universitetinə, Şəmsayıl Şeydayev İnşaat Universitetinə, qardaşı 
Mikayıl Azərbaycan Texniki Universitetinə, Fərid Seyidli Neft və 
Sənaye Universitetinə, Vüqar Qasımzadə Bakı Slavyan Univer-
sitetinə, Nəzrin Quliyeva (638 balla) Ankara Karabük Universite-
tinə, Səidə Şükürova Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə, Səmral 
Babayev Texniki Universitetə, Nihad Kəbirov Bakı Müəllimlər 
Universitetinə, Fərid Əkbərov İnşaat Universitetinə, Murad Əsədov 
isə Lənkəran Dövlət Universitetinə qəbul olunmuşlar.  

50 ildir ki, müəllim işləyirəm. Təsərrüfatın elə bir sahəsi 
yoxdur ki, mənim dərs dediyim keçmiş şagirdlərimdən orada 
çalışmasın”. 

İşlədiyi müddət ərzində Ağababa Fərmanov dəfələrlə 
Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı və Şabran Rayon Təhsil 
Şöbəsi tərəfindən fəxri fərmanlarla  təltif edilib. Nümunəvi işinə 
görə o, bir neçə dəfə pul mükafatına da layiq görülüb. 

A.Fərmanov savadlı və bacarıqlı müəllim olmaqla yanaşı, 
həm də mehriban ailə başçısıdır. 1975-ci ildə ailə həyatı qurub. 
Həyat yoldaşı Simuzər Fərmanova ali təhsilli biologiya müəllimidir. 
Şabran şəhər 1 №-li ümumi orta məktəbində direktor müavini 
vəzifəsində işləyir. 

İki övladı, üç nəvəsi vardır. 
Övladları Vüsal və Elnur ali təhsillidirlər. Azərbaycan Me-

marlıq və İnşaat Universitetini bitiriblər. Elnur Şabran rayon Yol 
Təmiri İdarəsində işləyir.  

Ağababa müəllimin nəvələrindən ikisi dərs əlaçısıdır. Böyük 
nəvəsi Nuray orta məktəbin IV sinfində təhsil almaqla yanaşı, həm 
də idmanın karate növü ilə məşğul olur. Kiçik nəvəsi Fuadın isə bu 
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il məktəb yaşı tamam olacaq və yeni dərs ilindən məktəbə 
gedəcəkdir. 

 
ZÖHRƏ NOVRUZƏLİYEVA – DİLİ ÖYRƏTMƏYİN 

SİRRİNİ BİLƏN MÜƏLLİM 
 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) Rayon Təhsil Şobəsinin aparatında 
40 ildən çox ikinci rəhbər vəzifə tutan bir işçi kimi həmişə mənim 
xarici dillərin ümumtəhsil məktəblərində tədrisi ilə məşğul olan 
müəllimlərə xüsusi hörmətim olub.  Nə gizlətim hamısına yox. Öz 
işinin ustası olan, öz peşəsini ürəkdən sevən, sevib-seçdiyi fənnə 
hörmətlə yanaşan, ona yüksək dəyər verən müəllimlərə. Tədris 
proqramına uyğun olaraq böyük istək və həvəslə, canla-başla, 
əzab-əziyyətlə və alın tərilə həmin fənni dərs dediyi şagirdlərə 
dərindən öyrədə bilənlərə. Bir sözlə, məktəb nizamnaməsinə 
əsasən öz işinin öhtəsindən layiqincə gələn insanlara. 

Bəli, xarici dillərin ümumtəhsil məktəblərində tədrisi peda-
qoji işçilərdən, yəni müəllimlərdən mükəmməl bilik və bacarıqla 
yanaşı,  böyük məsuliyyət, səbr və möhkəm iradə tələb edir. Xarici 
dillərin öyrənilməsi sahəsini rayonumuzda yaxşı bilən, onun 
tədrisində yüksək uğur qazanan müəllimlər çoxdur. Mən bir-bir 
onların adlarını çəkmək istəmirəm. Çünki yazdığım kitabın həcmi 
və təyinatı buna imkan vermir. Ancaq mən bu yazımda həmin 
müəllimlərdən yalnız biri ilə sizi yaxından tanış edəcəyəm.Bu 
bacarıqlı pedaqoq Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər 
təmayüllü məktəb-liseyin rus dili müəllimi Zöhrə Mirzə qızı 
Novruzəliyevadır. 

Məktəbin qabaqcıl xarici dil müəllimlərindən olan Zöhrə 
müəllimə 40-ildən artıqdır ki, rus dilini azərbaycanlı balalarına 
sevə-sevə öyrədir.  

Zöhrə müəllimə ilə mənim ilk tanışlığım o, Sincanboyad 
kənd məktəbində direktor müavini işləyən dövrlərdən başlayıb. 
Həmin dövrlərdə məktəblərdə inspektorlar tərəfindən aparılan 
hərtərəfli və ya sahəvi yoxlamaların nəticələri RXMŞ-nin şura 
iclasında müzakirə olunardu. Yoxlanılan məktəblərin rəhbər 
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heyəti ilə yanaşı, tədris fənni yoxlanılan müəllimlər də iclasa dəvət 
olunardılar. Onda mən də məktəblərin rəhbərləri və müəllimləri 
ilə qiyabı formada da olsa tanış olardım.  

Zöhrə müəlliməni mən həm də şair dostum Bayram Novru-
zun ömür-gün yoldaşı olduğuna görə tanıyıram. İstəkli oxucular, 
görürəm Zöhrə Novruzəliyevanın həyat və əmək tarixçəsi ilə 
yaxından tanış olmaq üçün çox tələsirsiniz. Mən də sizi 
yubatmıram, buyurun tanış olun: 

 
Zöhrə Mirzə qızı Novruzəliyeva 1954-

cü ildə Ukraynanın Xarkov şəhərində ana-
dan olub. Atası Həmzə Mirzə oğlu 1912-ci 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
axar-baxarlı Dağbilici kəndində doğulub 
boya-başa çatıb. Əskəri xidmətini Ukrayna-
nın Xarkov vilayətində keçib.Əsgərlik xid-
mət dövrünü başa vurduqdan sonra Həmzə 
ukraynalı qız Antonina Dmitriyevna ilə ailə 
həyatı qurub. Bu izdivacdan üç qız, iki oğlan 
övladı dünyaya gəlib. Zöhrə onların ikinci 
övladıdır. Həmin övladlarından yalnız Zöhrə 

müəlliməyə ali təhsil almaq arzusu nəsib olub. 
1960-ci illlərdə Zöhrə ailəsi ilə birlikdə Ukrayna Respublika-

sından Azərbaycana köçub. Orta təhsilini VII sinfə qədər rus dilində 
Xaçmaz rayonunda alıb. Sonra isə təhsilini Dəvəçi şəhər T.Abbasov 
adına 1 nömrəli orta məktəbin rus bölməsində davam etdirib.  

1971-ci ildə qəbul imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək 
M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olub. 
Ali məktəbdə yüksək bilik axtarışında olan Zöhrə təkcə məşğələ-
lərdə oturmaqla kifayətlənməyib. Çalışqan və intizamlı olması, 
möhkəm cəbri və dözümü nəticəsində tələbəlik dövründə qarşıya 
çıxan bütün çətinliklərin hamısını dəf edə bilib. Nəticədə o, profes-
sor-müəllim heyətinin və tələbə yoldaşlarının dərin hörmətini və 
rəğbətini qazanıb. 1975-ci ildə gənc Zöhrə ali məktəbi uğurla biti-
rərək ali təhsil haqqında diplom alıb. 

Gənc mütəxəssisə qurtardığı ali məktəbdə qalıb işləmək təklif 
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olunsa da, buna razılıq verməyib. O, “ Mən burada qalıb rahat yerdə 
işləməkdənsə, rayonumuzun kənd uşaqlarına sevdiyim bu dili öyrət-
məyi daha üstün tuturam” - deyib. Zöhrə müəllimə 1975-ci ildə 
rayonun ictimai həyatında yaxşı tanınan ədəbiyyat nüəllimi, gənc 
şair Bayram Novruzla ailə həyatı qurub. 

Uzun zaman övladları olmayıb.Buna baxmayaraq, bu ziyalı 
ailə möhkəm səbr və dözüm nümayiş etdirib. Həmin böhranlı vaxt-
da nəinki ailə dağılmış, əksinə, daha da qranit kimi saflaşaraq  möh-
kəmlənmişdi. Bu cütlük başqalarına əsl sədaqət nümunəsi olmuşdu. 
Maraqlıdır ki, sonralar həyatın çətin sınaqlarından şərəflə çıxmış 
müəllim ailəsi mövzusunu müəllimənin həyat yoldaşı Bayram 
Novruz ”Nişanə” adlı avtobioqrafik poemasında geniş tərənnüm 
etmişdir. Sədaqət rəmzi olan Zəhra obrazı vasitəsilə müəllimənin 
mühüm keyfiyyətlərini ustalıqla canlandıra bilmişdir. 

Zöhrə müəllimə ilk pedaqoji fəaliyyətə Şabran (keçmiş Dəvə-
çi) rayonunun Qələgah kəndində başlayıb. Növbəti ildə rayon 
rəhbərliyi və RXMŞ tərəfindən onun bacarıqlı kadr olduğu nəzərə 
alınaraq rayonun Sincanboyad kənd səkkizillik məktəbinə müəlim 
və direktor müavini vəzifəsinə köçürülüb. Bu vəzifədə o, yüksək 
peşə qabiliyyəti və bacarıq nümayiş etdirməklə 4 il işləyib. Gənc 
müəllimə işləyə-işləyə bitirdiyi ali məktəblə də tez-tez əlaqə 
saxlayıb. Elmi mövzuda yazdığı dissertasiyanı müdafiə etmək üçün 
instituta dəvət olunduqda isə artıq o, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar 
olaraq Belarus Respublikasına köçmüşdü. 

Belarusda Zöhrə müəllimə uşaq bağçasında tərbiyəçi kimi 
pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. 1983-cü ildə yenidən Azərbay-
can Respublikasına qayıdıb. Müəllim peşəsinin ustası kimi Zöhrə 
Novruzəliyeva Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 2 nömrəli orta mək-
təbə ixtisası üzrə müəllim təyin olunub. Artıq 36 ildir ki, o, bu 
sevimli tədris ocağında müəllim işləyir.  

Zöhrə Novruzəliyeva 2016-cı ildə müəllimlərin biliyinin 
diaqnostik qiymətləndirməsi zamanı Şabranın xarici dil 
müəllimləri arasında ən yüksək nəticə göstərərək 60 mümkün 
baldan 57 bal toplayıb. O, Azərbaycan Respublikasının əmək 
veteranıdır.  

Zöhrə müəllimə işlədiyi illər ərzində özünü bacarıqlı, işgüzar 
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pedaqoq kimi göstərə bilib. Onun dərs dediyi məzunlar hazırda 
Respublikamızın mədəni və iqtisadi həyatının inkişafında öz töh-
fəsıni verməkdədirlər. 

Bacarıqlı rus dili müəllimi dərs dediyi məzunlar haqqında 
söhbətinə ürəkaçan sözlərlə başladı: “Məzunlarımızdan çox razıyam. 
Keçmiş şagirdlərimdən Elnur Məmmədov həkim, Nişanə Nov-
ruzəliyeva musiqi müəllimi, İlqar Ağarzayev biznesmen, Bəxtiyar 
Tağıyev bankın rayon filialının müdiri, Emin Poladov- hərbi 
hospitalın maliyyə rəhbəri, Natəvan Səfərova tarix müəllimi, Etibar 
Qonaqbəyov baş mühəndis, Qəhrəman Quliyev bələdiyyə sədri, 
Yeganə Əkbərova riyaziyyat müəllimi, Tarıyel Məhərrəmov RİH-də 
qəyyumluq şöbəsində məsul işçi, İlham Quliyev iqtisadçı-
hüquqşünas, Qədim Qədimov mühəndis, Kamran Qasımov,  Tural 
Məmmədov və Xəyalə Hacıyeva isə müxtəlif ixtisaslar üzrə 
məktəblərimizdə  müəllim işləyirlər. 

Respublikamızın müxtəlif yerlərində və xaricdə mənim çoxlu  
müəllim rəfiqələrim də var, onlarla dostluq edirəm: Ankara lise-
yində dil ədəbiyyat müəllimi Rəna Orucova, Uçar rayonuun Lək 
kənd məktəbinin sinif müəllimi Adilə Fərəcova,Bakı şəhərindən 
Gülnaz Əmiraslanova və Sevda Mirzəyeva, Gəncə şəhərindən rus 
dili müəllimi Esmira Mərdanova, Ağdaş şəhərindən kimya müəllimi 
Roza Osmanova,Şabran rayonundan rus dili müəllimi Zöhrə 
Xayeva və başqaları ilə həmişə məktublaşır və yaxın dostluq 
edirəm”. 

Zöhrə Novruzəliyeva peşəsini ürəkdən sevir və onun sirlərini 
dərs dediyi şagirdlərə həvəslə öyrədir. Zəhmətsevər müəllimə yaşlı 
çağında da öz üzərində müntəzəm işləməklə, müəllim rəfiqələrinə 
həmişə nümunə olmağa çalışır. O, neçə-neçə gənc müəlliməni 
hamiliyə götürüb. Onlara öz təcrübəsini öyrətməklə, elmin sirlərini 
onlara açıb söyləyir. 

Onun işlədiyi Şabran rayonunda və respublikanın digər rayon-
larında çoxlu peşə dostları vardır. Müəllimə məktəb həyatında baş 
verən uğurlarını onlarla bölüşməkdən qürur hissi duyur. 

Müəllimənin dörd övladı, yeddi nəvəsi vardır.  
Böyük qızı Nişanə Şabran Rayon Uşaq Musiqi Məktəbində 

müəllim işləyir.  
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Böyük oğlu Ramin Neft şirkətində aparıcı mütəxəssisdir.  
Qızı Elminə Şabran şəhər 5 saylı tam orta məktəbdə 

riyaziyyat və informatika müəllimi işləyir. Kiçik oğlu Zamin isə 
Bakı şəhərində Kapitalbankın Baş ofisində hüquq deportamentinin 
mütəxəssisi vəzifəsində çalışır.  

Yeri gəlmişkən, müəllimənin yubileyi münasibəti ilə həyat 
yoldaşı B.Novruzun yazdığı bir şeiri aşağıda sizə təqdim edirik. 
Ağbirçək ziyalımız Zöhrə müəlliməni ürəkdən təbrik edir, ona uzun 
ömür, can sağlığı və bundan sonra da müəllimlik kimi çətin, lakin 
şərəfli peşəsində yeni-yeni uğurlar arzulayırıq:  

 
İstəmədin (B.Novruz) 

 
Sən evimə gələn gündən 
Cahü-cəlal istəmədin. 
Sadə geyindin əyninə,  
Bahalı mal istəmədin. 
 
Xoş danışıq, asta yeriş... 
Çox bəyəndi tanış-biliş. 
Dedin ürək olsun geniş, 
Otağı zal istəmədin. 
 
Qulaq asdın, baxdın sözə,  
Çox şeyi vurmadın üzə.  
Dəyər birdən xətrimizə,  
Etdin xəyal, istəmədin. 
 
Dedin, olsa isti ocaq, 
Qalanları tez olacaq. 
Oldun mənə arxa - dayaq, 
Dil olsun lal istəmədin. 
 
Sevgin ilə coşdu ürək, 
Arzularım açdı çiçək. 
Şirin oldu yavan çörək, 
Üstündə bal istəmədin. 
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Yaradana olsun salam, 
Mən həyatdən almışam kam. 
Dedim, qurban olsun Bayram, 
Canımı al, istəmədin. 

 
 

GÜLŞƏN RZAYEVA (ŞÜKÜROVA) – ÜRƏKLƏRİ QOŞA 
VURAN ƏKİZLƏRDƏN BİRİ 

 
Ensiklopedik lüğətdə əkizlər sözü- ana bətnində birgə 

inkişaf edən və eyni vaxtda iki və çox uşağın doğulması kimi izah 
olunur.Əkiz körpələr-uşaqlar bir-birinə çox oxşayırlar. Bəzən 
onları bir-birindən heç fərqləndirmək olmur. Çox vaxt valideyn-
ləri belə əkiz qızlarını və ya əkiz oğlanlarını bir-birindən ayır-
maqda çətinlik çəkirlər. Yaxın qohumlar, o cümlədən babalar və 
nənələr isə bəzən əkizləri bir-birindən ayırarkən onları qarış-
bulaş salaraq səhvə yol verirlər. 

Əkizlər bir-birilə səmimi və mehriban davranmaqla yanaşı, 
həm də bir-birinə qarşı həssas və diqqətlidirlər. Hətta mən gənclik 
illərimdə kitablardan oxumuşam ki, əkiz uşaqlar böyüyüb, boya-
başa çatandan sonra bir-birindən ayrılsalar belə, biri digərinin 
xəstələnməsini, təhlükədə olmasını və başqa hadisələri uzaq 
məsafədən də duya bilirlər. 

Keçən əsrin altımışıncı illərinin ortalarında Dəvəçi şəhə-
rində tanınmış ziyalı, ali təhsilli aqronom Şükür Şükürovun 
ailəsində əkizlər, bir oğlan və bir qız övladı dünyaya gəldi.Ailənin 
üzünə elə bil sevinc yağışı yağdı. Hamının üzü güldü, ovqatı xoş 
oldu. Təzə dünyaya gələn körpələrə valideynləri bir-birinə yaraş-
dırıb ad da qoydular: Elşən və Gülşən. Çox keçmədi ki, təzə 
doğulan həmin körpələr ailənin gözündə qoşa çırağa döndülər. 
Onlar qoşa iməklədilər, qoşa yeridilər, eyni vaxtda da danışmağı 
öyrəndilər. Bir müddət keçəndən sonra əkiz uşaqlar qoşa ulduz 
kimi daha da parladılar. Onlar evə-eşiyə gur işıq saçdılar. Uşaqlar 
sanki iki canda bir ürək kimi bir-birinə xoş və mehriban 
münasibətdə oldular. 

İllər ötdü, əkizlər böyüdü. Birlikdə məktəbə getdilər. Bir 
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sinifdə oxudular,eyni partada oturdular. Eyni müəllimlərdən dərs 
aldılar. Və nəhayət, orta məktəbi uğurla bitirdilər, təhsil haqqında 
attestat aldılar. Lakin həmin vaxtlardan başlayaraq hərə öz həyat 
yolunu seçdi. Əkizlərdən birincisi Elşən Moskva şəhərinə ali 
təhsil almağa getdi. Təhsilini başa vurduqdan sonra da orada 
yaşamalı və işləməli oldu. İndi iki övlad atasıdır. Oğlu Şükür 
(Elşən övladına atasının adını qoyub) hal-hazırda ali məktəbdə 
tələbədir. 

Əkizlərin ikincisi Gülşən elə Ana yurdu Şabranı (keçmi 
Dəvəçini) özünə Vətən seçdi. Onun yeniyetmə çağlarından qay-
naqlanan peşə arzusu isə riyaziyyatçı anası kimi müəllim olmaq 
idi. Ancaq bircə fərq onda idi ki, o, əmisi, bu kitabın müəllifinin 
orta məktəbdə müəllimi olmuş Bəşir Şükürov kimi Azərbaycan dili 
və ədəbiyyatı  müəllimi olmaq istəyirdi.  

İndi Gülşən Rzayeva arzusuna çatıb. Artıq 13-cü ildir ki, 
ürəkdən sevdiyi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini sevə-sevə 
dərs dediyi şagirdlərə öyrədir. Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
ən iri tədris ocaqlarından biri - Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı R.Yusifov adına məktəb-liseydə 
müəllim işləməklə yanaşı, həm də tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini (təşkilatçı) vəzifəsində də çalışır. 

Mən bu yazı üzərində işləyərkən məktəb-liseyin 45 illik 
tarixini, yəni arxiv sənədlərini bir də təzədən vərəqlədim. Gülşən 
müəllimənin təşkilatçı işlədiyi dövrdə məktəb-liseydə ürək açan 
işlər və tədbirlər az olmayıb. 2005-ci ilin sentyabrından üzü bu 
yana məktəb-liseydə və ondan kənarda bu məktəbin müəllim və 
şagirlərinin iştirakı ilə yüzlərlə tədbirlər: çoxlu sayda idman və 
bilik yarışları, müsabiqələr və s. keçirilib. Yarışların müntəzəm 
olaraq mütəşəkkil və daha səmərəli keçirilməsi işində Gülşən 
müəllimin də əməyi, yüksək təşkilatçılıq fəaliyyəti vardır. Onun 
işlədiyi vaxtda göstərilən tədbirlərdə uğurla çıxış edən müəllim və 
şagirdlər 150-yə qədər fəxri fərman, diplom, sertifikat,  tərifnamə,  
pul mükafatı və s. ilə təltif edilmişlər. 

Gülşən müəllimə haqqında bu yazını daha geniş yazmaq 
olardı. Çünki bu kitabı yazmağa başlayandan mən ən azı 100 dəfə 
məktəb-liseyə baş çəkmişəm. Hər dəfə də bu zəhmətsevər və 
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mehriban insanı ya işdə, ya da müxtəlif tədbirlərdə iştirak 
etdiyinin canlı şahidi olmuşam. Zənnimcə, onu hamı məktəbdə və 
rayonda bacarıqlı müəllim, yaxşı iş və əməllərin sahibi kimi 
tanıdığına görə buna heç ehtiyac yoxdur. 

İndi isə gəlin sizi Gülşən Rzayevanın həyat və əmək 
salnaməsi ilə daha ətraflı tanış edim: 

 
Gülşən Şükür qızı Şükürova 1966-

cı ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində 
ziyalı ailəsində anadan olub. 

Atası Şükür Şükürov Dəvəçi rayo-
nunda tanınmış kənd təsərrüfatı mütə-
xəssisi olub. Uzun müddət rayonda kənd 
təsərrüfatı sahəsində rəhbər vəzifələrdə 
çalışıb. 

Anası Seyidpəri Şükürova rayonun 
ən qabaqcıl və təcrübəli müəllimlərindən olub. Bütün əmək 
fəaliyyətini Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər məktəblərində pedaqoji 
işə həsr edib. 

Gülşən Şükürova 1973-cü ildə məktəbin I sinifinə qəbul olub. 
1983-cü ildə isə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər T.Abbasov adına 
orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib. 

Orta məktəbi yenicə bitirən gənc Gülşən təhsil sənədlərini 
ADU-nun filologiya fakültəsinə verib. Lakin qəbul imtahanlarını 
versə də, müsabiqədən keçə bilməyib. Rayona geri dönən Gülşən 
bir neçə müddət rayonun “Pirəbədil” xalça fabrikində toxucu işləyib. 
Həm də ali məktəbin qəbul imtahanlarına hazırlaşıb. Dörd il toxucu 
işlədikdən sonra o, 1987-ci ildə Bakı şəhərində  hazırlıq kursunda 
təhsil alıb. Lakin son nəticədə kursun fəaliyyəti naməlum səbəbdən 
dayandırılıb.Yenidən Gülşən Şükürova təhsil sənədlərini ali məktə-
bin tələbə qəbulu komissiyasına verib. Bu dəfə bəxti üzünə gülüb. O, 
imtahanları uğurla verərək ADPU-nun psixologiya və pedaqoqika 
fakültəsinə daxil olub. Oranı bitirdikdən sonra 2005-ci ilə kimi 
rayonda ixtisası üzrə işləyib. Lakin yenə onun dil-ədəbiyyat müəl-
limi olmaq kimi nəcib arzusu ürəyində çin olmamış qalıb. 

2005/2006-cı ildə Gülşən Şükürova-Rzayeva Azərbaycan 
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Müəllimləri Təkmilləşməsi İnstitutunda bir illik əyani təhsil alaraq 
tam ixtisasdəyişmə kursundan keçib. O, filologiya üzrə yeni ixtisasa 
yiyələnib. Həmin ildən də Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər R.Yusifov 
adına məktəb-liseydə dil-ədəbiyyat müəllimi və sinifdənxaric və 
məktəbdənkənar işlər üzrə direktor müavini (təşkilatçı)vəzifəsində 
işləyir. 

Məktəb-liseyin ştat cədvəlində təşkilatçı vəzifəsi məktəb-
liseyin direktoru və təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifə-
sindən sonra üçüncü yerdə qeyd olunub. Böyük müəllim kollektivi 
və çoxsaylı şagird kontingenti olan ümumtəhsil məktəblərində bü-
tün tədbirlərin keçirilməsi üzrə təşkilatı işlərə təşkilatçı həm kömək, 
həm də rəhbərlik edir. O cümlədən tarixi və unudulmaz günlərin, 
dövlət tədbirlərinin, milli bayramların,  bilik yarışlarının və bilik 
gecələrinin, hərbi və idman tədbirlərinin qrafikə əsasən tələb olunan 
günündə və saatında keçirilməsinə təşkilatçı nəzarət edir. Məktəb 
daxilində vaxtaşırı keçirilən bu cür sinifdənxaric və məktəbdən-
kənar tədbirlərdə Gülşən müəllimə həmişə öndədir. Bu tədbirlərin 
mütəmadi, cəlbedici, yaddaqalan və maraqlı olması üçün o, əlindən 
gələni əsirgəmir. 

Təlimata uyğun olaraq keçirilən tədbirlərin ssenarisi, dəvət 
olunanların kimliyi və sayı, tədbirin keçirilmə vaxtı, yeri və digər 
vacib məsələlər əvvəlcə məktəb-liseyin rəhbərliyi ilə razılaşdırılır. 
Sonra keçirilən tədbirin təyinatından aslı olaraq ora təlim-tərbiyə 
işləri üzrə direktor müavini, hərbi rəhbər, qabaqcıl və təcrübəli 
müəllimlər, fənn metodbirləşmələrinin rəhbərləri, UBT rəhbəri, psi-
xoloq və keçirilən tədbirin proseduruna uyğun gələn digər məsul 
şəxslər dəvət edilirlər. Bir sözlə, məktəb-liseydə elə tədbir olmur ki, 
Gülşən müəllimə orada ya rəhbər, ya təşkilatçı, ya da iştirakçı 
olmasın. 

Məktəb- liseydə keçirilən silsilə tədbirlərdə Vətən məhəbbəti, 
torpaq sevgisi, qan yaddaşımız, digər hərbi vətənpərvərlik mövzu-
ları həmişə aktualdır. “20 Yanvar faciəsi”, “Xocalı faciəsi”,  
“31 Mart soyqırımı” və s. tədbirlərin hər il keçirilməsi müəllim və 
şagirdlərin yaddaşını təzələməklə yanaşı, onlarda güclü vətənpər-
vərlik hissinin formalaşmasına kömək edir. 

Gülşən müəllimə ailəlidir. Həyat yoldaşı Ənvər əhaliyə məişət 
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xidməti göstərən sahədə çalışır. 
Övladlarından ikisi Gülşən Rzayevanın  peşə yolunu davam 

etdirir. 
Böyük oğlu Ülvi Azərbaycan İdman Akademiyyasını bitirib. 

Rayonun Zeyvə kənd orta məktəbində fiziki tərbiyə müəllimi və 
UGİM-də məşqçi-müəllim işləyir. 

Kiçik oğlu Abdulla isə Pedaqoji Kollecin fiziki tərbiyə şöbə-
sini bitirib. FHN-nin sistemində çalışır. 

Atalar deyib ki, “Arzu arzudan doğar”. Gülşən Rzayevanın da 
arzuları gündən-günə çiçəklənir, bir-birinin ardınca çin olmaq 
üzrədir. Uğur olsun! 

 
 

ELNARƏ ƏZİMOVA (BABAYEVA) – “HƏYATDA NƏYƏ 
NAİL OLMUŞAMSA, VALİDEYNLƏRİMƏ BORCLUYAM” 

 
Müəllimlik müqəddəs peşədir. Müəllim elm-bilik xəzinəsinin 

qapısını insanların üzünə açan bir varlıqdır. Bu xəzinəyə cəsa-
rətlə, inamla daxil olanlar həyatın daşlı-kəsəkli, enişli-yoxuşlu 
yollarında büdrəsə belə, heç zaman yıxılmırlar. Çünki düşdüyü 
vəziyyətdən çıxmağa ona aldığı mükəmməl tərbiyə, öyrəndiyi bilik 
və təhsil kömək edir. Həmin insanlar yenə də ağılı, biliyi, bacarığı 
və yaxşı əməlləriylə cəmiyyətin inkişafına böyük töhfə verməkdə 
öz həyatlarını davam etdirirlər. 

Müəllim ömrünü çırağa bənzədənlər, heç də səhv etməyib-
lər. Çünki çıraq özündən çox ətrafına işıq salar. Belə ömürdə hər 
şey üçün narahatlıq hissi, hamıya yaxşılıq etmək istəyi yaşanır. 

Haqqında söhbət açmaq istədiyim Elnarə Əlislam qızı 
Əzimova-Babayeva məhz belə ömür yaşayan müəllimlərimiz-
dəndir. Elnarə Əzimovanın bəxti onda gətirib ki, o, rayonumuzun 
adlı-sanlı müəllimləri Əlislam və Həqiqət Əzimovların ailəsində 
dünyaya göz açıb, böyüyüb, boya-başa çatıb. Babaları -
Nizaməddin Adıgözəlov və Qasım Əzimov Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun sayılıb-seçilən ziyalılarından olublar. Onların hər ikisi 
işlədikləri bütün vəzifələrin öhdəsindən alnıaçıq, üzüağ gələrək bu 
gün də Şabran (keçmiş Dəvəçi) camaatının yaddaşında vicdanlı, 
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haqqı nahaqqa verməyən rəhbər işçi, səmimi və qayğıkeş dost, 
tələbkar və ailəcanlı bir insan kimi qalıblar. 

Elnarə müəllimə haqqında bu yazıya başlayarkən 1978-ci 
ilin sentyabr ayında,  təqribən 40 il bundan öncə şahidi olduğum 
bir hadisəni xatırladım: Dəvəçi şəhər T.Abbasov adına 1№-li orta 
məktəbin ilk zəng tədbirinə dəvət olunmuşdum.Mərasim zamanı 
məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Nizaməddin 
Adıgözəlov 4 yaşlı bir qızcığaza söz verdi. O, S. Vurğunun 
“Azərbaycan”, “Şair, nə tez qocaldın, sən? şeirlərini və digər 
əsərlərindən parçaları xüsusi intonasiya ilə, məharətlə ifa etdi. 
Maraqlanıb soruşdum: “Dostun Əlislam müəllimin və Azərbay-
can dili və ədəbiyyatı müəllimi Həqiqət Əzimovanın qızıdır”- 
dedilər. Sonralar mən Elnarənin həm məktəb, həm də rayon təd-
birlərində fəal çıxışlarının şahidi oldum.Valideynlərinin dediyinə 
görə hətta vaxtıkən bəstəkar Oktay Zülfüqarov özünün 
“Tumurcuq” ansamlı ilə rayonumuzda olarkən balaca Elnarəni 
də özü ilə Bakıya, çəkilişə dəvət etmişdi. 

Sonralar Elnarə orta məktəbi bitirərək ali məktəbə qəbul 
oldu. Filologiya və tarix ixtisasına yiyələndi. Artıq 23 ildir ki, o, 
məktəb-liseyin sayılıb-seçilən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
müəllimlərindəndir. 

İndi isə gəlin sizi Elnarə Əzimovanın həyatı və əmək 
fəaliyyəti ilə tanış edim: 

Elnarə Əlislam qızı Əzimova  
26 iyul 1974-cü ildə Şabran(keçmiş 
Dəvəçi) rayonunda müəllim ailəsində 
dünyaya göz açıb. 

Atası Əlislam Qasım oğlu 
Əzimov 15 dekabr 1949-cu ildə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Pirəmsən kəndində ziyalı ailəsində 
anadan olub. Rayonun Dəvəçikənd 
orta məktəbində müəllim, Dəvəçi 
qiyabi orta məktəbində müəllim və 

metodist, rayon əyani-qiyabi orta məktəbində direktor, şəhər  
4 №-li orta və Xəlilli kənd əsas məktəbində isə riyaziyyat müəllimi 
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işləyib. 13 iyun 2012-ci il tarixdə 62 yaşında xəstəlikdən dünyasını 
dəyişib. 

Anası Həqiqət Nizaməddin qızı Əzimova 5 iyun 1951-ci ildə 
Şabran(keçmiş Dəvəçi) rayonunun ən səfalı guşələrindən biri olan 
Pirəbədil kəndində müəllim ailəsində anadan olub. Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər T.Abbasov adına orta məktəbində müəllim, Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey-
də direktor müavini və müəllim işləyib. Hal-hazırda da həmin təhsil 
müəssisəsində əmək fəaliyyətini davam etdirir. Səmərəli pedaqoji 
fəaliyyətinə görə “Tərəqqi”medalı ilə təltif edilib. 

Elnarə Əzimova 1980-cı ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
T.Abbasov adına 1№-li orta məktəbinin I sinfinə qəbul olub. Orta 
məktəbin bütün siniflərini tərifnamə ilə qurtarıb. Məktəbdə ona dərs 
deyən Xədicə müəlliməni, sinif rəhbəri Həcən Cəbrayılovu, fizika 
müəllimi Saçlı Fərmanovanı, babası-tarix müəllimi Nizaməddin 
Adıgözəlovu,  anası Həqiqət müəlliməni bu gün də böyük hörmətlə 
xatırlayır. 

E.Əzimova Respublika fənn olimpiadalarında Azərbaycan dili 
və ədəbiyyatı fənnindən I yeri tutarkən ürəyindəki arzusunu 
valideynlərinə belə bildirmişdi: “Filoloq olmaq, anamın peşə yolunu 
davam etdirmək istəyirəm”. Nəhayət, 1990-ci ildə gənc Elnarə 
həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. Hələ orta məktəb illərindən 
valideynləri kimi müəllim olmaq arzusunu isə o,  ürəyində yaşadırdı. 
Bu arzu və niyyətlə sənədlərini ali məktəbin tələbə qəbulu komis-
siyasına verib. Tələbə qəbulu üzrə keçirilən imtahanlarda uğur 
qazandığına görə ADPİ-nin filologiya-tarix fakültəsinə daxil olub. 
Lakin ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq ali məktəbin gündüz şöbə-
sindən qiyabi şöbəsinə köçürülüb. Eyni zamanda Dəvəçi şəhər 
yeddillik musiqi məktəbində ilk əmək fəaliyyətinə başlayıb. 

Elnarə müəllimə UYM-də dərnək rəhbəri vəzifəsinə təyin 
olunub. Bu vəzifədə bir neçə il işləyib. 1994-cü ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər 2№-li orta məktəbə müəllim köçürülüb. Artıq 23 ildir 
ki, həmin məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini tədris 
edir. O, tədris ediyi fənnin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla bərabər, 
sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin keçirilməsinə də xüsusi 
diqqət yetirir. Onun məktəbdə keçirdiyi “ 20 Yanvar”, “Ana dilim”, 
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“Xocalı faciəsi” və başqa tədbirlər iştirakçılar tərəfindən həmişə 
rəqbətlə qarşılanıb. Həmin tədbirlər rayonda çıxan “Şabran” qəze-
tində də  ətraflı işıqlandırılıb. 

Elnarə müəllim məktəb-liseyin nümunəvi sinif rəhbərlərindən 
biridir. Peşəkar sinif rəhbəri kimi rəhbərlik etdiyi sinifdəki bütün 
şagirdlərlə dil tapmaq səriştəsi var. Məktəbin daxili intizam 
qaydalarından kənara çıxmaq istəyən şagirdləri dərhal nizam-
intizama dəvət etməyi, onları hər cür pis yoldan çəkindirməyi 
bacarır. 

Elnarə Əzimovanın əməyi həmişə məktəb-liseyin rəhbərliyi 
və diğər rəhbər təşkilatlar tərəfindən dəyərləndirilib. 2002-ci ildə 
gənc nəslin təlim-tərbiyəsində göstərdiyi səmərəli fəaliyyətə görə 
Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının fəxri fərmanı ilə təltif 
edilib. 

Elnarə müəllimin dərs dediyi şagirdlər artıq cəmiyyətdə öz 
layiqli yerlərini tutublar. Onlardan Məmməd Haqverdiyev- Sabran 
Rayon İcra Hakimiyyətində, Çingiz Xubyarov - Azərbaycan Res-
publikası Müdafiə Nazirliyində, Kənan Məmmədov və Seymur 
Əkbərov – Neft sənayesində məsul vəzifələrdə işləyirlər. Aysel 
Məmmədova, Aqşin Əlicanov, Qızılgül Bayramova,  Bənövşə Əsə-
dullayeva və başqalrı isə müəllim kimi fəaliyyət göstərirlər. 

Elnarə Əzimova ailəlidir. 1992-ci ildə ailə həyatı qurub. 
Həyat yoldaşı Eldar Babayev ali təhsilli mühəndisdir.  

Üç övladı var. 
Qızı Şəkər Xarkov Dövlət Universitetinin məzunudur.  
Oğlu Ülvi mexanik peşəsinə yiyələnib.  
Kiçik oğlu Tərlan isə Şabran şəhər R.Yusifov adına 2 №-li 

texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin V sinif şagirdidir. 
Elnarə müəllimə bu kitab üçün müsahibə verərkən söhbətinə 

belə yekun vurdu: “Yeni texnologiyalarla,  daha keyfiyyətli işləmək 
üçün hər bir müəllim ürəklə çalışmalıdır. Fənnini tədris etməklə 
yanaşı o, vətənpərvər, mərd, xalqını və torpağını sevən gənclər 
yetişdirməlidir. Rayonun ziyalılarından biri olan Əlislam Əzimovun 
ailəsində dünyaya göz açmışam. Lakin atamın yoxluğuyla bu gün 
də barışa bilmirəm: 
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Sənin yoxluğunla barışa bilmirəm, 
Həsrətin yandırır,Ata,hardasan? 
Daha evimizə gedə bilmirəm, 
Gözlərim axtarır, ata hardasan? 
 

Həyatda nəyə nail olmuşamsa, valideynlərimə borcluyam”. 
      
     

ƏZİZƏ MURADOVA – HƏR ÇƏTİNLİYƏ QALİB 
GƏLMƏYİ BACARAN HÜNƏR SAHİBİ 

 
Bundan əvvəl əslən rayonumuzun ən səfalı guşələrindən biri 

Zöhramı kəndindən olan şair dostum Əhəd Muradxanlının 
doğma bacısı Əzizə müəllim haqqında mənim “Min ilə bərabər 
yüz il” və “Dünyaya açılan pəncərə” adlı iki kitabımda yazılar 
gedib. Lakin Əzizə müəllimənin uşaqlıq illəri və sonrakı həyatı o 
qədər keşməkeşli, çətin və zəhmətli olub ki, onun haqqında on 
kitabda da yazsam, onun həyat və əmək salnanəsi barədə söz-
söhbətim tükənməz. Çünki bir yaşında atasını itirməsinə 
baxmayaraq, halal zəhmətilə, dişi-dırnağı ilə çalışan bu insan 
çətinliyin qəddar və boz üzünə hər zaman dik baxmış, öz çevikliyi, 
biliyi və bacarığı sayəsində öz gücü ilə ayaq üstə qalxıb yeriməyi 
bacarmışdır. O, orta məktəbdə və institutdakı təhsil illərində daha 
böyük çətinliklərlə üzləşib. Lakin bütün biliklərə və elmi 
vərdişlərə böyük istək və həvəslə yiyələnməsi gələcəkdə onun bir 
insan kimi həyatda bərkiməsinə, çətin və mürəkkəb 
“situasiya”larda çıxış yolu tapmasına xeyli kömək etmişdir. 

Əzizə müəllimə bu məktəb də daxil olmaqla, rayonun 
ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini 
tədris edib. Bu müəllimin ilk öncə uğuru ondadır ki, o, tədris 
etdiyi bu fənni daim ürəyi, qanı, canı ilə öz şagirdlərinə sevdir-
məyi bacarıb. Dərs keçdiyi şagirdlərə ana dilimizi və milli 
ədəbiyyatımızın mənimsənilməsi üsullarını və sirlərini dərindən 
öyrədilməsinə nail olub. 

Əzizə müəllim həm də mənim “Dünyaya açılan pəncərə” 
adlı yeddinci bədii-publisistik kitabımın koorektoru olub. Həmin 
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kitabın ərsəyə gəlməsinə çox çalışıb, zəhmətə qatlaşıb. Müəllimə 
haqqında çox söz yaza bilərəm. Lakin oxucuları çox yormaq 
istəyim yoxdur. Ona görə də onun həyat və əmək fəaliyyəti ilə sizi 
bir az yaxından tanış etmək istəyirəm: 

Əzizə Dünyamalı qızı Muradova - 
Səmədova 1942-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Zöhramı kəndində 
ziyalı ailəsində anadan olub.  

Atası Dünyamalı kişi kəndin müa-
sir dünyagörüşlü fəallarından olub. 
Kənddə öz hörməti və nüfuzu ilə sayılıb 
seçilən bir ziyalı kimi fərqlənib. Kənddə 
dövlət və kolxoz quruculuğunun yara-
dılması və möhkəmlənməsi işində aktiv 
fəaliyyət göstərib. Kolxozun irəli getmə-
sində, orada ilk partiya təşkilatının yaran-

masında əlindən gələn köməyi edib. Dünyamalı Muradov İkinci 
Dünya müharibəsindən əvvəlki vaxtlarda ticarət sistemində işləyib. 
O, müharibə başlayandan bir il sonra cəbhəyə göndərilib. 1942-
1943-cü illərdə müharibədə faşist işğalçılarına qarşı aparılan şiddətli 
döyüşlərin fəal iştirakçısı olub. Ancaq 1943-ci ilin payızında düş-
mənə qarşı aparılan ağır döyüşlərdə ciddi yaralanmış, əsgər 
yoldaşlarının və həkimlərin səyinə baxmayaraq o, faciəli halda 
həlak olmuşdur.  

Əzizə Muradova 1949-cu ildə Zöhramı kəndindəki ibtidai 
məktəbdə I sinifə dərsə başlayıb. 1953-cü ildə həmin məktəbi 
bitirdikdən sonra təhsilini qonşu Pirəbədil kənd orta məktəbində 
davam etdirib.1956-cı ildə Pirəbədil kənd orta məktəbinin yeddinci 
sinfini müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə ona natamam təhsil alması 
haqqında şəhadətnamə verilib. 

Ə.Muradova ailəsi ilə birlikdə Dəvəçi qəsəbəsinə köçdüyünə 
görə buradakı keçmiş S. M. Kirov adına orta məktəbdə orta təhsilini 
davam etdirib. O, 1959-cu ildə həmin məktəbi yüksək təhsil 
nəticələri ilə bitirdiyinə görə ona orta təhsil haqqında kamal attestatı  
təqdim edilib.   

Dəvəçinin ən səfalı yerlərindən olan gözəl təbiəti, zümzüməli 
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buz bulaqları,  məhsuldar bağları, söhbətcil və zarafatcıl insanları ilə 
məşhur olan Zöhramı kəndində uşaqlıq və yeniyetməlik çağlarını 
yaşayan gənc Əzizə gələcəkdə ədəbiyyat müəllimi olmaq arzusuna 
düşüb. Bu arzuya onu sövq edən kənddəki söz və saz ustaları Aşıq 
Hüseynbala və kəndin ağsaqqalı Cəmaləddin Əfəndinin oğlu Əli 
İlyasov və şair qardaşı Əhəd Muradxanlı olub. 

 1959-cu ildə çoxdan ürəyində tutduğu arzunun çin olması 
məqsədilə gənc Əzizə təhsil sənədlərini S.M.Kirov adına ADU-nun 
tələbə qəbulu komissiyasına verib. Çox gərgin və çətin keçən qəbul 
imtahanlarında əldə etdiyi uğurlar nəhayət ki, Əzizəni sevindirib. O, 
respublikamızın bu qocaman və tanınmış ali məktəbinin filologiya 
fakültəsinin tələbəsi adını qazanıb. Sanki həmin sevindirici və 
əlamətdar hadisə onu dünyanın ən bəxtiyar gənclərindən birinə 
çevirib. O, həmin dəmdə məşhur olan bir Azərbaycan atalar sözünü 
dilə gətirib: “ Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz ”.  

Əzizə Muradova 54 ildən sonra tələbəlik illərini belə 
xatırlayır: “ İlk vaxtarda tələbəlik həyatı mənə çox çətin görünürdü. 
Bir-birinə aman verməyən mühazirələr, məşğələlər, tapşırıqlar, 
zaçot və imtahanlar az qala məni yorub əldən salırdı. Lakin burada 
möhkəm iradə,  səbr və dözüm, eləcə də mövcud çətinliyə alışmaq 
lazım idi. Ciddi rejimdə işləməyi qərara aldım. Hər gün üçün iş 
qrafiki tutdum. Dərs zamanı müəllimləri diqqətlə dinlədim, onların 
danışdıqları dərsi bir-bir dəftərimə yazdım. Başa düşmədiyim möv-
zulardan tez-tez suallar verdim. Kitablardan ayrılmadım, növbəti 
dərsə elə mühazirə zalında hazırlaşmağa adət etdim. Nəticə yaxşı 
alındı. Heç altı ay keçməmiş mən məktəbdə tədrislə bağlı hər şeyi 
yoluna qoydum. Və universitetin ən fəal tələbələri sırasına keçdim”.  

1963-cü ildə gənc Əzizə ADU-nu böyük uğurlarla bitirib və 
ona dövlət komissiyasının qərarına əsasən ali təhsil haqqında 
diplom verilib. Respublikamızın baş ali təhsil müəssisəsini əla və 
yaxşı qiymətlərlə bitirdiyinə görə onun təyinat məsələsini həll 
etmək işi Bakı Şəhər Xalq Maarif İdarəsinə həvalə olunub. O, 
həmin ildə Bakı şəhər 176 №-li məktəbdə Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı müəllimi kimi pedaqoji əmək fəaliyyətinə başlayıb. 

Bir müddət həmin məktəbdə işlədikdən sonra ailə vəziyyəti 
ilə əlaqədar olaraq Əzizə müəllimə Dəvəçi şəhərinə köçüb. O, 
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əvvəlcə rayonun Pirəmsən kənd orta məktəbində,  daha sonralar isə 
Dəvəçi şəhər 2 saylı orta, Leyti kənd ibtidai, Çayqaraqaşlı, 
Hacıqaraqaşlı, Xəlfələr, Qorğan və Düzbilici kənd səkkizillik 
məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləyib.  

 Hal-hazırda Əzizə müəllimənin 75 yaşı var. Lakin ona hələ 
qoca demək olmaz. Çünki bu insan evdə yorulmadan çalışır. Bu gün 
də o, zəngin pedaqoji təcrübəsini gənc müəllimlərə və ali 
məktəblərə qəbul olmaq istəyən gənclərə vermək istəyi ilə yaşayır 
və buna nail ola bilir. Nəvələrinin həyatda mükəmməl təhsil 
almasına, yaxşı mövqe tutmasına böyük maraq göstərir. 

Əzızə Muradova ilə bu yazı barədə apardığım son 
söhbətimizdə o, belə bir fikir söylədi: “ Böyük fərəf hissi ilə qürur 
keçirir və sevinirəm ki, müəllim işlədiyim 55 ildə ana dilimiz olan 
Azərbaycan dilini dərs dediyim şagirdlərimə dərindən sevdirə 
bilmiş, milli ədəbiyyatımızın qədim və bu günkü qaynaqları 
haqqında onlara hərtərəfli məlumat verə bilmişəm. Mən 
yetişdirdiyim məzunlarla fəxr edir, onların misilsiz uğurlarına 
sevinirəm. Həmişə fəxr etmişəm ki, müəlliməm, ona görə də bu 
təmiz və müqqəddəs adın sonadək paklığını qoruyub saxlamağa 
çalışmışam”.  

Əzizə Muradova ailəlidir, 3 övladı, 4 nəvəsi vardır 
 
 

NATƏVAN MƏMMƏDOVA (SƏFƏROVA) - “MÜƏLLİM 
OLDUĞUMA GÖRƏ VALİDEYNLƏRİMƏ VƏ 
MÜƏLLİMLƏRİMƏ ÇOX MİNNƏTDARAM” 

 
Uşaqların, yeniyetmələrin, xüsusilə gənclərin təlim-tərbiyə-

sində, fəal həyata hazırlanması prosesində, eləcə də onların 
Vətənə və xalqa layiqli övlad kimi yetişməsində valideynlərlə 
yanaşı müəllim əməyinin də rolu böyükdür. Müəllimin biliyi, 
təcrübəsi, şəxsiyyəti, şəxsi davranışı, sözü-söhbəti, əxlaqi dəyər-
ləri, əqidəsi, dünyaya baxışları, özünü sinifdə necə aparması və 
sinfi idarə etmək bacarığı onun dərs dediyi şagirdlər üçün həmişə 
nümunə olub. 

Şagirdlərin gələcək üçün ən layiqli şəxsiyyət kimi yetişmə-
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sində də müəllim amili əvəzedilməz bir faktordur. Burada 
müəllimin təkcə təhsil səviyyəsi, bilik və bacarığı kifayət etmir.Bu 
işdə davranış tərsi, psixoloji hazırlıq, pedaqoji ustalıq, mədəni 
səviyyə və s. məsələlər də əsas şərtdir. 

Bəşəriyyətin həmişə müəllimə, yəni öyrədənə ehtiyacı olmuş-
dur. Ta qədimdən dünyada yaşamış dahilər, filosoflar, mütəfək-
kirlər, eləcə də nüfuzlu dövlət başçıları və alimlər həmişə müəllim 
əməyini cəmiyyət üçün ən dəyərli vasitə hesab etmişlər.Ona görə 
ki, müəllim peşəsi insanı formalaşdırmaq kimi çətin və ağır bir 
missiyanı həyata keçirir. 

Bu gün də müəllimlik fəaliyyəti cəmiyyətimizin ondə gedən 
peşələri ilə yan-yanadır. Müəllim əməyi bu gün də öz dəyərini 
almaqdadır. İndi doğma respublikamızın, o cümlədən Şabran 
rayonunun tam orta məktəblərini bitirən məzunların səsi-sorağı 
dünyanın nüfuzlu ali məktəblərindən gəlir. Bu da müəllimin işdə, 
yəni pedaqoji fəaliyyətində qazandığı hörmət və nüfuzun səviyyə-
sindən asılıdır. 

Pedaqoji sahədə öz sözünü deyə bilən, öz işi, əməli ilə,  
qazandığı və işə tətbiq etdiyi qabaqcıl təcrübə ilə fərqlənən müəl-
limlərimizdən biri də Şaban şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin (o, 
həm də M.Nəzirov adına 4 №-li tam orta məktəbdə tarix müəllimi 
işləyir) müəllimi Natəvan (Səfərova) Məmmədovadır. Natəvan 
(Səfərova) Məmmədova tarix müəllimidir və milli tariximizi dərs 
dediyi şagirdlərə sevə-sevə öyrədir. 

Natəvan müəllimə 1993-cü ildən pedaqoji ışə başlayıb. 25 ilə 
yaxındır ki, tarix müəllimi işləyir. Müəllimlik fəaliyyətində bir çox 
uğurlara imza atıb. Geriyə baxanda heç vaxt peşman olmadığını 
bildirir. Həmişə onun ali təhsilli,  yaxşı müəllim kimi yetişməsində 
valideynləri ilə yanaşı müəllimlərinə də minnətdarlığını bildirir. 

İndi də gəlin sizi Natavan müəllimin həyat və əmək tarixçəsi 
ilə tanış edək: 

Natəvan Əli qızı Məmmədova (Səfərova) 07 avqust 1970-ci 
ildə Dəvəçi şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. 
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Atası Əli Tapdıq oğlu Səfərov  
15 iyun 1937-ci ildə Dəvəçi rayonunda 
anadan olub. Dəvəçi qəsəbə orta məktə-
bini bitirdikdən sonra keçmiş Kirovabad 
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki 
Gəncə Aqrar Universitetini) fərqlənmə 
diplomu ilə bitirib. Keçmiş SSRİ res-
publikalarının bir çox vilayət və şəhər-
lərində, o cümlədən Tbilisidə, Moskvada, 
Krımda və başqa yerlərin elmi mərkəz-
lərində və institutlarında təkmilləşmə 
kurslarından keçib. Həmin yerlərdə zən-

gin təcrübə mübadiləsində olub. Keçmiş SSRİ Xalq Təsərrüfatı 
Nailiyyətləri Sərgisində iştirak edib. Rayonun müxtəlif təşkilat-
larında, o cümlədən Pirəbədil və Rəhimli südçülük-tərəvəzçilik, 
keçmiş Lenin və Kuybışev adına üzümçülük sovxozlarında direktor, 
Dəvəçi rayon Aqrar Sənaye birliyində sədr, rayon Statistika 
İdarəsində müdir və s. vəzifələrdə işləmişdi. Bir ziyalı və kənd 
təsərrüfatı işçisi kimi rayon camaatı içərisində o, yüksək hörmətə və 
nüfuza malik  idi. Öz səliqəli geyimi, mədəni rəftarı və xoş 
ünsiyyəti ilə daim başqalarından seçilərdi. 

Əli Səfərovun rayonun Pirəbədil sovxozunda direktor işlədiyi 
dövrlərdə həmin qabaqcıl müəssisə kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı və dövlətə satışı planlarını dəfələrlə ardıcıl surətdə artıq-
laması ilə yerinə yetirmişdi. Ona görə də həmin sovxoz 
Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 
Keçici Qırmızı bayrağı ilə təltif edilmiş və pul mükafatı almışdı.  

Ə.Səfərov 1998-ci ilin dekabr ayının 02-də 61 yaşında qəflətən 
dünyasını dəyişib. 

Natəvanın anası Tahirə Şıxmurad qızı Səfərova (Mövludova) 
03 iyul 1950-ci ildə Dəvəçi rayonunda anadan olub. Xanlar 
Pedaqoji Texnikumunu bitirib. 48 il Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər  
3 №-li tam orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi işləyib. Hal-
hazırda təqaüdçüdür. 

Natəvan Səfərova 1977-ci ildə Dəvəçi şəhər 2 №-li orta 
məktəbin I sinfinə qəbul olub. İbtidai sinifdə Elmira Adığözəlova 
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ona dərs deyib. Orta məktəbdə Natəvanın təhsil aldığı illər isə 
olduqca mənalı və yaddaqalan olub. Müəllimləri: riyaziyyatdan 
İsbat İsaqov, Tofiq Poladov və Sevda Həmidova, ədəbiyyatdan 
Gülbikə Qurbanova, rus dilindən Aliyə Nəzirova və Lalə Ağaya-
rova, tarixdən Xanım Ağarzayeva, Nurbala Hüseynov, Hafiz 
Quliyev və Ələddin Əlicanov, kimyadan Roza Abbasova, fizikadan 
Azad Muradəliyev, biologiyadan Sənəm Sultanova olub. 

 1987-ci ildə N.Səfərova həmin məktəbi bitirib kamal attestatı 
alıb. Orta təhsilini yenicə başa vuran gənc Natəvan anasının yolu ilə 
gedərək müəllim peşəsini seçməyi qərara alıb.  

Bu məqsədlə o, təhsil sənədlərini 1989-cu ildə Bakı Dövlət 
Universitetinin tələbə qəbulu komissiyasına verib. Və qəbul 
imtahanlarında müvəffəqiyyət qazandığına görə həmin ali məktəbin 
tarix fakültəsinin qiyabi şöbəsinin tələbəsi adına layiq görülüb. 

1993-cü ildə təhsilini davam etdirməklə yanaşı Dəvəçi şəhər  
2  №-li orta məktəbində tarix müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətə 
başlayıb. Müəllim işləməklə bərabər, məktəbin və rayonun ictimai 
həyatında da  fəal iştirak edib. Dəfələrlə məktəbdə və rayon səviy-
yəsində keçirilən pedaqoji seminarların və elmi konfransların 
iştirakçısı olub. Öz üzərində işləməklə yanaşı inistitutlarda təkmil-
ləşməyi də unutmayıb. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda 2006, 
2007 və 2008-ci illərdə “Öyrədənlərin öyrədəni” kurslarından uğur-
la keçərək öz pedaqoji biliyini və dünyagörüşünü daha da artırmağa 
müvəffəq olub. Hal-hazırda Natəvan müəllimə Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı R.Yusifov adına Şaban şəhər 2 №-li texniki fənlər 
təmayüllü məktəb-liseydə, həm də M.Nəzirov adına 4 №-li tam orta 
məktəbin tarix müəllimi işləyir. 

Natəvan müəllimin dərs dediyi şagirdlər hər il yüksək balla ali 
məktəblərə qəbul olunublar. O, böyük fərəhlə öz keçmiş şagird-
lərindən bu barədə həmişə söhbət açır. Dərs dediyi Fidan Şeydayeva 
(612 bal), Turan Məmmədova (568 bal), Adilə Ağayeva (528 bal) 
və başqaları respublikamızın nüfuzlu universitetlərinə qəbul ol-
muşlar. Keçmiş şagirdləri Fikrət Şamxalov (T.Abbasov adına 
Şabran şəhər 1 №-li orta məktəbin direktoru) və Fikrət Nuşiyevlə 
(Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini) fəxr edir. 

Ailəlidir. 1992-ci ildə ailə həyatı qurub. Həyat yoldaşı 
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Mirzəağa Məmmədov Bakı-Şabran marşrutunda sürücü işləyir. İki 
övladı var. 

Qızı Vəfa Azərbaycan Dillər Universitetinin ingilis dili fakül-
təsini bitirib. İngilis dili müəllimi işləyir.  

Oğlu Hüseynağa Azərbaycan Texniki Universitetinin “Səna-
yenin təşkili və idarə olunması” fakültəsində təhsil alır. 

Söhbətimizin axırında Natavan müəllimə sözünü belə tamam-
ladı: “Mənim orta və ali təhsil almağımda valideynlərimin böyük 
əməyi var. Lakin orta məktəbdə və institututda təhsil aldığım 
dövrdə mənə dərs demiş müəllimlərimdən də tam razıyam. İsbat 
İsaqov və Xanım Ağarzayeva orta məktəbdə oxuduğum vaxtlarda 
ən çox sevdiyim müəllimlər olublar.  

Ali məktəbdə oxuduğum illərdə mənə dərs demiş tarix fakül-
təsinin dekanı Yaqub Mahmudlu idealım olub. ADU-da sevimli 
müəllimlərim olmuş Anar İskəndərlini, Etibar Məmmədovu, Kərim 
Şükürlünü, Fəridə Məmmədovanı, Məmmədəli Hüseynovu, Rəşid 
Göyüşovu (diplom müdafiəsinin rəhbəri) həmişə xoş xatirələrlə 
yada salıram. Bir sözlə, ən sevdiyim bir peşədə işlədiyimə, yəni 
müəllim olduğuma görə valideynlərimə və müəllimlərimə çox 
minnətdaram”. 

 
 
 

RƏŞAD ƏMRAHOV – TƏHSİL SAHƏSİNDƏN 
İDARƏETMƏYƏ DOĞRU 

 
Rəşad Əmrahov keçmiş tələbəlik illərindən bu günədək yaxşı 

münasibətdə olduğum Tofiq Əmrahovun oğludur. Atası Tofiq 
müəllimlə mən 1970-1974-cü illərdə, bir il fərqlə eyni vaxtda, eyni ali 
məktəbdə oxumuşam. Həmin dövrdə dərsdən sonra Bakıda ən çox 
sevdiyimiz M.Ə.Sabir adına bağdakı açıq səma altında yerləşən 
çayxanaya tez- tez çay içməyə gedərdik. Orada çay içə-içə təhsilimizlə 
bağlı şirin söhbət edər,gələcəyimizə aid planlar qurardıq. Sonra isə 
şəhərin görməli yerlərinə gəzintiyə çıxardıq. 

 Həmin dövrdən 50 ilə yaxın vaxt keçib. Lakin mən Tofiq 
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Əmrahovla hər görüşəndə o tələbəlik vaxtı, sanki bir quş kimi bir göz 
qırpımında gözümüzdən uçub gedən gənclik illərim yada düşür. 
Xəyallar aləminə düşərək o unudulmaz illəri, yaşadığımız bu və ya 
diğər xoş anları T.Əmrahov tez-tez yenidən mənim yadıma salır.Bu 
zaman ikimizin də həyatında keçən xoş xatirəli günlər o saat 
gözümüzün önünə gəlir. Sanki yaddaşda günbəgün,  saatbasaat 
onların izi görünür. Qəlbimizdən və yaddaşımızdan cərrah bıçağı ilə 
belə silinib götürülməsi mümkün olmayan baldan şirin həmin 
xatirəli anları bir də təzədən yaşamağa məcbur oluruq. 

Rəşad müəllim xaricdən görkəmcə ciddi, qaraqabağ görünsə 
də,  əslində daxilən qəlbiaçıq, mehriban, səmimi və ünsiyyətcil bir 
insandır. Onunla ilk tanışlığım o, ali məktəbin əyani şöbəsində 
oxuduğu illərdən başlayıb. Onda mənim oğlum Ramin də iki il fərqlə 
o, oxuyan pedaqoji universitetin, yəni ADPU-nun tarix fakültəsində 
oxuyurdu. İkisi də tərəzi bürcündə doğulan bu gəncləri təkcə ixtisas 
seçimi deyil, onların daxili aləmləri və xaraktetləri də birləşdirirdi. 
Özümüz - yəni atalar kimi övladlarımız da daim, istər təhsil illərində, 
istərsə də sonrakı dövrdə bir-birinə çox yaxın olublar. İndi də 
həyatda və işdə günbəgün yeniləşməyə və müasirliyə can atan bu iki 
gənc ziyalını yenə tez-tez bir yerdə görmək olar. Artıq 20-ilə yaxındır 
ki, onları da ataları kimi təməli tələbəlik dövüründə qoyulmuş 
möhkəm və qırılmaz saf dostluq telləri bir-birinə bağlayıb.  

Rəşad müəllim istər 2 saylı orta məktəbdə müəllim işlədiyi 
illərdə, istərsə də Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər İnzibatı Ərazi Dairəsi üzrə 
nümayəndəsinin müavini vəzifəsində çalışdığı dövrdə ona tapşırılan 
vəzifə daxilində üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirib. Öz işi 
ilə yanaşı, rayonun bütün ictimai tədbirlərində də fəal iştirak edib. 

Çoxunuz Rəşad müəllimi məndən də yaxşı tanıyırsınız.O, təkcə 
kabinetdə oturub yazı-pozu ilə məşğul olmaqla kifayətlənmir. Şabran 
şəhərində hər gün onu iş başında – dövlət tədbirlərində, şəhərin 
abadlığı və yaşıllaşdırılması ilə əlaqədar keçirilən iməclikdə və ya 
digər ictimai vəzifə və tapşırıqları yerinə yetirən görərsiniz. Ona görə 
də sizi çox yormaq istəmirəm. İndi də gəlin Rəşad Əmrahovun həyat 
və əmək fəaliyyəti ilə sizi daha yaxından tanış edim: 
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Rəşad Tofiq oğlu Əmrahov 1978-ci 
ilin oktyabr ayının 3-də Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya 
gəlib. 

Atası Tofiq Güləhməd oğlu Əmrahov 
25 avqust 1949-cu ildə müəllim ailəsində 
anadan olub. Əvvəlcə ticarət sistemində 
çalışıb. Qiyabi yolla ali təhsil aldıqdan 
sonra 1971-ci ildə rayonun keçmiş N.Nəri-
manov adına sovxozunda əmək haqqının 
mühafizəsi üzrə mühəndis vəzifəsində işlə-
yib. 1972-1975-ci illərdə rayon avtobaza-

sında əvvəlcə mühasib, sonralar taksirovçu və dispeçer vəzifələrində 
çalışıb. 

1975-ci ildə Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsi T.Əmra-
hovun bacarıqlı mütəxəssis kimi yetişməsini nəzərə alaraq onu Dəvəçi 
rayon XDS İcraiyyə Komitəsinin baş mühasibi vəzifəsinə irəli çəkib. 
Bu vəzifədə o, 10 ilə qədər işləyib. 

 1984-1986-cı illərdə T.Əmrahov əvvəlcə rayon Aqrar- Sənaye 
Birliyində, sonra isə rayon Sığorta Müfəttişliyində baş mühasib 
vəzifələrində çalışıb. 1991-ci ildə o, rayonun rəhbər təşkilatlarının 
məsləhəti ilə ən çətin və məsul vəzifələrdən birinə - Dəvəçi rayon 
Pensiya Fondunun müdiri vəzifəsinə irəli çəkilib. 1991-ci ildən 2016-cı 
ilə kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayon şöbəsinin müdiri olub. Hal-hazırda təqaüddə olmasına baxma-
yaraq rayonun ictimai həyatında fəal iştirak edir. Şabran İcması İctimai 
Birliyinin sədridir. 

Rəşadın anası Gülsənəm Taha qızı Əmrahova 1955-ci ilin aprel 
ayının 24-də Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Sumaqava -Qazma 
kəndində fəhlə ailəsində anadan olub. 1987-ci ildən hal-hazıra kimi 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon Təhsil Şöbəsində aparıcı mühasib 
vəzifəsində çalışır. 

Rəşad Əmrahov 1985-ci ildə Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına  
1 №-li səkkizillik məktəbin I sinfinə qəbul olub. Gərgin, lakin 
yaddaqalan təhsil illəri Rəşadın ilk həyat salnaməsində silinməz izlər 
buraxıb. Dərslərini yaxşı və əla oxumaqla yanaşı  məktəbin ictimai 
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işlərində də fəallıq göstərib.  
1993-cü ildə Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına səkkizillik məktəb 

orta məktəbə çevirildiyi üçün Rəşad elə öz doğma məktəbində orta 
təhsilini davam etdirib. Və 1995-ci ildə həmin  məktəbi bitirərək orta 
təhsil haqqında attestat alıb. 

Gənc Rəşadın arzusu və istəyi 1955-1957-iilərdə ADU-da təhsil 
alarkən Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bir vaxtda paralel oxumuş 
babası Güləhməd müəllim kimi tarix müəllimi olmaq idi. 
Valideynləri, yaxın qohumları və müəllimləri onun hüquqşünas 
olmasını istəsələr də, “Mən babam kimi tarixçi olacağam” demişdi. Bu 
arzu ilə də o, 1996-cı ildə təhsil sənədlərini TQDK-na təqdim edib. 
Qəbul imtahanlarında müvəffəqiyyət qazandığına görə ali məktəbin 
tarix fakültəsinə qəbul olub. 

Rəşad Əmrahovun tələbəlik illəri tezliklə unudulmaz bir xatirəyə 
çevirilib. O, gündəlik mühazirə və məşğələlərlə yanaşı institutun bütün 
ictimai tədbirlərinin də fəal iştirakçısı olub. Nəhayət,  2000-ci ildə 
Rəşad N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini 
bitirərək ali təhsil haqqında diplom alıb. Onun təyinatı Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Dəvəçi RTŞ-nin sərəncamına 
göndərilsə də, gənc Rəşad ilk növbədə hərbi qulluq borcunu yerinə 
yetirməyi qərara alıb. 

2000-2001-ci illərdə Rəşad Əmrahov Bakı şəhərində birillik 
hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmət müddətini bitirdikdən sonra o, 
2001-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər R.Yusifov adına 2 №-li orta 
məktəbinə tarix müəllimi təyin edilib. Bu məktəbdə işlədiyi ilk 
günlərdən ali məktəbdə qazandığı bilikləri dərs dediyi şagirdlərinə 
öyrətməyə çalışıb. Nəticədə məktəbin müəllim və şagird kollektivinin 
sevimlisinə çevirilib. 2005-ci ilə qədər bu məktəbdə müəllim işləməklə 
yanaşı rayonun ictimai tədbirlərində də yaxından iştirak edib.  

Rayonda keçirilən bir sıra mühüm tədbirlərinin iştirakçısı olan 
gənc Rəşadın orada fəallığı rayon rəhbərliyinin nəzərindən qaçmayıb. 
2005-ci ilin iyun ayının 20-də o, Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon İcra 
Hakimiyyəti Başçısının Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər İnzibatı Ərazi 
Dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini vəzifəsinə irəli çəkilib. 

İşlədiyi müddət ərzində o, bir dövlət qulluqçusu kimi öz vəzifə 
borcunu daim yerinə yetirməyə çalışıb. Xidməti vəzifəsini layiqli icra 
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etməklə yanaşı, dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi və qanunçuluğun 
düzgün yerinə yetirilməsi istiqamətində də yorulmadan iş aparıb. Şəhər 
və rayon miqyasında keçirilən bütün tədbirlərin önündə gedib. 

Ailəlidir, 4 övladı var. 
 

 
NƏRMİN OSMANOVA (XUBYAROVA) - “ATAM BABƏK 

MÜƏLLİM MƏNİM HƏYAT İDEALIM OLUB” 
 

Ensiklopedik lüğətdə “Müəllim” sözünün ərəb mənşəli 
olduğu qeyd edilir. Azərbaycan dilinə tərcümədə bu söz  “öyrə-
dən”, “bilmək”, ” başa düşmək” və s. mənalarını verir. 

Müəllimlik ən məsul və çətin, lakin ən şərəfli peşələrdən 
biridir. Rəhmətlik dostumuz, ziyalı yoldaşımız, Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar müəllimi Babək müəllim də əsl müəllim 
idi. Müəllimlik peşəsini və bu peşəni işlətməyin sirlərini öyrənmək 
və öyrətmək onun qanına, canına hopmuşdu. O, dərs dediyi şa-
girdlərinə təkcə tarix fənnini deyil, Vətəni, torpağı, həyatı, insanı, 
yerini-yurdunu, tarixini, dövlətçiliyi,bütün keçmişi öyrədirdi. İndi 
isə əfsuslar olsun ki, o, həyatda yoxdur. Artıq həyatdan köçüb. 
Lakin Babək Xubyarovun öz adı-sanı, dəsti-xətti,  imzası, müəllim 
saflığı, pedaqoji ustalığı, vətəndaş ucalığı, ziyalı nuru ilə onu 
tanıyanların ürəyində,  yaddaşında sanki bir xatirə qalası qurub. 

Bu qaladan Babək müəllimin həyatı boyu təhsil sahəsində 
gördüyü bütün yaxşı işləri və xeyirxah əməlləri öz aydınlığı ilə 
incəliyinədək görünür. 

Babək müəllim əsl təhsil və elm fədaisi idi. Yaxşı yadım-
dadır. Azərbaycan Dövlət Televiziyası onun rəhbərlik etdiyi 
“Çıraqqala” komandasının bilik yarışmasındakı qələbələrinə həsr 
olunmuş film çəkmişdi. Onun imzası ilə neçə-neçə testlər toplusu, 
orta məktəb dərslikləri, tədris proqramları, müəllim və şagirdlər 
üçün əyani vəsaitlər çap olunmuşdu. Təkcə onu göstərmək kifa-
yətdir ki, Babək müəllim Bakı şəhərində orta məktəbdə müəllim 
işləyə-işləyə nüfuzlu alimlərlə birlikdə respublikanın Təhsil və 
Tələbə Qəbuluna dair yaradılmış bir neçə Dövlət Komissiyasının 
üzvü idi. Və bu komissiyalarda o, yorulmaq bilmədən milli təhsi-
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limiz və dövlətimiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən mükəmməl, 
ardıcıl və səmərəli iş aparırdı. 

Babək müəllim bütün mənalı ömrünü, zəhmətdən işıq və 
güc alan həyatını bütünlüklə təhsil və elm sahəsinə həsr etdi. 
Onun nurlu həyatı sanki məktəbə, şagirdlərə, kitablara, bütün-
lükdə təhsil sahəsinə bağlanmışdı.Və birdəfəlik möhtəşəm istək və 
sevgi ilə tədris işinə möhürlənmişdi. O, öz müəllim peşəsini və 
tədris etdiyi tarix fənnini bütün varlığı ilə ürəkdən sevirdi. Bu 
sevgini dərs dediyi şağirdlərə ötürməyi də mükəmməl bacarırdı. 
Babək Xubyarov dərs dediyi şagirdləri öz övladı qədər sevdiyi 
kimi, şagirdləri də onu qəlbən sevirdi, ona dərin hörmət və 
məhəbbət bəsləyirdilər.Vətəni, onun hər qarış torpağını, xalqını 
qəlbən sevmək isə Babək Xubyarovun yüksək həyat amalı idi.  

Onun qazandığı hörmət və nüfuz təkcə bununla bitmirdi. 
Babək müəllimin əldə etdiyi təhsil uğurları artdıqca, onun şan-
şohrəti təkcə Şabrana (keçmiş Dəvəçiyə) deyil, Bakı şəhərinə, 
bütün respublikaya yayılırdı. Bu səbəbdən də onu sevən və hörmət 
bəsləyənlərin sayı da ildən-ilə artırdı. Babək müəllimi sevənlər-
dən, ona bir layiqli övlad kimi məhəbbət və hörmət bəsləyənlərdən 
biri də onun qızı Nərmin xanımdır. 

 Nərmin müəllimə Babək müəllimin ən istəkli övladıdır. O, 
nəinki atasını, hətta onun peşəsini, ixtisasını da özünə örnək 
seçib. Desək ki, elə bu müəllim qızını yaşamağa, işləməyə sövq 
edən və səsləyən, bu işdə onun getdiyi yola yaşıl işıq yandıran də 
elə bu üç saydığımız cəhətdir.  

Vaxtıkən atası Babək müəllim bu məktəb-liseydə tarix 
müəllimi kimi çalışıb. Eyni ssenari ilə indi atasının yolunu qızı 
Nərmin xanım davam etdirir. Nərmin müəllimə istəyir ki, atası 
kimi yaxşı işləsin, onun kimi rayonda və respublikada ad-san çı-
xarsın. Bir sözlə,  atasının axıra çatdıra bilmədiyi arzuların çin 
olmasına nail olsun. O, öz bilik və bacarığına, tükənməz əməyinə 
və təcrübəsinə güvənərək atasının təhsil sahəsində qazandığı 
uğurları şərəflə davam etdirərək ləyaqətlə başa çatdırmaq 
niyyətindədir. 

Babək müəllimin təhsil dünyası, məktəb tarixçəsi o qədər 
geniş və rəngarəngdir ki, o mövzuda nə qədər danışsan, nə qədər 
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yazsan da tükənmək bilmir ki, bilmir. Ancaq mən bu mövzunu çox 
uzadıb istəkli oxucuları yormaq istəmirəm. 

İndi də, əziz oxucular, gəlin sizi Nərmin Osmanova 
(Xubyarova) ilə bir qədər yaxından tanış edim.Onun həyat və 
əmək salnaməsini yavaş-yavaş sizin üçün vərəqləyim: 

Nərmin Babək qızı Osmanova 
(Xubyarova) 01 sentyabr 1984-cü ildə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində müəllim 
ailəsində dünyaya gəlib. 

Atası Babək Ələkbər oğlu Xubyarov 
10 dekabr 1953-cü ildə Şabran rayonunun 
Rəhimli kəndində müəllim ailəsində anadan 
olub. O, 8 yaşında olarkən atası Ələkbər 
müəllim ağır xəstələnib. 38 yaşında dün-
yadan köçüb. Balaca Babək anasının hima-
yəsində boya-başa çatıb və təhsil alıb. 
1977-ci ildə ADU-nun tarix fakültəsini 

bitirib. Uzun müddət Dəvəçi şəhər 1 №-li 8-illik məktəbində (indiki 
4 №-li tam orta məktəbində), sonralar isə Dəvəçi şəhər 2№-li orta 
məktəbində və rayon Texniki Peşə məktəbində tarix müəllimi 
işləyib. Ömrünün son mərhələsində Bakı şəhərindəki orta mək-
təblərdə çalışıb. Azərbaycan müəllimlərinin XI və XII qurultay-
larının nümayəndəsi olub. O, Azərbaycan Respublikanın 
“Əməkdar müəllimi” idi. 28 yanvar 2016-cı ildə 62 yaşında 
dünyasını dəyişib. 

Nərminin anası Tövsiyə Nurbala qızı Xubyarova 22 yanvar 
1950-ci ildə rayonun Zağlı kəndində müəllim ailəsində anadan 
olub.1972-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun pediatriya fakül-
təsini bitirib. 1978-ci ildən 2014-cü ilədək Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının doğum şöbəsində həkim vəzifəsində 
çalışıb. Hal-hazırda təqaüddədir. 

Nərmin Osmanova (Xubyarova) 1990-cı ildə Dəvəçi şəhər 
2№-li orta məktəbinin I sinfinə qəbul olub. Orta məktəbdə oxuduğu 
illərdə bütün fənnlərdən “əla” qiymətlər alıb.Sinif rəhbəri və rus dili 
müəllimi Rübabə müəllimə həmişə onu şagird yoldaşlarına nümunə 
göstərib. Riyaziyyatdan Muradxam müəllim, Azərbaycan dili və 
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ədəbiyyatdan Sahibə müəllimə, coğrafiyadan Zeynalabdin müəllim, 
ingilis dilindən Xanım müəllimə, fizikadan Fikrət müəllim, kimya-
dan Ağabacı müəllimə ona dərs deyib. Orta məktəbdə Nərminin 
tarix müəllimi isə ana babası Nurbala Hüseynov olub. Elə ona görə 
də tarix fənnini öyrənməyə onda güclü həvəs və istək baş qaldırıb. 
Yeniyetmə və gənclik illərində onun yeganə arzusu və istəyi baba-
sının və atasının peşə yolu ilə getmək idi. Nərmin onlar kimi tarix 
müəllimi olmaq, bu fənni dərs dediyi şagirdlərə ürəkdən sevdirmək 
olub. 
 

 
 

Nərmin müəllim atası Babək Xubyarovla birlikdə 
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Orta məktəbdə oxuduğu dövrdə tarix fənnindən keçirilən 
bütün olimpiadalarda fəal surətdə iştirak edib. Həmişə bu fənn üzrə 
olimpiadanın məktəb mərhələsinin qalibi olub. İki dəfə zona 
birincisi, bir dəfə isə Respublika birincisi olub.Bu istək və niyyətlə 
də o, 2001-ci ildə həmin orta məktəbi yüksək təhsil nəticələri ilə 
(fərqlənmə attestatı ilə) bitirib. 

2002-ci ildə gənc Nərmin ali məktəbə qəbul olmaqdan ötrü 
sənədlərini Dövlət Tələbə Qəbulu Komissiyasına təqdim edib. 
İmtahanları uğurla verdiyinə görə Bakı Qızlar Universitetinə qəbul 
olub. Elə ali təhsilin ilk günlərindən canla-başla var qüvvəsini 
mükəmməl təhsil almağa, dərin elm öyrənməyə səfərbər edib. 
Təhsil və elmlə sıx bağlı olan unudulmaz gənclik illərini o, beləcə 
yola salıb. Yavaş-yavaş yaddaqalan və bir-birindən mənalı keçən 
tələbəlik dövrü getdikcə arxada qalıb. Nəhayət, Nərmin ali məktəbi 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 

İlk pedaqoji fəaliyyətə də elə orta təhsil aldığı məktəbdə 
başlayıb. 2010-ci ildən hal-hazıra kimi Azərbaycanın Milli Qəhrə-
manı R.Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-
liseydə tarix müəllimi işləyir. Yeddi ildir ki, ürəkdən sevib-seçdiyi, 
atasının və babasının xeyir-duası ilə öyrəndiyi tarix fənnini indi o, 
öz sevimli şagirdlərinə öyrədir.  

Nərmin müəllimin dərs dediyi şagirdlərin səsi-sorağı indi 
respublikamızın ayrı-ayrı təhsil ocaqlarından gəlir. Söhbət zamanı 
o, sözə belə başladı: “Uğurlarım çoxdur. Dərs keçdiyim, elm 
öyrətdiyim şagirdlərim hamı ali məktəblərə qəbul zamanı mənim 
etimadımı döğuruldurlar. Keçmiş şagirdlərimdən Gülbikə, Mehri-
ban, Alim,  Adil, Tapdıq BDU-nun tarix,coğrafiya,hüquq fakültə-
lərinə daxil olub. Vüqar isə BSU-nun rus dili fakültəsinin tələbəsi 
adını qazanıb. Müəllim adını daşıdığıma görə böyük qürür hissi 
keçirirəm. Həyatımdan çox raziyam. Çünki atam Babək müəllim 
mənim həyat idealım olub”. 

Nərmin Osmanova yaxşı müəllim olmaqla yanaşı, həm də 
gözəl ailə başçısıdır. Həyat yoldaşı Fariz Səməndər oğlu Osmanov 
inzibatçı işləyir. İki övladı var. Qızı Leyla və Tamiilla həmin 
məktəbin şagirdləridir. Leyla IV sinifdə, Tamilla isə hazırlıq 
sinifində təhsil alır. 
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GÜLNARƏ QASIMOVA - “ƏMƏYİMİN SAYƏSİNDƏ 
FƏRƏH VƏ SƏADƏTƏ QOVUŞMUŞAM” 

 
Ensiklopedik lüğətdə əmək sözü-

nün izahı insanın məqsədəuyğun fəaliy-
yəti kimi səciyyələndirilir. Bu fəaliyyəti 
insan yaratdığı əmək alətləri ilə təbiətə 
təsir etməklə həyata keçirir. Öz maddi və 
mənəvi tələbatını ödəmək məqsədilə ya-
şamaq üçün vacib olan istehlak dəyərini 
yaradır. 

Keçən əsrin 60-80-cı illərində mən 
texnikum, institut və siyasi universitetdə 
təhsil alarkən 3 dəfə üst-üstə 11 il siyasi 
iqtisad fənnini keçmişəm. Üç dəfə ver-
diyim dövlət imtahanından “əla” qiymət 

almışam. Həmin dövrlərdə o fənni mənim qədər ürəkdən sevən, 
gecə-gündüz onu dərindən öyrənməyə səy göstərən, tək-tək tələbə 
tapılardı. Mən fanatikcəsinə bu fənni sevirdim. Tələbəlik illərində 
aldığım mükəmməl təhsil, öyrəndiyim elm, sonralar iş prosesində 
qazandığım zəngin təcrübə məni əmək adlı anlayışa daha da 
yaxından qovuşdurdu. Ona görə də mən ilk gənclik illərindən 
əməyi özümə ilham və həyat mənbəyi seçdim.Onu özümə doğma 
və yaxın bildim. Bu gün də əmək mənim fərəhli, sevincli, işıqlı və 
firavan cabaha gedən yolumdur. 

Dünya şöhrətli “Kapital” əsərinin müəllifi dahi K.Marks 
əməyə tərif verərkən belə bir fikir söyləyib: “Əmək hər şeydən 
əvvəl insanla təbiət arasında baş verən bir prosesdir”. 

Əmək barədə, onun misilsiz dəyəri haqqında neçə min 
illərdir ki, dünyanın görkəmli filosofları, mütəfəkkirləri, şairləri, 
iqtisadçıları və başqa dahi adamları çox qiymətli sözlər yazıb 
qoyublar. Əmək sözü neçə əsrlərdir ki, şifahi və yazılı ədəbiyyatın 
şah mövzularındandır. İbtidai insanlar yaratdıqları ilk nəqmələri 
də elə əməyə həsr etmişdilər. 

Kamil zəkaya, şair təfəkkürə malik olan müdrik Azərbaycan 
xalqı əməyin tərənnümü ilə bağlı çoxlu “Atalar sözü” yaradıb. Bu 
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sözlükdə xalqımız əmək haqqında nələri deməyib. O, əməyi ilham 
mənbəyinə, qızıl bilərziyə,sərvət mənbəyinə, insanın ziynətinə, 
xoşbəxtliyin qapısına və açarına, fərəh və səadətə, şöhrətə, ucalığa 
və s. bənzədib. Bu bənzətmələrin mənasını və qədir-qiymətini 
yalnız əməyi sevən,onu özünün dostu kimi qəbul edən,qazanc 
mənbəyi və həyat simvolu sayan insanlar dərk edə bilərlər. 

Rayon Təhsil Şöbəsinin aparatında 40 ildən artıq işləyən 
ziyalı kimi deyə bilərəm ki, mən rayonumuzun məktəblərində əməyi 
özünə dost, yoldaş, qardaş və sirdaş seçən yüzlərlə təhsil işçisi ilə iş 
münasibətində olmuşam. Ünsiyyətdə olduğum həmin insanlar öz 
elmi biliklərini, iş təcrübələrini və tədris üsullarını günbəgün 
artıraraq və yeniləşdirərək rayonumuz Şabranda (keçmiş Dəvəçidə) 
təhsilin çiçəklənməsinə yetərincə öz töhfələrini vermişlər. Bu 
yazımda mən həmin insanlardan biri Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki 
fənlər təmayüllü məktəb-liseyin rus dili müəllimi Gülnarə 
Əzməmməd qızı Qasımova haqqında sizə söhbət açacağam. 

Gülnarə müəllimə mənim köhnə qonşum, dostum,  sevimli 
müəllimim və sabiq iş yoldaşım rəhmətlik Əzməmməd Qasımovun 
qızıdır. Əzməmməd müəllim rayonumuzun ən qabaqcıl əmək 
müəllimi olub. Müəllimliklə yanaşı dülgərlik sənəti ilə də məşğul 
olurdu. Əlləri qızıl idi. Belə bir şans, istedad və ya bacarıq hər 
əmək müəlliminə qismət olmazdı. Bu gözəl sənətkar ağac və taxta 
materialından ev tikintisi və təmirindən tutmuş mebel istehsalına 
kimi bütün əmək proseslərinin iştirakçısı idi. Görünür, Gülnarə 
müəlliməyə də əməyə olan doğma münasibət elə atasından keçib. 

30 ildən artıqdır ki, Gülnarə müəllimə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər məktəblərində rus dili fənnini tədris edir.  İşlədiyi 
müddət ərzində pedaqoji sahədə əldə etdiyi uğurlar onun əməyi 
ürəkdən sevməyi, onu həmişə uca tutmağı ilə bağlı olub. Söhbət 
zamanı o, bu barədə belə dedi: “Əməyimin sayəsində fərəh və 
səadətə qovuşmuşam. Ona görə də özümü xoşbəxt sanıram”. 
Müəllimənin əməyə olan münasibətini belə konkret formada və 
ürəkdən gələn bir səslə açıqlaması nəyə desən dəyər... 

Zənnimcə, kifayət edər. Deyəsən, artıq bu yazıya nöqtə 
qoymaq məqamı gəlib çatdı. İndi isə gəlin məktəb-liseyin tanınmış 
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rus dili müəllimi Gülnarə Qasımovanın “fərəh və səadətə qovuşan” 
həyat və əmək fəaliyyəti ilə ətraflı tanış olaq: 

Gülnarə Əzməmməd qızı Qasımova 30 sentyabr 1964-cü ildə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 

Atası Əzməmməd Qayıb oğlu Qasımov 1934-cü ildə Dəvəçi 
rayonunun Ləcədi kəndində dünyaya gəlib. Uzun müddət Dəvəçi 
şəhər T.Abbasov adına orta məktəbində əmək müəllimi işləyib. 
Müəllim işləməklə yanaşı o, RXMŞ-də anbar müdiri vəzifəsində də 
çalışıb. Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda ilk sahibkarlıq fəaliyyə-
tinin bünövrəsini qoyanlardan biri olub. 2010-cu ildə 76 yaşında 
dünyadan köçüb. 

Gülnarənin anası Simnarə Mirbaba qızı Qasımova 1940-cı 
ildə Dəvəçi rayonunun Ləcədi kəndində anadan olub. Hazırda 
Şabran şəhərində yaşayır. Evdar qadındır. 78 yaşı var. 

G.Qasımova 1971-ci ildə Dəvəçi şəhər T.Abbasov adına 1 №-
orta məktəbin I sinfinə qəbul olub. 1981-ci ildə orta məktəbi 
müvəffəqiyyətlə bitirib. Həmin ildə də ali məktəbə tələbə qəbuluna 
dair imtahanlardan uğurla keçərək Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və 
Ədəbiyyatı Universitetinə daxil olub. 1986-cı ildə universiteti 
uğurla bitirib və ali təhsil haqqında diplom alıb. 

Ali təhsil müəssisəsini bitirən gənc Gülnarənin Azərbaycan 
Respublikası Maarif Nazirliyi tərəfindən təyinatı Dəvəçi rayonuna 
verilib. 1986-cı ilin sentyabr ayından başlayaraq RXMŞ-nin əmri ilə 
o, əvvəlcə Surra kənd səkkizillik,  sonra isə Dəvəçi şəhər 3№-li orta 
məktəbində rus dili müəllimi kimi çalışıb. 1995- ci ildə ciddi 
ehtiyaca görə Gülnarə Qasımova indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li 
texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyə rus dili müəllimi köçürülüb. 
Hal hazırda da həmin tanınmış məktəb-liseydə çalışır. O, məktəb-
liseyin rus dili fənni üzrə metodbirləşməsinin rəhbəridir. 2017-ci 
ildə 20 ildən artıq səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə məktəb-
liseyin rəhbərliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 

Bu kitaba müsahibə vermək barədə G.Qasımova ilə aparılan 
söhbətdə o, məktəb-liseydəki pedaqoji fəaliyyəti barədə belə dedi: 
“Vaxtıkən dərs dediyim şagirdlər indi respublikamızın və rayonu-
muzun iqtisadi və mədəni həyatında mühüm rol oynayırlar. 
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Şagirdlərimdən Günay Məmmədova rus dili olimpiadalarının 
rayon turunun qalibi olub. Günel Vəliyeva rus dili fənni üzrə 
olimpiadanın rayon turunda II yeri tutub. Fariz Süleymanov isə 
Quba şəhərində keçirilmiş rus dili olimpiadasında fəxri fərmana və 
sertifikata layiq görülüb. 

Keçmiş şagirdlərimdən Rövşanə Hüseynova ADPU-nun 
riyaziyyat-informatika fakültəsini, Royal Hacıyev Kooperasiya Uni-
versitetini, Vüqar Bəbirov İqtisadiyyat Universitetini, Mahmud 
Zalov DSX Akademiyasını bitiriblər. Vaxtilə dərs dediyim məzun-
lardan Şəhla Hacıyeva həkim, Arzu Əliyeva isə müəllim işləyir.  

Sevindirici haldır ki, keçən tədris ilində dərs dediyim XI“a” 
sinfinin rus dili yarımqrupunda oxumuş bütün şagirdlərin hamısı ali 
məktəblərə qəbul olub. İndi Nəzrin Quliyeva Ankara Karaduk 
Universitetinin tibb fakültəsində (645 balla), Səidə Şükürova 
Azərbaycan Pedaqoji Universitetində,Fərid Seyidli Azərbaycan 
Neft Kimya və Sənaye Universitetində, Günel Vəlibəyova və 
Mijqan Bəkəri Bakı Dövlət Universitetində, Heyran Mərifəti Şəb-
nəm Bakı Slavyan Universitetində, Fəzilə Əlməmmədova, Mikayıl 
Şeydayev Azərbaycan Texniki Universitetində, Şəmsayıl Şeydayev 
İnşaat Mühəndisləri Universitetində, Nihad Bəbirov Bakı Mühən-
dislər Universitetində, Murad Rəsulov Ali Hərbi Akademiyada, 
Murad Əsədov Lənkəran Dövlət Universitetində ali təhsil alırlar “. 

Gülnarə Qasımova məktəb-liseyin IX “b” sinfinin rəhbəridir. 
O, ümid edir ki, onun həmin sinfi cari dərs ilində yüksək təhsil 
nailiyyətləri əldə edəcəkdir. 

Gülnarə müəllimə 1987-ci ildə ailə həyatı qurub.  
Həyat yoldaşı Bəyməmməd Qasımov uzun müddət Vergilər 

İdarəsində və rayonun digər müəssisə və təşkilatlarında işləyib. Hal-
hazırda “Dəvəçi Dəyirman MMC”-də anbar müdiri vəzifəsində 
çalışır. 

Oğlu Fərid Biznes Universitetini bitirib. Xaçmaz Regional 
Mədəniyyət və Turizm İdarəsində aparıcı mühasib vəzifəsində 
işləyir.  

Qızı Ülviyyə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi məktəbini 
bitirib. Şabran şəhər musiqi məktəbində çalışır. 

Oğlu Nurlan Neft Akademiyasını bitirib. 
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NƏZİFƏ ƏLİYEVA (ƏLİPOLADOVA) – ŞAGİRDLƏRİN VƏ 
VALİDEYNLƏRİN SEVİMLİSİNƏ ÇEVİRİLƏN PEDAQOQ 

 
Uşaqların tərbiyə və təhsil alması ailədən, uşaq bağçasından 

sonra məktəbdən başlayır. Müqəddəs təhsil məbədi hesab etdiyi-
miz məktəb və bu məktəbdə işləyən pedaqoji işçilər, yəni müəllim-
lər məktəbdə şagird adı altında cəmiyyət üçün yeni insanlar 
yetişdirirlər. Cəmiyyətin bu günü, sabahı və gələcəyi üçün hazır-
lanan həmin insanların xeyirli və ya ziyanlı olması (yəni bəzi 
hallarda pis vərdişlərə yiyələnməsi) məktəbdə bu sahəyə güclü 
nəzarətdən, həmin insanlara verilmiş təlim-tərbiyənin keyfiyyə-
tindən çox-çox asılıdır. Təhsil müəssisələrində tərbiyə və təhsil 
alan şagirdlərin cəmiyyət üçün faydalı bir şəxsiyyət kimi yetişməsi 
məsuliyyəti də məktəbin və məktəbdə çalışan müəllimlərin üzərinə 
düşür. Yəni təlim-tərbiyə alan şagirdlərin bir tam şəxsiyyət kimi 
cəmiyyət üçün düzgün formalaşması və onun yararlılıq dərəcəsi 
məktəbdə istifadə edilmiş pedaqoji təcrübənin səmərəli formada 
tətbiqindən və istifadə edilən tədris-tərbiyə metodlarının təsirli 
olmasından qat-qat asılıdır.  

Düzdür, təlim-tərbiyənin inkişafına ailənin və uşaq bağça-
sının müəyyən dərəcədə müsbət təsiri vardır. Ancaq məktəbin bu 
sahədə əməyi və məsuliyyəti nəzərə çarpacaq dərəcədə daha da 
böyükdür. 

Məktəbdə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində, təlim-
tərbiyənin səmərəliliyinin artırılmasında, xüsusilə, bəzi şagird-
lərin dərsdən yayınmalarının qarşısının vaxtında alınması, ev 
tapşırıqlarının keyfiyyətli icrası, dərs vaxtı, sinifdənxaric və mək-
təbdənkənar vaxtlarda şagirdlərin özünü intizamlı aparmasına 
nəzarət işi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə olan halda 
şagirdlərin məktəbə və dərsə münasibəti olduqca yaxşılaşır və 
tədrisin səviyyəsi daha da  yüksəlir. Bu da məktəblə valideynlər 
arasında münasibətlərin təlimata əsasən düzgün qurulmasından, 
bu sahədə aparılan maarifləndirici tədbirlərin ardıcıllığından və 
keyfiyyətli təşkilindən çox-çox asılıdır. 

Əgər müəllim - sinif rəhbəri şagird - məktəb - valideyn 
əlaqələrinin düzgün qurulmasını tənzimləyə bilirsə, o müəllimin 
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gündən-günə bu sahəyə nəzarətinin artırması nəticəsində şagird-
lərin təlim-tərbiyəsində tədricən də olsa, uğurlar qazanmaq 
mümkün olacaqdır. 

Məktəb-liseydə valideynlərlə ardıcıl iş qurmağı bacaran, 
şagirdlərin təlim-tərbiyəsindəki yaxşı və pis cəhətlər barədə 
onların valideynlərini mütamadi olaraq məlumatlandıran və 
valideynləri uşaqlarının təlim-tərbiyəsinə, xüsusilə onların ev 
tapşırıqlarının düzgün və vaxtında hazırlamalarına cəlb edən və 
bu işə nəzarət etməyə səsləyən müəllimlərdən biri də Nəzifə 
Əliyevadır. 

Onun dərs dediyi şağirdlərin valideynləri ilə vaxtaşırı 
görüşlər təşkil etməsi adi hal alıb. Həmin görüşlərin məqsədi 
övladlarının təhsili barədə valideynləri vaxtaşırı məlu-
matlandırmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda bu tədbir şagirdlərin 
təhsil nailiyyətlərinin artırılması işinə onların valideynlərini də 
cəlb etmək məqsədi daşıyır. Nəticədə hər il Nəzifə müəllimin 
rəhbərlik etdiyi sinifdə şagird-məktəb-valideyn əlaqələrinin 
möhkəmlənməsi tədrisin irəli getməsini daha da canlandırıb. 
Şağirdlərin dərsə davamiyyəti yaxşılaşıb, mütamadi gecikmələr 
ləğv olunub, sinifdə təhsilin göstəriciləri yüksəlib. Şagirdlər 
arasında nizam-intizam yüksəlib, şagirdlər tərəfindən əxlaq 
normalarının düzgün yerinə yetirilməsi sahəsində irəliyə doğru 
addımlar atılıb. Nəzifə müəllimə tərəfindən düzgün nəzarət işinin 
və çoxlu maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsi sayəsində 
hər il şagirdlərin təlim-tərbiyəsi sahəsində xeyli dönüş yaranıb. 

İldən-ilə dərs dediyi şagirdlərə və onların valideynlərinə 
göstərdiyi doğma münasibətə görə Nəzifə müəllimə həm dərs 
dediyi şagirdlərin, həm də onların ata-analarının sevimlisinə 
çevirilib. Söhbəti uzadıb sizdə yorğunluq yaratmaq istəmirəm. İndi 
də gəlin Nəzifə müəllimin həyat və əmək fəaliyyəti haqqında sizi 
bir qədər də yaxından məlumatlandırım: 

Nəzifə Şəmsəddin qızı Əliyeva (Əlipoladova) 16 oktyabr 
1959-cu ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində fəhlə ailəsində 
anadan olub. 
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Atası Şəmsəddin Əlipoladov 1927-ci 
ildə Qusar rayonunun Hil kəndində 
dünyaya gəlib. 1943-cü ildə Bakı 
şəhərində keçmiş SSRİ Xalq Komissarları 
Soveti yanında Baş Əmək Ehtiyatları 
İdarəsi nəzdindəki 8 №-li Fabrik-Zavod 
Təhsili məktəbini bitirərək dərin neft və 
qaz quyularının qazmaçısı peşəsinə yiyə-
lənib. Əvvəlcə Naftalan şəhərində, Dəvəçi 
rayonunun “Qaynarca” yatağında, Bakı 
şəhərinin Güzdək qəsəbəsində, Xızı 
rayonunun Şurabad sahəsində usta kömək-

çisi vəzifəsində işləyib.  1953-cü ildən sonra isə  Siyəzən Qazma 
İşləri İdarəsində çalışmış və yaxşı əməyinə görə qazma ustası 
vəzifəsinədək yüksəlmişdir. Fədakar əməyinə görə 6 iyul 1945-ci 
ildə keçmiş SSRİ Ali Sovetinin qərarı ilə “1941-1945-ci il Boyük 
Vətən Müharibəsindəki Fədakar əməyinə görə” medalı ilə təltif 
edilib. Sonrakı illərdə Şəmsəddin Əlipoladovun əməyinə yüksək 
qiymət verilərək ona “Əməkdə fərqlənməyə görə” medalı təqdim 
olunub. Yüksək əmək göstəricilərinə görə 5 fevral 1975-ci ildə 
adı fəxri kitaba salınıb. 

1978-ci ildə işdə baş verən istehsalat qəzası nəticəsində 
Səmsəddin Əlipoladov əmək qabiliyyətini itirdiyinə görə əllilik üzrə 
təqaüdə çıxıb. 2001-ci ildə isə 74 yaşında xəstəlikdən vəfat edib. 

Anası Pəri Əlipoladova 1933-cü ildə Dəvəçi rayonunun 
Qələgah kəndində anadan olub. Dəvəçi qəsəbə səkkizillik məktəbini 
bitirib. 1950-ci ildə ailə həyatı qurub. Hal-hazırda 85 yaşı var,  
Şabran şəhərində yaşayır. 

Nəzifə Əliyeva 1966-cı ildə I sinfə qəbul olub. İlk natamam 
orta təhsilini Dəvəçi şəhər 1 və 5 №-li səkkizillik məktəblərdə alıb. 
İlk müəllimləri Nelufər Aşurova və Mədinə Salmanova olub. 
Yeddinci sinifdən isə təhsilini Dəvəçi şəhər 2 №-li orta məktəbində 
davam etdirib. Bu məktəbin IX-X siniflərində onun sinif rəhbəri 
İsbat İsaqov olub. Orta məktəbdə oxuduğu müddətdə bütün 
siniflərdə əlaçı olub və məktəbin ən fəal şagirdi kimi fərqlənib. 
1976-cı ildə həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirərək orta təhsil 
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haqqında attestat alıb. 
Elə həmin ildə də təhsil sənədlərini keçmiş V.İ.Lenin adına 

APİ-nin riyaziyyat fakültəsinə verib. Qəbul imtahanlarından uğurla 
keçdiyinə görə  ali məktəbə qəbul olub. 

Tələbəlik illəri heç hiss olunmadan bir-birini əvəz edib. Çox 
keçməyib ki,qaynar təhsil dövrü artıq arxada qalıb. Gənc Nəzifə 
1980-cı ildə institutu uğurla bitirdiyinə görə onun işləmək üçün 
təyinat vərəqəsini Dəvəçi rayonuna veriblər. Həmin dövrdən bu 
günə kimi 38 ildir ki, Nəzifə Əliyeva orta təhsil aldığı Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər 2№-li orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi 
işləyir. 

Bu kitab üçün müsahibə vermək barədə Nəzifə müəllim ilə 
söhbət zamanı o sözünə belə başladı: “İşlədiyim müddət ərzində heç 
bir qüsura yol verməmişəm. İstər şagirdlərin, istərsə də valideyn-
lərin həmişə sevimli müəllimi olmuşam. Xüsusilə yaxşı sinif rəhbəri 
kimi sinifdə təlim-tərbiyyənin göstəricilərinə görə həmişə məktəbdə 
seçilmişəm. Dərs dediyim şagirdlərə, riyaziyyat fənni ilə yanaşı, 
Vətənimiz Azərbaycanı, onun doğma guşəsi Şabranımızı sevməyi 
öyrətmişəm. Daim şagirdlərimə öz fənnimlə yanaşı hərbi vətənpər-
vərlik ideyalarını da aşılamışam. Dərs dediyim şagirdlər arasında bir 
çox idman ustaları, Qarabağ müharibəsi veteranları və şəhid əsgər-
lər olub. Bu məktəbin adını daşıyan Azərbaycan Respublikasının 
Milli Qəhrəmanı Roman Yusifovun da vaxtıkən sinif rəhbəri 
olmuşam.  

Dərs dediyim şagirdlərdən veteran idmançıar: Elçin Sulta-
novun və Müqəddəs Cəfərovun, (hər ikisi samboçu) və Rəfael 
Hüseynovun (güləşçi - Avropa çempionu) adını çəkə bilərəm. 

Veteran şagirdlərim isə bunlardır: Mətləb Şükürov, Bəhlul 
Xəlilov, Məmi Xəlilov, Mətləb Ağayev, Zülfüqar Rzayev və 
digərləri. 

Mən bu məktəb-liseyin müəllimi olduğuma görə böyük qürur 
hissi keçirirəm.Açığını deyim sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. 
Sevinirəm ona görə ki, vaxtilə dərs dediyim şagirdlər indi bu 
möhtəşəm təhsil məbədində mənimlə çiyin-çiyinə çalışır. Məlahət 
Həsənova, Natavan Məmmədova, Təzəgül və Gültəkin Quliyeva 
bacıları, Təranə Mayılova, Zeyvənisə Quliyeva və başqaları buna 
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misal ola bilər. Yaşımın altımışa yaxınlaşmasına baxmayaraq 
məktəbdə öz işimi və üzərimə düşən digər ictimai vəzifələri yüksək 
istəklə, sevə- sevə və uğurla yerinə yetirirəm. 

Məktəbdə hamı ilə münasibətim əladır. Ən yaxşı rəfiqələrim: 
Zöhrə Cəbrayılova, Zemfira Həkimova, Sevda Həmidova və 
qeyriləri ilə uzun illərdir ki, ayrılmaz dostlarıq”. 

Nəzifə müəllimin gözəl ailəsi var. Həyat yoldaşı Bəyəli Eynal 
oğlu Əliyev 1949-cu ildə Xızı rayonunun Qəriblik kəndində anadan 
olub. Keçmiş polis işçisidir. Mayor rütbəsinə qədər yüksəlib. Hal-
hazırda təqaüddədir. Şabran rayon Müharibə, Əmək və Silahlı 
Qüvvələr veteranlarının rayon filialının sədri vəzifəsində çalışır. 
Müharibə, polis və silahlı qüvvələr veteranıdır. 

İki övladı var. 
Qızı Ramilə 1984-cü ildə anadan olub. Bu məktəbin məzu-

nudur. 2001-ci ildə Azərbaycan Ali Hərbi məktəbinə daxil olub, 
2005-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirib. Əvvəlcə təyinatla 
C.Naxçıvanski adına hərbi liseydə işləyib. Hal-hazırda isə ali təhsil 
aldığı AAHM-də çalışır. Ailəlidir. Bir övladı var. 

Oğlu Ehtiram 1985-ci ildə dünyaya gəlib. 2001-ci ildə Dəvəçi 
rayonundakı Təzəkənd 1№-li orta məktəbini bitirib. Hərbi xidmətini 
Murovdağda keçirib. Peşə təhsili alıb. Elektrik mantyoru ixtisasına 
yiyələnib. Ailəlidir İki övladı var. 
 

 
MƏHVİRƏT CAMALOVA (HÜSEYNOVA) - “MƏN 

ŞAGİRDLƏRİM VƏ ÖVLADLARIMLA FƏXR EDİRƏM” 
 

Müəllim yüksək addır. Azərbaycanda qədim dövrdən bu ad 
həmişə hörmət və etiramla çəkilib.Böyük nüfuza malik olub. 
Tarixən bu peşə digər sənət və peşə növlərlərindən xalqa və 
cəmiyyətə verdiyi böyük faydaya görə həmişə yüksəkdə durub. 
Müəllim şəxsiyyəti daim sayılıb-seçilib, məclislərin, yığıncaqların 
başında durub. Dünyanın çox hissəsini zəbt etmiş sərkərdələr 
müəllim adının ucalığı qarşısında baş əyiblər. Dünya dahiləri, öz 
nadir kəşfləri, ixtiraları, məşhur nəzəriyyələri və təlimləri ilə 
dünya elminə töhfələr gətirmiş, tarixdə öz adı, dəsti-xətti və imzası 
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ilə dərin iz qoyub getmiş bir çox mütərəqqi insanlar özlərini məhz 
müəllim adlandırmışlar. 

Müəllim adına, müəllim peşəsinə bu gün də,  sabah da və 
gələcəkdə də ciddi ehtiyac vardır.Çünki günbəgün təzələnən və 
qloballaşan dünyanı irəli aparmaq üçün yeni müasir və qabaqcıl 
dünya standardlarının təhsilə tətbiq edilməsinə ciddi ehtiyac 
vardır. Məhz ona görə də bilik və bacarığa, sağlam təfəkkürə 
malik insanlar yetişdirilməsi vəzifəsi müəllimlərin üzərinə çoxlu 
vəzifələr qoyur . 

 Yaşadığımız cəmiyyətə hava və su kimi lazım olan yeni 
insanı - yeni cəmiyyət qurucularını isə ancaq məktəblərdə 
yetişdirmək mümkündür. Ona görə də BMT-nin təhsil, elm və 
mədəniyyət üzrə hökumətlərarası təşkilatı hesab olunan 
YUNESKO  yaşadığımız XI əsri təhsil əsri adlandırmışdır.  

Bu yazımda mən müəllimlik peşəsinin məsuliyyətini daha 
geniş mənada dərk edən və bu peşəyə ömürlük sidq ürəkdən 
bağlanan,  40 il bu məktəb-liseydə dərs demiş müəllimlərdən biri,  
ali təhsilli “UTF - fizika və rəsmxət” ixtisaslı Məhvirət Camalova 
haqqında sizə söhbət açacağam. 

Məhvirət müəllim öz ixtisasını mükəmməl bilən bir pedaqoji 
işçi olub. Bu insan bütün iş fəaliyyəti dövrü öz yetişdirdiyi 
şagirdlərlə nəfəs alıb desək səhv etmərik.Onun keçmiş şagirdlə-
rinin səsi-sorağı indi dünyanın hər yerindən gəlir. Onlar ali təhsil 
aldıqdan sonra hazırda müxtəlif nazirliklərdə, icra və idarəetmə 
sistemində, prokurorluq, məhkəmə və polis orqanlarında, neftçı-
xarma, sənaye, kənd təsərrüfatı və başqa sahələrdə işləyirlər. 

Məhvirət müəllim dərs dediyi məzunlarla yanaşı öz övladları 
ilə də fəxr edir. Onun bu məktəb-liseyi bitirmiş 5 övladından 4-ü 
ali təhsillidir. 

M.Camalovanın 2017-ci ilin sentyabr ayında 65 yaşı,  peda-
qoji iş stajının isə 45 illiyi tamam olub. 15 sentyabr-Bilik Gü-
nündə məktəb-liseyin bütün kollektivi, o cümlədən müəllim yol-
daşları, dərs dediyi şagirdlər və valideynlər hamı bu tanınmış 
təhsil ocağına tədbirə yığışmışdılar. Onlar istəkli müəllimləri 
Məhvirət Camalovanı təqaüdə yola salırdılar. Bəli, Məhvirət 
müəllim bu gün təqaüddə olsa da, hələ də müəllim rəfiqələrindən 
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və keçmiş şagirdlərindən ayrılmaq istəmir. Ona görə də o, tez-tez 
məktəbə- keçmiş iş yerinə baş çəkir. 

İndi isə gəlin sizi M. Camalovanın həyat və əmək salnaməsi 
ilə daha ətraflı tanış edim: 

Məhvirət Bahəddin qızı Camalova 
(Hüseynova) 1952-ci ilin sentyabr ayının 
18-də Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Qələgah kəndində dünyaya göz açıb. 

Atası Bahəddin Tacı oğlu 
Hüseynov 1903-cü ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Qələgah kəndində 
anadan olub. 1939-cu ildə İkinci Dünya 
müharibəsi cəbhəsinə çağırılıb. Müha-
ribədə böyük şücaət göstərib. Döyüşə-
döyüşə 14 ölkənin ərazisindən keçərək 
Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərinə 

qədər şiddətli döyüşlərin iştirakçısı olub.1947-ci ildə müharibə 
veteranı kimi ordudan tərxis olunaraq evə qayıdıb. Müharibədən 
sonra kolxozun üzvü olmuş, 1961-ci ildə sovxozların yaradıl-
masından sonra isə sovxozda fəhlə işləmişdir. 

Anası Zərnişan Camalova (Soltanova) 1908-ci ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Qələgah kəndində anadan olub. Kənddə 
kolxoz quruculuğu yaranandan sonra kolxoza üzv yazılıb, orada 
işləmişdir. Kolxozlar ləğv edilərək sovxoza çevirilən vaxtdan isə 
orada fəhlə kimi çalışmışdır. 

Məhvirət Camalova 1959-cu ildə Qələgah kənd səkkizillik 
məktəbin I sinfinə qəbul olub. Və 1967-ci ildə orada səkkizinci sinfi 
bitirib. Həmin ildə orta təhsilini Dəvəçi şəhər orta məktəbində 
davam etdirib. 1969-cu ildə isə orta məktəbi uğurla bitirərək kamal 
attestatı alıb. 

Orta məktəbi təzəcə bitirən gənc Məhvirət təhsil sənədlərini o 
zamankı V.İ.Lenin adına ADPU-nun tələbə qəbulu komissiyasına 
təqdim edib. Qəbul imtahanlarından müvəffəqiyyətlə keçdiyinə görə 
həmin ali məktəbin ÜTF-fizika və rəsmxət fakültəsinə daxil olub. 
1974-cü ildə ali məktəbi uğurla bitirdiyinə görə onun təyinatı 
Dəvəçi rayonuna verilib.  
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İlk pedaqoji fəaliyyətə vaxtilə səkkizillik təhsil aldığı Qələgah 
kəndindəki məktəbdə başlayıb. Məhvirət Camalova bu təhsil oca-
ğında 5 il işləyib. 1979-cu ildən ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq 
Dəvəçi şəhər 2 №-li orta məktəbə ixtisası üzrə müəllim köçürülüb.  
40 ilə yaxındır ki, Məhvirət müəllimə bu məktəbdə böyük həvəslə 
çalışıb. 

Bu kitaba müsahibə vermək  barədə onunla söhbət zamanı o, 
belə dedi: “Uzun illər idi  ki, bu məktəb-liseydə işləmişəm. Məktə-
bimizin adını daşıyan Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman 
Yusifovun qəbri də Qələgah kənd məzarlığındadır. Bəlkə də, elə 
buna görə də işimdə ikiqat məsuliyyət hiss etmişəm. Kollektivdə 
həmişə intizamlı işçi kimi seçilmişəm. Bütün bunlara isə gərgin 
əməyimin nəticəsində nail olmuşam. 

Məktəbimiz texniki fənlər təmayüllü məktəb- lisey olduğuna 
görə bu məktəbi bitirən məzunların çoxu texniki ali məktəblərə 
qəbul olunurlar. Bu işdə yəqin ki, bir müəllim kimi mənim də 
əməyim olub. 

 
 

 
 

Məhvirət müəllim 60-illik yubileyində müəllim rəfiqələri ilə 
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Məktəb-liseydə işlədiyim müddət ərzində bütün pedaqoji 
kollektivlə mehriban münasibətdə olmuşam. Aramızda heç bir 
müəllim yoldaşımla incikliyimiz olmayıb. Vaxtıilə məktəbimizdə 
işləmiş Nurbala və Müslüm müəllimi bu gün də böyük iftixar hissi 
ilə xatırlayıram. Muradxan müəllimə də böyük hörmətim var. Hal-
hazırda məktəbimizdə çalışan müəllimlər içərisində mehriban, sə-
mimi və bir-birindən gözəl rəfiqələrim vardır. Həqiqət Əzimova,  
Şərqiyyə Gəncəliyeva, Zöhrə Cəbrayılova, Bəturə Məmmədova, 
Maral Əsgərova, Zöhrə Novruzəliyeva,  Ruqiyyə Əmirullayeva və 
başqaları ilə ən yaxşı iş münasibətləri qurmuşam. 

Bu il məktəb-liseyimizin 45 yaşı tamam olur. Bu 45 illik 
müddətdə yüzlərlə gənc oğlan və qız bu möhtəşəm təhsil ocağını 
bitirərək ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olmuş və 
oranı bitirərək müxtəlif ixtisaslara yiyələnmişlər.  

Elə şagirdlərim olub ki, onların övladlarına, hətta nəvələrinə 
də dərs demişəm. Dərs dediyim şagirdlərdən Mehdi, Fikrət,Mərdan, 
Məmməd, Tarıyel, Hacıbaba və başqaları hazırda RİH- də işləyirlər. 
Keçmiş şagirdim Qəhrəman Quliyev Şabran Bələdiyyəsinin 
sədridir. Məzunlardan Emin Poladov, Şabəddin Camalov, 
Məhəmməd Mövsümov hərbi sahədə məsul vəzifələrdə çalışırlar. 
Keçmiş şagirdlərimdən Rəmziyyə Əkbərova Siyəzən şəhər məktə-
bində dərs hissə müdiridir. Təranə Aslanova, Atabala Temiyev 
Qələgah kənd ümumi orta məktəbində, Fərzanə Ağayeva, Təranə 
Mayılova isə bizim məktəb-liseydə müəllim işləyirlər. Bütün bu 
uğurlarıma görə qürur hissi keçirirəm. Və ən başlıcası fəxr edirəm 
ki, mənim övladlarım da vaxtıkən bu məktəb-liseydə təhsil alıblar. 
Onları da şagirdlərim kimi vətənpərvər, xalqını və torpağını sevmək 
ruhunda tərbiyələndirmişəm. Mən şagirdlərim və övladlarımla fəxr 
edirəm”. 

Məhvirət müəllim ailəlidir, 5 övladı var. 
Böyük qızı İlhamə Tusi adına ADPU-ni bitirib. Orta təhsil 

aldığı 2 №-li məktəb-liseydə ixtisası üzrə müəllim işləyir. 
Qızı Aynurə 1994-cü ildə respublikada ən yüksək bal topla-

yaraq qardaş Türkiyənin məşhur Gülhanə Hərbi Tibb Akademiya-
sına daxil olub və oranı bitirib. (buna görə onun adı məktəbin və 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qırmızı kitabına 



385 

yazılıb) Ailəlidir. Hal-hazırda Türkiyədə yaşayır və işləyir. Üç 
övladı var. 

Oğlu Şabəddin Azərbaycan Texniki Universitetinin avtonəq-
liyyat fakültəsini və mağistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 
Hərbiçidir. Mayor rütbəsindədir.Ailəlidir, iki övladı var. 

Qızı Elnarə Azərbaycan İnşaat və Memarlıq İnstitutunu 
bitirib. Ailəlidir, bir övladı var. 

Kiçik qızı evdardır. Ailəlidir, iki övladı var. 
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XII BÖLMƏ 
 
 

MƏKTƏBİN ADINI ŞANLI-ŞƏRAFƏTLİ EDƏN 
MƏZUNLAR 

 
 

   
Bitib həyatının məktəb illəri, 
Təhsil karvanını apar irəli. 
Sahib ol hər elmə, öyrən dilləri, 
Qarşıda hələ çox yollar var , uzun. 
Vətənin arxası, dayağı məzun. 
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QURBAN SƏFƏROV – BÜTÜN VARLIĞI İLƏ MİLLİ 
QVARDİYAMIZA BAĞLANAN HƏMYERLİMİZ 

 
Ensiklopedik lüğətdə “Qvardiya” sözünün italyan sözündən 

yarandığı bildirilir. Bu söz Azərbaycan dilinə tərcümədə “qaro-
vul” sözünün mənasını verir. Hərbi dildə imtiyazlı seçmə qoşun 
hissəsi deməkdir. 

Tarixdə bu formalı qoşun növü hələ qədim quldarlıq 
dövründən monarx və sərkərdələrin dəstələri halında fəaliyyət 
göstərib. İlk dəfə qədim Yunanıstanda (müqəddəs “drujina”), 
Makedoniyada (geterlər “drujina”sı), İranda (“Ölməzlər” 
korpusu),  Romada (pretorianlar) təxminən eyni mənanı verən 
müxtəlif adlarda mövcud olmuşdur. 

Lakin qvardiya termin - sözü tarixdə ilk dəfə XII əsrdə 
İtaliyada dövlət bayrağını mühafizə edən dəstənin adı ilə bağlı 
işlədilib. Qısaca desək, mühafizə dəstəsi həmin vaxtdan 
“qvardiya” adlandırılıb. İtaliyadan sonra bu dəstələr Fransada 
(XV əsr), İngiltərədə, Rusiyada (XVII əsr), Yaponiyada (XIX əsr) 
və digər dövlətlərdə yaradılmışdır.   

Hazırda dünyanın hər yerində “qvardiya” adı altında hərbi 
birləşmələr mövcuddur. Bunlar monarxların, dövlət başçılarının 
mühafizəsini təmin etmək vəzifəsini yerinə yetirirlər.  

Bir çox dövlətlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda da qvardiya 
bir qoşun hissəsi kimi Prezidentin şəxsi mühafizə dəstəsi hesab 
olunur.Və bu dəstəyə fəxri ad “Milli Qvardiya” adı verilib. Milli 
Qvardiya termin-sözü isə fransız dilindən götürülüb. Nizami 
qoşun növü üçün ehtiyat hissələrini təşkil edən hərbi birləşmə-
lərin adı kimi işlədilir. 

Keçmiş məzun, rayonumuzun və məktəb-liseyin fəxri 
Qurban Səfərovdan söbət düşəndə,  onun adı gələndə Şabran 
şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li 
texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin çoxsaylı müəllim və şagird 
kollektivi,  eləcə də məzunları böyük qürür hissi keçirirlər. Çünki 
onların işlədikləri və ya təhsil aldıqları məktəbin keçmiş məzunu 
Qurban Səfərov Milli Qvardiyamızın ən bacarıqlı, Vətənə ləya-
qətlə və sədaqətlə xidmət edən komandirlərindəndir. O, böyük 
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canyananlıqla,  sidq ürəklə və sədaqətlə ən məsul və şərəfli bir 
missiyanı yerinə yetirir. 20 ildir ki, Q. Səfərov öz həyatını Milli 
Qvardiyamıza bağlayıb, bu məsul və şərəfli dəstədə neçə-neçə 
məsul vəzifələrdə sədaqətlə qulluq edib. 

1997-1999-cu illərdə igid, cəsarətli və sədaqətli həmyerlimiz 
Milli Qvardiyamızın Xüsusi Təyinatlı dəstəsində hərbi xidmət 
keçib. 2000-ci ildən hal-hazıradək olan dövrdə isə Azərbaycan 
Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardi-
yasında bir sıra çətin və məsul, lakin olduqca şərəfli vəzifələri 
yerinə yetirib. O, 12 il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fəxri Qarovulunun rəisi kimi məsul və şərəfli bir vəzifəni yerinə 
yetirib.  

İndi Qurban Səfərovun 42 yaşı var. Yaşı çox olmasa da, artıq 
onu respublikamızda hamı tanıyır. Keçdiyi qulluq fəaliyyətində 
ona tapşırılan bütün çətin,  məsuliyyətli, Vətən üçün, milli dövlət-
çiliyimiz üçün şərəfli hesab edilən vəzifələrin hamısının öhdəsin-
dən layiqincə gəlib. Xüsusilə, Prezidentin Fəxri Qarovulunda rəis 
olduğu vaxtlarda onun Respublika Prezidentini və xarici dövlət-
lərdən gəlmiş fəxri qonaqları böyük təntənə ilə qarşılaması 
mərasimləri daha diqqət çəkəndir. Mən də daxil olmaqla bütün 
Azərbaycan tamaşıçısı həmin görüşlərdən çəkilmiş kadrlara hə-
mişə respublika televiziyasınının ekranlarında nümayiş etdirilən 
vaxt qürür hissi keçirmiş və böyük maraqla baxmışıq. 

Həmyerlimiz Qurban Səfərovun özü və soykökü haqqında çox 
danışmaq, çox yazmaq olar. “İgid oğul dayısına oxşar”- deyərlər. 
Vaxtıkən rəhmətlik dayısı İsmayıl Mövludov mənimlə yaxın 
qonşu, həmişə həmsöhbət olub. Dayım, o vaxtlarda Şamaxı 
rayonunda milis rəisi işləmiş Əli İlyasovla möhkəm dost idi. 
İsmayıl müəllim daxili işlər orqanlarından təqaüdə çıxdıqdan 
sonra rayonun Yenikənd orta məktəbində (indi həmin kənd 
Siyəzən rayonunu inzibatı ərazisinə daxildir) hərbi rəhbər 
işləyirdi. Çox mehriban, istənilən tərəf müqabili ilə tez ünsiyyət 
yaratmağı bacaran, şən və hazırcavab, zarafatı xoşlayan bir ziyalı 
idi İsmayıl Mövludov. Bu vəzifədə çalışdığı dövrdə öz biliyi və 
bacarığına görə rayon məktəblərində işləyən hərbi rəhbərlərin 
“şahı” hesab olunurdu. Dərsdənkənar boş vaxtlarında Təhsil 
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Şöbəsinə gələr, duzlu-məzəli söhbətləri ilə bizi feyziyab edərdi.  
Qurbanın atası Əli kişi isə Dəvəçidə çox mədəni və səliqəli 

biçimli bir ziyalı idi. Geyiminə-keçiminə həmişə xüsusi qiqqət 
verərdi. Qaynım Şakir Quliyevlə bir yerdə işlədiyinə görə onunla 
tez-tez görüşüb, hal-əhval tutardıq. Rayonumuzun çox bilikli, 
bacarıqlı,  təcrübəli və təşkilatı işlərə dərindən bələd olan rəhbər 
kənd təsərrüfatı mütəxəssislərindən idi. 

Qurbanın anası Tahirə müəlliməni isə çox sakit və mədəni bir 
müəllim kimi tanıyıram.  

Milli Qvardiyaçı Qurbanın qardaşı Tapdıq Səfərov respubli-
kamızın tanınmış inspektor-kriminalistidir. Bacısı Natəvan müəl-
limə isə Şabran şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman 
Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseydə 20 
ildirki, tarix müəllimi işləyir. Natəvan müəllimə bu kitabın 
yazılması ilə bağlı bəzi lazımı nadir məlumatlarla mənə yaxından 
kömək edib. 

Q.Səfərov haqqında söhbəti çox da genişləndirmək məqsədim 
yoxdur. Onun Vətənə, xalqa göstərdiyi xidmət misilsizdir.Ancaq 
onu bildirmək istəyirəm ki, belə bir ziyalı ailədə doğulub tərbiyə 
alan övlad, belə bir məktəbdə təhsil alan məzun, fiziki cəhətdən 
kamil,  elmlərin bütün sirlərinə bələd olmağa can atan gəncdən 
həqiqətən yazmaq şərəfli işdir. Şabranlı (keçmiş Dəvəçili) balası 
Qurban Səfərovdan öz işinə böyük məsuliyyətlə yanaşmasını, 
onun üzərinə düşən vəzifələri Vətən və xalq qarşısında yüksək 
bacarıqla, şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirməsini əlbəttə ondan 
gözləmək olardı. 

Sağ olsun valideynlərinin, doğma Şabranımızın adını şöhrət-
ləndirən məktəbimizin fəxri Qurban Səfərov! Allah onun qolun-
dan gücünü, qəlbindən məhəbbətini və sədaqətini heç vaxt əskik 
eləməsin!  

Bu yazının qəhrəmanı Qurban müəllim haqqında nə qədər 
desən yazmaq olar. Zənnimcə kifayət hesab etmək olar.Ona görə 
də icazə verin söhbətimi  yekunlaşdırım. Onun maraqlı və 
məzmunlu həyat və əmək (qulluq) kitabını sizin üçün yavaş-yavaş 
vərəqləyim:  
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Qurban Əli oğlu Səfərov 04 avqust 
1975-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhərində anadan olub . 

Atası Əli Tapdıq oğlu Səfərov  
15 iyun 1937-ci ildə Dəvəçi rayonunda 
təvəllüd tapıb. Dəvəçi qəsəbə orta 
məktəbini bitirdikdən sonra keçmiş 
Kirovabad Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu 
(indiki Gəncə Aqrar Universitetini) 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Keçmiş 
SSRİ-nin bir çox vilayət və şəhərlərində,  
o cümlədən Tbilisidə, Moskvada, Krımda 
və başqa yerlərdə təcrübə mübadiləsində 

olub. Keçmiş SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisində 
iştirak edib. Rayonun müxtəlif təşkilatlarında, o cümlədən 
Pirəbədil və Rəhimli südçülük-tərəvəzçilik, keçmiş Lenin və Kuy-
bışev adına üzümçülük sovxozlarında direktor, Dəvəçi rayon Aqrar 
Sənaye birliyində sədr, rayon Statistika İdarəsində müdir  və digər 
rəhbər vəzifələrində çalışıb. O, biliyinə və bacarığına görə xalq 
arasında yüksək hörmətə və nüfuza malik bir insan idi. Öz səliqəli 
geyimi və mədəni rəftarı ilə həmişə başqalarından seçilərdi. 

Onun Pirəbədil sovxozunda direktor işlədiyi vaxtlarda həmin 
müəssisə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və dövlətə satışı 
planlarını dəfələrlə ardıcıl surətdə artıqlaması ilə yerinə yetirmişdi. 
Ona görə də sovxoz Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan 
SSR Nazirlər Sovetinin “Keçici Qırmızı” bayrağı ilə təltif 
edilmiş və pul mükafatı almışdı.  

Əli Səfərov 1998-ci ilin dekabr ayının  2-də 61 yaşında qəflətən 
vəfat etmişdir. 

Qurbanın anası Tahirə Şıxmurad qızı Mövludova (Səfərova)  
3 iyul 1950-ci ildə Dəvəçi rayonunda anadan olub. Xanlar Pedaqoji 
Texnikumunu bitirib. 48 il Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 3 №-li 
tam orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi işləyib. Hal-hazırda 
təqaüddədir. 

Q.Səfərov 1982-ci ildə Dəvəçi şəhər 2 №-li orta məktəbdə  
I sinifə daxil olub. 1992-ci ildə həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə 
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bitirərək orta təhsil haqqında attestat alıb. Elə həmin ildə də imtahan 
verərərək Bakı Sənaye-Pedaqoji Texnikumunun avtomobillərin 
istismarı şöbəsinə qəbul olub. Burada o, üç il təhsil aldıqdan sonra 
həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə ona diplom verilib. 
Lakin gənc Qurban texnikum təhsili ilə kifayətlənmək istəməyib. 
Gənc olsa da, yaxşı başa düşürdü ki, onun uca zirvələri fəth etməsi 
üçün mütləq ali təhsil alması çox vacib bir şərtdir.  

Bu minvalla o, qəbul imtahanlarına ciddi hazırlaşaraq, 2003-cü 
ildə Azərbaycan Respublikası Bədən Tərbiyəsi və İdman Akade-
miyasının atıcılıq fakültəsinə qəbul olub. O, bu ali məktəbdə 
oxumaqla yanaşı həm də Sambo-Cudo və Atletika kimi idman 
növlərinin döyüş texnikasını dərindən öyrənib. Öyrəndiyi nəzəriy-
yəni təcrübədə hər gün çoxsaylı məşqlərlə möhkəmləndirməyə 
çalışıb. 

1997-1999-cu illərdə Qurban Səfərov Milli Qvardiyanın Xüsusi 
Təyinatlı Bölüyündə hərbi xidmətdə olub. Elə bu illərdə də onun 
bilik və bacarığı, nizam-intizamı, çevikliyi, Vətənə,torpağa və 
qvardiyaya coşqun sevgisi və misilsiz sadiqliyi üzə çıxıb. 

2000-ci ildən o, Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət 
Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasında (Prezident Qvardiya-
sında) qulluq etməyə başlayıb. 2000-2005-ci illərdə Tağım ko-
mandiri olub. 2005-2008-ci illərdə Fəxri Qaravul Bölüyünün 
komandiri vəzifəsində xidmət edib. 2008-2014-cü illərdə isə Fəxri 
Qaravul Taborunun qərərgah rəisi vəzifəsini yerinə yetirib. 2014-cü 
ildən Fəxri Qaravul Taborunun komandiridir. 

Qurban Səfərov 2002-2014-cü illərdə Azərbaycan Preziden-
tinin Fəxri Qarovulunun rəisi olub. 

Xarici dillərdən türk dilini və rus dilini mükəmməl bilir. 
İxtisaslaşdığı sahələr isə bunlardır: Əlbəyaxa döyüş növləri, Güllə 
atıcılığı, Fəxri Qarovul, Mühafizə (YVŞ və Dövlət obyektləri üzrə). 

Həmyerlimiz, Şabranın, həmçinin məktəbin fəxri sayılan 
Qurban Səfərovun qulluq fəaliyyətində göstərdiyi bütün səmərəli 
xidmətlər dövlətimiz tərəfindən layiqincə öz qiymətini alıb. O, 
Azərbaycan Respublikasının “Hərbi xidmətlərə görə” medalı,  
Azərbaycan Respublikasının “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə 
görə” 1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcəli medalları, Azərbaycan Respub-
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likasının “ Qüsursuz xidmətə görə” 1-ci,2-ci və 3-cü dərəcəli me-
dalları ilə təltif edilib. Bundan əlavə Azərbaycan Respub-
likasının Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 85-ci,90-cı və 95-ci 
ildönümü münasibətilə yubiley medalları, Xüsusi Dövlət Mü-
hafizə Xidmətinin yaranmasının “20 illik yubileyi” medalı və 
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin yaranmasının “ 15 illiyinə 
həsr olunmuş yubiley döş nişanı “ cəsur və fədakar komandirin 
sinəsini bəzəyir.Uğurlarınız daimi olsun, Qurban müəllim! 

Ailəlidir, iki övladı var. 
        

VÜSAL SULTANOV – ÇEVİK HƏRƏKƏT 
BÖLMƏSİNİN SƏY VƏ ƏZMKARLIQLA ÇALIŞAN ZABİTİ 

 
Nə yaxşı, azaddır mənim vətənim, 
Var topum, topxanam, tüfəngçilərim. 
Rahat, arxayındır ruhum, bədənim, 
Durub keşiyimdə sərhədçilərim. 

 
Tarixi qalaları, hərbi istehkamları və müdafiə sədləri ilə 

məşhur olan Şabran (keçmiş Dəvəçi) torpağı həmişə öz yetirdiyi 
igid övladları ilə fəxr edib. Ta keçmiş zamanlardan xaricdən 
gözlənilən qüşmən hücumlarından qorunmaq üçün çətin və dar 
məqamda həmişə onlara arxalanıb. Bu qorxmaz və cəsur övladlar 
Vətənin və xalqın müdafiəsini təşkil etmək üçün sıldırım qayalıq-
larda mökəm və uzunömürlü qalalar tikmiş, hərbi istehkamlar 
qurmuş, müdafiə sədləri yaratmışlar. 

 Qədim zamanlarda Şabran (keçmiş Dəvəçi) ərazisində yerlə-
şən “Abzud-Kavad” adı ilə tanınan Gilgilçay səddi və Çıraqqala 
Azərbaycanın görkəmli tarixçiləri A.A.Bakıxanovun “Gülüstani-
İrəm”, S.Aşurbəylinin “Şirvanşahlar dövləti”, D.A.Axundovun 
“Azərbaycanın qədim orta əsr arxitekturası” (rus dilində) aid 
əsərləri tarixi əhəmiyyətinə görə öz yüksək qiymətini almışdır. 

Gilgilçay səddi Xəzər dənizindən başlanıb (31 km uzunlu-
ğunda) Çıraqqalayadək uzanır. Səddin ilk 23 km-i çiy kərpicdən, 8 
km-i isə qranit daşlardan hörülüb. Tikilən divarların eni 8-10 
metrə çatır. Görkəmli tarixçi A.A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” 
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əsərində Xəzər dənizindən başlanan həmin səddin uzunluğunun 
135 km-dən artıq olduğunu qeyd edib. 

Şabran ərazisində inşa edilmiş bu qalalar, hərbi istehkamlar 
və müdafiə səddləri  Vətənimiz Azərbaycanı və xalqımızı xarici 
düşmənlərdən qorumaq işinə xidmət edib. 

İndi o vaxtlardan neçə yüz illər keçib. 25 ildən çoxdur ki, 
Azərbaycan müstəqillik yoluna qədəm qoyub. Hazırda respub-
likamızın etibarlı müdafəsini Milli Ordumuz həyata keçirir. 
Ordumuzun əsgərləri gecə-gündüz Vətənimizin sərhədlərinin 
keşiyini çəkirlər.Hazırda Şabran torpağından yüzlərlə əsgər və 
zabit Milli Ordumuzda sədaqətlə Vətənə xidmət edir. 

Dahi sərkərdələrin belə bir deyimi var: “Vətənin müdafiəsi 
sərhəddən başlanır”. İndi respublikamızın qurudan, sudan və 
hava məkanından sərhədləri etibarlı qorunur. Bu vəzifəni yerinə 
yetirən əsgərlərimiz gecə-gündüz ayıq-sayıq Vətən torpağının 
keşiyini çəkirlərsə, onda rahat nəfəs almağa dəyər. Çünki yağı 
düşmən hər an təxribata əl atmağa və ölkəmizdəki əmin-amanlığı, 
sakitliyi və rahatlığı pozmağa cəhd göstərə bilməyəcək.  

Dövlət sərhədlərimizdə belə pozuculuq hallarının qarşısını 
almaq dövlətimizin sağ əli, ona xidmət edən ordumuzun, xüsusilə 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin vəzifə borcudur. Hazırda həmin məsul 
və şərəfli vəzifə səlahiyyətləri Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik 
Hərəkət bölmələrinin zabit və əsgərləri tərəfindən yerinə yetirilir. 

Məlum məsələdir ki, sərhəddə qulluq etmək əsgər və zabit-
lərimizdən bilikli və bacarıqlı, eləcə də yüksək səviyyədə ayıq-sayıq 
olmağı tələb edir. Bunlarla yanaşı onların peşəkarlıq, fiziki 
sağlamlıq, yüksək çeviklik, psixoloji hazırlıq, möhkəm iradə, 
dözüm, düşdüyü “stüasiyalara “ qısa an içində düzgün, dəqiq və 
səmərəli qiymət vermək qabiliyyəti və s. olmalıdır. 

Belə yüksək keyfiyyətləri özündə birləşdirən, gündən-günə öz 
bilik və bacarığını təkmilləşdirməyə səy göstərən, öz üzərində 
işləməyi bacaran, texniki üsul və metodların yeniləşməsinə cəhd 
göstərən hərbçilərimizdən biri də məktəbin məzunu, həmyerlimiz 
Vüsal Sultanovdur. 

Keçmiş məzun, məktəbin fəxri, mayor Vüsal Sultanovun 
Sərhəd Xidmətinin Çevik hərəkət bölmələrində qulluq etdiyi 10 il 
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ərzində Sərhəd xidməti və dövlət tərəfindən aldığı təltiflərə diqqət 
yetirdikdə mən zənn etdim ki, 30 yaşlı bu cəsur  insan həqiqətən 
ömrünün 10 ilini gecə-gündüz sərhədlərimizin etibarlı şəkildə 
qorunmasına xidmət edib. İndi də o, böyük ruh yüksəkliyi ilə 
olduqca çətin, ağır və məsuliyyətli, lakin şərəfli və dövlətimiz üçün 
böyük əhəmiyyəti olan bu vəzifəni ürəklə, ayıq-sayıq, yüksək 
bacarıqla  və şərəflə yerinə yetirir. 

İgid həmyerlimiz Vüsal Sultanov haqqında daha çox yazmaq 
olardı. Ancaq mən oxucuları çox da yormaq istəmirəm.İndi də 
onun mənalı həyat yolu, etibarlı və sədaqətli hərbi qulluq 
fəaliyyəti haqqında qısa da olsa sizi məlumatlandırmaq istəyirəm: 

 
Vüsal Eynulla oğlu Sultanov  

18 yanvar 1987-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhərində dünyaya göz açıb. 

Atası Eynulla Ələkbər oğlu Sultanov 
2 aprel 1960-cı ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhərində anadan olub. Bakı 
Kooperasiya Kollecini bitirib. Uzun 
müddət Dəvəçi Rayon İstehlak Cəmiy-
yətində və Rayon İctimai İaşə Birliyi 
sistemində işləyib. 

Vüsalın anası Xuraman Əli qızı 
Sultanova 24 sentyabr 1960-cı ildə Yevlax 

şəhərində dünyaya gəlib. Bakı Yüngül Sənaye Texnikumunu bitirib. 
Evdar qadındır. 

V.Sultanov1993-cü ildə Dəvəçi şəhər 2 №- li orta məktəbin  
I sinfinə qəbul olub. İlk dəfə ibtidai sinif müəllimi Zöhrə 
Cəbrayılovadan dərs alıb. Yuxarı siniflərdə isə onun oxuduğu sinfə 
riyaziyyat müəllimi Xanım Əfəndiyeva rəhbərlik edib. Keçmiş 
şagirdi Vüsal barədə Xanım müəllimədən soruşduqda o belə dedi: 
“Mən həmişə Vüsalla fəxr etmişəm. Gözəl riyaziyyatçı və etibarlı 
dost idi.  Onunla bir snifdə oxuyan Cəmillə olan dostluğunu indi də 
davam etdirir. Vüsal çox ürəyiaçıq şagird idi. Paxıllıq nə deyən 
şeydir, bilmirdi. Dərs zamanı bütün şagird yoldaşlarına kömək əlini 
uzadırdı. Bəzən danlansa da, yoldaşlarının günahını öz üzərinə 
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götürərdi.Orta məktəbdə təhsil aldığı müddət ərzində həmişə “əla” 
qiymətlərlə oxuyub. Sinfin və məktəbin ictimai işlərində də 
yaxından iştirak edib. Müəllimlərin və şagird yoldaşlarının 
hörmətini qazanıb. Bütün dərslərə, xüsusilə riyaziyyata və idmana 
böyük marağı vardı. Dərsdən başqa Vüsalın təmiz və geniş ürəyində 
başqa sevgi hissləri də yaşayırdı. Bunlar çox ülvi hisslər  idi. Onları 
yalnız Vətənə, torpağa və xalqa olan məhəbbət hissləri adlandırmaq 
olardı”. 

Bəli, 2004-cü ildə Şabran şəhər 2 №-li orta məktəbi bitirən 
gənc Vüsalın qəlbində yığılıb qalan saysız coşdun hisslər içində 
olan böyük istək və arzuları ona rahatlıq vermirdi. Nəhayət, bütün 
həyəcana son qoyuldu. Ürəkdən və bütün varlığı ilə Vətənə, torpağa 
və xalqa bağlılığı onu Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Aka-
demiyasına apardı. Vüsal Sultanov Akademiyanın Sərhəd Əməliy-
yatlarının Hazırlığı fakültəsinə qəbul olundu. 

Unudulmaz hərbi təhsil illəri Vüsala sanki qol-qanad verdi. O, 
burada texniki və hərbi sahəyə aid olan bütün elmləri dərindən 
öyrənməyə başladı. Komandirlərinin öyüd-nəsihətini eşitdi. Xüsu-
silə onların əmrlərini cəldliklə və məharətlə yerinə yetirdi. Günbə-
gün öz fiziki və hərbi hazırlığını artırmağa müvəffəq oldu. Mürək-
kəb hərb elminin çətin anlaşılan sirlərinə yetərincə vaqif olmağa 
müvəffəq oldu. Gündəlik dərslərdən, çöl-təlim məşğələlərindən və 
imtahanlardan yalnız “əla” qiymətlər aldı. Burada təhsil aldığı 
vaxtda onun yüksək nizam-intizamı, bilik və bacarığı,hərbi qayda-
qanuna səmimiyyəti, hərbi texniki taktikanı yaxşı mənimsəməsi 
dəfələrlə akademiyanın rəhbərliyi tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. 
O, burada təhsil aldığı müddətdə neçə-neçə fəxri fərmana və 
diploma layiq görülüb. 

Beləliklə, bu cəsur və çalışqan gənc hərbi təhsil dövrünü uğurla 
başa çatdırıb. Vüsal Sultanov 2008-ci ildə Dövlət Təhlükəsizlik 
Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Elə həmin ildə də 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik hərəkət bölməsində zabit kimi 
xidmətə başlayıb. Xidmət keçdiyi dövrdə bir sıra hazırlıq və tək-
milləşdirmə kurslarının iştirakçısı olub. Həmin kursları böyük 
müvəffəqiyyətlə bitirib. Xidməti vəzifəsini şərəflə və ləyaqətlə 
yerinə yetirdiyinə görə dövlətimiz tərəfindən onun əməyi həmişə  
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yüksək formada dəyərləndirilib. 
Xidməti vəzifəsinin icrası zamanı verilən tapşırıqların 

yerinə yetirilməsində böyük səy və yüksək peşəkarlıq nümayiş 
etdirdiyinə görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri tərəfindən 3-
cü,2-ci və 1-ci dərəcəli medallarla təltif edilib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə hərbi 
xidmətdə fərqlənməsi ilə əlaqədar olaraq “İgidliyə görə” və 
“Vətən uğrunda” medalları ilə təltif olunub. 

Vüsalın keçmiş şagird yoldaşları arasında da çoxlu dostları 
vardır. Xüsusilə, Şabran RİH-də mütəxəssis vəzifəsində işləyən 
Hüseynlə və şəhər 5 saylı orta məktəbdə fiziki tərbiyə müəllimi 
kimi çalışan  Turalla dostluğu bu günədək davam edir. 

Hal-hazırda Vüsal Sultanov Çevik hərəkət bölmələrində mayor 
rütbəsində öz xidməti borcunu uğurla davam etdirir. Uğur olsun! 

Ailəlidir, iki övladı var. 
 
 

TAPDIQ SƏFƏROV – ÇƏTİN,  HƏM MÜRƏKKƏB KEÇƏN 
ƏMƏLİYYATLARIN VƏ TƏHQİQATLARIN  

MAHİR USTASI 
 
Orta məktəbin yuxarı siniflərində oxuduğu illərdə onun ən 

böyük arzusu idmançı, ya da hüquqşünas olmaq idi. Bu məsə-
lədən evdə valideynləri, məktəbdə isə müəllimləri və şagird dost-
ları da xəbərdar idi. Əla sağlamlığı, idmanla müntəzəm məşğul 
olması, bütün dərslərindən əla qiymət alması geçi-tezi onun bu 
arzusunun peallaşacağından xəbər verirdi. 

 Hamı bu işə sevinirdi. Lakin ən çox sevinən isə əlbəttə, onun 
valideynləri idi. Anası Tahirə müəllimə: “Arzu arzudan doğar-
bala” demişdi. Atası Əli kişi isə oğlunun bu istəyindən daha da 
qürrələnərək əvvəlcə gülümsəmiş, sonra isə əlini oğlunun kürə-
yinə qoyaraq astadan dillənmişdi: “Oğul mənimdir, qabiliyyətinə 
yaxşı bələdəm”. Sonra isə sözünə əlavə edərək belə demişdi: 
“Tahirə xanım, ürəyimə damıb ki, bu övladımız babası Tapdığın 
adını şərəf və ləyaqətlə daşıyacaqdır”. 

Lakin heç kim bilmirdi ki, vaxt-vədə yetişəcək, əsl həqiqəti və 
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olanları zaman özü bizə deyəcəkdir. Və nəhayət gənc Tapdığın 
qəlbində sevib bəslədiyi hər iki arzusu çin olacaqdır. O. əvvəlcə 
Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının güləş 
fakültəsində təhsil alacaq, bu nüfuzlu ali təhsil ocağında oxuduğu 
illərdə “cudo-sambo” üzrə bütün nəzəriyyə və təcrübəyə bacarıqla 
yiyələnəcəkdir. Birinci ali məktəbi bitirdikdən sonra fasilə 
vermədən ikinci ali məktəbə - Azərbaycan Polis Akademiyasına 
daxil olacaq, hüquqşünaslıq ixtisası üzrə ali məktəbi uğurla 
bitirəcəkdir. Nəticədə həmin ixtisas üzrə magistir diplomu almağa 
da nail olacaqdır. 

Söhbət məktəbin fəxri,respublika səviyyəsində tanınmış, bu 
məktəbin adına şan-şöhrət gətirən məzunlarımızın ən sayılıb- 
seçilənlərdən biri Tapdıq Səfərovdan gedir. O Tapdıq Səfərovdan 
ki, ayrı-ayrı vaxtlarda respublikamızda, o cümlədən, Bakı şəhə-
rində baş verən bir sıra cinayət işlərinin istintaqı, təhqiq edilməsi 
və kriminalistik ekspertizasının keçirilməsi işində öz dəsti-xətti, öz 
imzası ilə seçilib.  

Ensiklopedik lüğətdə qanunçuluğun, eləcə də hüquq qayda-
larının ciddi şəkildə pozulması kimi qiymətləndirilən cinayət 
cəmiyyətimizin, sevimli xalqımızın mənafeyi üçün ciddi təhlükə 
törədən əməllər hesab edilir. 

Tapdıq müəllimin peşə sahəsi çox çətin və ağır, tez-tez 
mürəkkəb anlarla üzləşən, yüksək bilik, dərin ağıl, möhkəm səbr 
və dözüm tələb edən bir sahədir. Və nəhayət, möhtəşəm peşəkarlıq 
səviyyəsinə sahib olmağı məcbur edən bir işdir. Onun bir çox 
cinayət hadisələrinin təhqiq olunaraq düzgün araşdırılmasında,  
cinayət hadisələrinin istintaqının səmərəli şəkildə aparılmasında, 
cinayət əməllərinin vaxtında açılmasında olan əməyi olduqca 
böyük və səmərəlidir. 

Tapdıq Səfərovun iş sahəsi, yəni təhqiqat, tədqiqat, ekspertiza-
ların səmərəli keçirilməsi sahəsi çox geniş,  olduqca maraqlı və 
məsuliyyətlidir. Bu məqalənin üzərində işləyərkən yazının yaxşı 
alınması üçün mən 10 -a qədər əlavə ədəbiyyatdan istifadə etdim. 
Həmyerlimizin fəaliyyət göstərdiyi iş sahəsi olduqca məsuliyyətli, 
dərin, mənalı və çoxşaxəlidir. Bu vacib, böyük əhəmiyyət kəsb 
edən işlə tanış olduqca həmyerlimizin peşə sahəsinə  rəğbətim və 
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marağım daha da  artdı. 
Məktəbin fəxri Tapdıq Səfərov haqqında bu məqaləni daha da 

geniş yazmaq olardı. Lakin  buna ehtiyac duymuram. Ona görə ki, 
Azərbaycanda  onu öz peşəsinin vurğunu olan bilikli və bacarıqlı 
hüquqşünas kimi tanıyırlar.Həmyerlimizin işi və əməli artıq 
respublikamız səviyyəsində öz yüksək qiymətini alıb. Mən ona can 
sağlığı, məsul işində səmərəli nəticələr, yüksək keyfiyyət və 
uğurlar arzulayıram. Ona görə də istəkli oxucular indi isə bu 
məqalənin qəhrəmanı Tapdıq Səfərovun həyatı və əmək fəaliyyəti 
ilə sizi daha yaxından tanış etmək istəyirəm:  

 

  
 
Tapdıq Əli oğlu Səfərov 22 fevral 1973-cü ildə Şabran (keçmiş 

Dəvəçi) şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlib. 
Atası Əli Tapdıq oğlu Səfərov 15 iyun 1937-ci ildə Dəvəçi 

rayonunda anadan olub. Keçmiş S.M.Kirov adına Dəvəçi qəsəbə 
orta məktəbini bitirdikdən sonra keçmiş Kirovabad Kənd Təsər-
rüfatı İnstitutunu (indiki Gəncə Aqrar Universitetini) fərqlənmə 
diplomu ilə bitirib. Keçmiş SSRİ respublikalarının bir çox vilayət 
və şəhərlərində,  o cümlədən Tbilisidə, Moskvada, Krımda və başqa 
yerlərdə təcrübə mübadiləsində olmuşdur. Qabaqcıl rəhbər işçi kimi 
keçmiş SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisində iştirak 
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etmişdi. Rayonun müxtəlif təşkilatlarında, o cümlədən Pirəbədil və 
Rəhimli südçülük-tərəvəzçilik, keçmiş Lenin və Kuybışev adına 
üzümçülük sovxozlarında direktor, Dəvəçi rayon Aqrar Sənaye 
birliyində sədr, rayon Statistika İdarəsində müdir və digər vəzifə-
lərində çalışmışdı. O, xalq içərisində yüksək hörmətə və nüfuza 
malik bir ziyalı idi. Mədəni rəftarı və öz səliqəli geyimi - kecimi ilə 
həmişə başqalarından fərqlənirdi. 

Əli Səfərovun Pirəbədil sovxozunda direktor işlədiyi dövrdə 
həmin müəssisə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və dövlətə 
satışı planlarını dəfələrlə ardıcıl surətdə artıqlaması ilə yerinə 
yetirmişdi. Ona görə də həmin sovxoz Azərbaycan KP MK-nın və 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin “Keçici Qırmızı” bayrağı ilə 
təltif edilmiş və pul mükafatı almışdı.  

Ə. Səfərov 1998-ci ilin dekabr ayının 2-də 61 yaşında qəflətən 
xəstəlikdən vəfat etmişdir. 

Tapdığın anası Mövludova (Səfərova) Tahirə Şıxmurad qızı 3 
iyul 1950-ci ildə Dəvəçi rayonunda anadan olub. Xanlar Pedaqoji 
Texnikumunu bitirib. 48 il Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 3 №-li 
tam orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi işləyib. Hal-hazırda 
təqaüdçüdür. 

Tapdıq Səfərov 1980-cı ildə Dəvəçi şəhər 2 №-li orta məktəbin 
I sinfinə qəbul olub. 1990-cı ildə həmin məktəbi uğurla bitirərək 
orta təhsil haqqında attestat alıb. 

1991-1996-cı illərdə o, Azərbaycan Milli Ordusunda hərbi 
xidmətdə olub. Hərbi xidmət keçdiyi dövrdə idmanın əksər növləri 
ilə, xüsusilə güləşlə mütəmadi olaraq məşğul olub. Hərbi hissənin 
birinciliyi üzrə keçirilən yarışlarda və digər idman tədbirlərində fəal 
iştirak edib. 

Hələ hərbi xidmətdə olduğu vaxtlarda gənc Tapdıq gələcəkdə 
dayısı İsmayıl Mövludov kimi polis orqanlarında işləmək,  əməliy-
yat axtarış tədbirlərində yaxından iştirak etmək niyyətində idi. O, 
hələ uşaq yaşlarından həmişə bu sahə ilə maraqlanar, saysız 
düşüncələrə dalardı. Xəyallarında gələcək fəaliyyətini canlandırar, 
çoxlu maraqlı əməliyyatlar və tədqiqatlar aparmaq arzusu ilə 
yaşayardı. 

1998-ci ildə 25 yaşlı Tapdıq Səfərov ali təhsil yollarının ilk 
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uğurlu başlanğıcını qoyub. Əvvəlcə o, öz arzu və məqsədinə çatmaq 
üçün bəxtini idman sahəsində sınamağı qərara alıb. Təhsil 
sənədlərini tələbə qəbulu  komissiyasına təqdim edən Tapdıq qəbul 
imtahanlarında yüksək bilik nümayiş etdirərək Azərbaycan Respub-
likası Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının güləş fakültəsinə 
qəbul olub. 

Çox keçməyib ki, onun gərgin və həyacanlı, lakin unudulmaz,  
heç bir şeylə əvəz olunmaz tələbəlik həyatı başlayıb. Tezliklə 
Tapdıqda həmin illəri daha yaddaqalan və məhsuldar keçirmək 
istəyi yaranıb. O, ali məktəbdə nümunəvi təhsil almaqla yanaşı, 
“Cudo-Sambo” üzrə bütün nəzəriyyə və təcrübəni dərindən 
öyrənməklə və təcrübədə sınaqdan keçirməklə bu nüfuzlu idman 
növünün bütün taktiki gedişlərinə və digər sirlərinə yetərincə 
yiyələnib.  

2002-ci ildə Tapdıq Səfərov Azərbaycan Respublikası Bədən 
Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını bitirərək ali təhsil haqqında 
diplom alıb. Lakin o, təhsilini yenidən davam etdirməyi qərara alıb. 
Qəbul imtahanlarından müvəffəqiyyətlə keçdiyinə görə Azərbaycan 
Respublikası Polis Akademiyasının hüquqşünaslıq fakültəsinə daxil 
olub. O, bu ali təhsil ocağında “Əməliyyat axtarış və inzibatı 
fəaliyyət “ üzrə bütün tədris proqram materiallarını böyük istək və 
səylə dərindən mənimsəyib. 2007-ci ildə akademiyanı hüquqşünas 
ixtisası üzrə (magistr diplomu ilə) bitirib. 

2010-cu ildən Tapdıq Səfərovun ilk əmək fəaliyyəti başlayıb. 
2010-2015-ci illərdə o, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsinin təhqiqat şöbəsində 
aparıcı təhqiqatçı vəzifəsində işləyib. 2015-2016-cı illərdə isə 
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı şəhər Baş 
Polis İdarəsinin hüquqşünası olub. 2016-cı ildən hal-hazıra kimi  
Kriminalistik Tədqiqatlar Şöbəsində baş inspektor-kriminalist 
vəzifəsində çalışır. 

T.Səfərov rus və ingilis dillərini mükəmməl bilir. İstintaq və 
təhqiqat, eləcə də kriminalistika sahələri üzrə ixtisaslaşma 
kurslarından  uğurla keçib. 

Ailəlidir, 2000-ci ildə  ailə həyatı qurub. Həyat yoldaşı Gülər 
Səfərova (Fərzəliyeva) 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dillər 
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Universitetini,  2006-cı ildə isə Azərbaycan İqtisad Universitetini 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Hal-hazirda Almaniya İqtisadi İnkişaf 
və Əməkdaşlıq Təşkilatının “Cənubi Qafqazda Avropa 
Standartlarına Hüquqi Yaxınlaşmanın dəstəklənməsi layihəsi”nin 
əməkdaşıdır. “Məişət zoraklığı və Qadın hüquqları” komponentinin 
koordinatoru vəzifəsində çalışır. 

İki övladı var. 
Oğlu Əli Bakı şəhəri, Nəsimi rayon Texniki-hümanitar liseyi-

nin XI sinfində, qızı Çiçək isə həmin liseyin VI sinifində oxuyur. 
 
 

AZƏR AĞARZAYEV – ŞABRANIN ƏN BACARIQLI  
İŞ ADAMI 

 
Lüğətdə insanın məqsədli fəaliyyəti prosesində qarşıya çıxan 

çətinliklərin aradan qaldırılmasına kömək göstərən, onu uca 
zirvələrə aparan psixoloji proses iradə adlanır. Mürəkkəb olma-
sına baxmayaraq, belə bir porosesin sahibkarlıq fəaliyyətində öz 
axarında olması orada işlərin yaxşı gedişindən xəbər verir.Çünki 
iradəsi zəif, həyat və iş təcrübəsi çox aşağı səviyyədə, iqtisadi 
bilikləri az olan insanlar sahibkarlıq kimi böyük bacarıq və 
zəhmət tələb edən işlə məşğul olmaq istəsələr də, onu axıra kimi 
uğurla başa çatdıra bilməzlər. 

Sahibkarlıq çətin bir sahədir. Müəssisənin fəaliyyətə başla-
dığı ilk gündən işi dayandıran anadək bütün işlərin görülməsinə, 
eləcə də görülən işlərin nəticəsinə,  bir sözlə, təsərrüfatın bütün 
fəaliyyətinə sahibkar cavabdehlik daşıyır. Bura xammal və 
material təchizatı, bacarıqlı işçi qüvvəsinin işə cəlb edilməsi, 
istehsalın səmərəli təşkili, satış mənbəələrinin axtarılıb tapilması, 
ciddi maliyyə və uçot işləri, alınmış borc və kreditlərin dəyərini 
tələb olunan müddətdə ödəməklə, onların vaxtında bağlanması, 
büdcəyə,  sosial müdafiə fonduna ödəmələr və s. aiddir. 

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, səhibkarlıq fəaliyyəti olduqca 
qəliz, yüksək bilik və bacarıq, eləcə də uzaqgörənlik, çox halda isə 
yüksək məharət, çeviklik və risk tələb edən bir sahədir. Gərək bu 
işdə müstəqil hərəkət etməyə alışasan. Soyuqqanlı olasan. 
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Təşəbbüskarlıq, qətiyyətlilik, mütəşəkkillik, işgüzarlıq kimi iradi 
keyfiyyətləri özündə birləşdirəsən. Qorxaqlara və ləng hərəkət 
edənlərə bu sahədə yer yoxdur. Bir sözlə, mərd və cəsarətli 
olmayan insandan sahibkar olmaz. 

Gərək istehsalın səmərəliliyini elə təmin edəsən ki, istehsal 
etdiyin məhsul sənə yüksək keyfiyyətilə bərabər, həm də ucuz başa 
gəlsin.Və həmin məhsulu da tez və ucuz sata biləsən. İstehsala 
nəzarətlə yanaşı hər gün ucuz xammal və satış bazarları haqqında 
məlumatlı olmasan,  işdə irəli gedə bilməzsən. 

Azərbaycan xalqının belə bir məşhur atalar sözü vardır: 
“Göz yumulub açılınacan fürsət əldən gedir”. Ona görə də 
sahibkarda çeviklik olmalı, düşdüyü vəziyyəti düzgün qiymətlən-
dirərkən ləngiməməli, həmişə təcili və konkret qərar qəbul etməyi 
bacarmalıdır. Atalar demişkən: “Qazdan ayıq olmalısan ki, səhv 
buraxıb yanmayasan”. 

İndi isə mən Şabran rayonunda sahibkarlıq fəaliyyətilə 
məşğul olan və bu çətin sahənin sirlərini gözəl bilən, onu idarə-
etməyi bacaran adlı-sanlı iş adamlarından biri Azər Ağarzayevlə 
sizi tanış etmək istəyirəm. 

 Azər müəllim ziyalı ailəsində doğulub, boya-başa çatıb. 
Valideynləri müəllim olub.Ailədə və işdə təmiz çörək qazanmağı 
hər şeydən üstün tutublar. O, ixtisasca ali təhsilli mühəndis olsa 
da, bilmədiyi sahə,  bacarmadığı iş yoxdur. 

 A.Ağarzayev maşallah elə bil ki, anadan sahibkarlıq sahəsi 
üçün doğulub.Bu sahəni rayonumuzda mükəmməl bilən və onu 
ilk yaradanlardandır. Bu işlə məşğul olduğu dövrdə bu sahənin 
inkişaf etdirməyin ayrılmaz hissəsi olan təchizat, istehsal, satış, 
maliyyə-uçot, vergi, sığorta və digər məsələləri də dərindən 
öyrənib, öz işinə tətbiq edib. Demək olar ki, rayonumuzda özəl 
sahədə iş quran, bu işi başlanğıcdan axıradək davam etdirən ən 
bacarıqlı iş adamlarından biridir. 

Azər Ağarzayevin rayonumuzda kərpic zavodu, dəyirman, 
kolbasa məhsulları sexi və s. kimi özəl sənaye müəssisələrinin 
yaradılmasında və fəaliyyət göstərməsində böyük əməyi olub. 
Kredit, vergi, sosial müdafiə və digər borc və ödəmələri vaxtında 
icra etdiyinə görə həmişə həmin təşkilatlardan təşəkkür alıb.  
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Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda Azər müəllimin yaxşı 
işləri, əməlləri və xeyriyyəçilik tədbirləri olduqca çoxdur. Rayon 
camaatının daim onun bu xeyirxah ışlərindən bəhs edən xoş söz -
söhbəti heç vaxt tükənmək bilmir. 

Ona görə də icazə verin yüksək insani keyfiyyətlərinə görə 
rayonda özünə layiqli yer tutmuş, fəal iş adamı kimi tanınan Azər 
müəllimin həyat və əmək salnaməsi ilə sizi bir qədər yaxından 
tanış edim:  

Azər Ağakərim oğlu 
Ağarzayev 5 may 1965-ci ildə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində 
müəllim ailəsində dünyaya gəlib. 

Atası Ağakərim Qərib oğlu 
Ağarzayev 16 oktyabr 1942-ci il 
tarixdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Bilici Qorğan kəndin-
də ziyalı ailəsində anadan olub. 
Orta təhsilini Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunda dünyəvi təh-
silin beşiyi sayılan Pirəbədil kənd 
orta məktəbində alıb.1965-ci ildə 

APİ-nin riyaziyyat fakültəsini bitirərək pedaqoji əmək fəaliyyətinə 
başlayıb. Əvvəlcə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 3 №-li orta 
məktəbdə riyyaziyyat müəllimi işləyib. 1974-cü ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər 2 №-li orta məktəbə müəllim köçürülüb. Burada 4 il 
riyaziyyat müəllimi kimi çalışıb. 1978-ci ildə rayon rəhbərliyi 
tərəfindən onun biliyi,  bacarığı, təşkilatçılıq və idarəetmə qabiliy-
yəti nəzərə alınaraq Dəvəçi RXMŞ-nə inispektor vəzifəsinə irəli 
çəkilib. Bu vəzifədə o, cəmi 5 ay işləyib. 1979-cu ilin fevral ayının 
16-da Ağakərim Ağarzayev qəflətən iş başında xəstəlikdən vəfat 
edib. Ailənin böyük övladı olan Azərin anası Səmər müəllimə ona 
həm ana, həm də ata əvəzi olub.  

Azərin anası Səmər Əlixan qızı Ağarzayeva 20 iyun 1945-ci 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Qorğan kəndində ziyalı 
ailəsində təvəllüd tapıb. Orta təhsilini Pirəbədil kənd orta mək-
təbində alıb. O vaxtlar istehsal etdiyi xalça məhsulları ilə nəinki 
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Dəvəçidə, eləcə də Azərbaycanda və dünyada böyük şöhrət tapmış 
“Pirəbədil” xalça fabriki nəzdində fəaliyyət göstərən birillik kursu 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Üç dəfə Azərbaycan Müəllimləri 
Təkmilləşmə İnstitutunda aylıq kurslarda əlavə təhsil alıb və oranı 
fərqlənmə şəhadətnaməsi ilə qurtarıb. 1976-cı ildən 2001-ci ilə 
qədər düz 25 il Dəvəçi rayon 110 №-li Texniki Peşə Məktəbinin 
xalça qruplarında dərs deyib. Uzun müddət həmin məktəbin 
xalçaçılıq ixtisası üzrə adlı-sanlı istehsalat təlimi ustası olub. Onun 
dərs dediyi şagirdlərin arasından neçə-neçə bilikli və bacarıqlı xalça 
ustası yetişib. Hal-hazırda Səmər müəllimə təqaüddədir. 

Azər Ağarzayev 1972-ci ildə Dəvəçi şəhər 2 №-li orta 
məktəbin I sinfinə qəbul olub. Təhsilin ilk pilləsindən özünü bilikli 
və çalışqan bir şagird kimi göstərib. Həmin məktəbin səkkizinci 
sinfini əla qiymətlərlə bitirib. Sonra təhsilini Bakı şəhərində 
fəaliyyət göstərən respublika riyaziyyat təmayüllü orta internat 
məktəbində davam etdirib. 1982-ci ildə həmin orta məktəbi yüksək 
təhsil göstəriciləri ilə bitirərək kamal attestatı alıb. 

Hələ yeniyetmə çağlarında Azərin qəlbində mühəndis olmaq 
istəyi baş qaldırmışdı. Riyaziyyatçı ailəsində yetişib boya- başa 
çatmağı, texniki fənlərə olan böyük marağı ilə bərabər anası Səmər 
xanım onun bu arzusuna ürəkdən sevinir və həmin möhtəşəm 
arzunun çin olmasında ona həmişə ürək-dirək verirdi. 

Həmin ildə də bu coşqun arzu və niyyətlə gənc Azər təhsil 
sənədlərini ali məktəbin tələbə qəbulu komissiyasına təqdim etdi. 
Qəbul imtahanlarından yüksək bal topladığına görə onun istəyi, 
nəhayət, baş tutdu. Azər Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitu-
tuna qəbul oldu. Burada bir il təhsil aldıqdan sonra hərbi xidmətə 
çağırıldı. 1983-1984- cü illərdə o, əvvəlcə Krımda, sonra isə 
Çexoslovakiyada ikillik hərbi xidmət keçdi. 

Hərbi xidmətdən tərxis olunduqdan sonra Azər Ağarzayev 
Vətənə qayıdıb. Və Bakı şəhərində vaxtıkən oxuduğu ali məktəbdə 
təhsilini davam etdirməyə başlayıb. 1989-cu ildə həmin institutun 
“Yol İnşaatı” fakültəsini yüksək uğurla bitirərək ali təhsil haqqında 
diplom almağa müvəffəq olub. 

İşləmək üçün təyinat vərəqəsi ilə Dəvəçi rayonuna gələn 
A.Ağarzayev əvvəlcə Dəvəçi Rayon Yol İstismarı İdarəsində 
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mühəndis kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. Sonralar o, müstəqil 
olaraq özəl sektorda əmək fəaliyyətini davam etdirib. Rayonun 
“Qarabağlı” deyilən ərazisində Kərpic zavodunun tikilməsində 
böyük əməyi olub.Yeddi il həmin zavodun direktoru işləyib. O 
zamanlar rayonda aparılan tikinti işlərində kərpic materialına olan 
tələbatın ödənilməsində həmin zavodun xüsusi rolu olub. 

Sonralar Azər Ağarzayev özəl sektorda başladığı işlərin daha 
da canlanmasına nail ola bilib. O, böyük çətinliklə də olsa, ikinci 
özəl müəssisənin - müxtəlif çeşidli, rəqabətə davamlı, yüksək 
keyfiyyətli kolbasa məhsulları istehsal edən sexin yaradılmasına 
nail olub. Və həmin müəssisəyə 14 il bacarıqla rəhbərlik edib. Onun 
idarə etdiyi müəssisədə istehsal olan məhsullar həmişə öz keyfiyyəti 
və çoxsaylı çeşidi ilə fərqlənib. Müntəzəm olaraq bütün Şimal 
regionunun ticarət şəbəkələrində satılıb.  

 

 
 

Azər Ağarzayev ailə üzvləri və qohumları ilə birlikdə 
 
Hazırda Azər müəllim nəinki Şabranda, eləcə də respublika-

mızda tanınmış iş adamı hesab olunur. O, bu gün də özəl sektordakı 
iş fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Rayonun iqtisadiyyatının, 
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xüsusilə, yerli əhalinin ərzaq və gündəlik tələbat malları ilə təmin 
edilməsi işində öz töhfəsini verir. 

Azər Ağarzayev Şabranda və qonşu rayonlarda həm də 
xeyriyyəçi kimi tanınır. O, bu sahə üzrə neçə-neçə tədbirlərdə 
yaxından iştirak edərək yaxşı və xeyirxah əməlləri ilə öz sözünü 
deyə bilib. Ehtiyacı olanlara əl uzadıb. Maddi və mənəvi cəhətdən 
işi çətinə düşənlərin isə tələblərini ödəyib. 

Bundan əlavə, Azər müəllimi tez-tez rayonun diğər ictimai 
işlərində, dövlət tədbirlərində də görmək olar. Onun Şabran 
rayonunun ictimai-siyasi həyatında öz adı, öz dəsti-xətti və imzası 
vardır. O, uzun illərdir ki, sahibkarlar adından rayon Seçki Komis-
siyasının işində müntəzəm olaraq fəal və ardıcıl surətdə iştirak edir. 
Vətəndasların seçki hüquqlarının daha real və düzgün təmin 
edilməsi işində öz əməyini, bilik və bacarığını əsirgəmir. 

Ailəlidir. Həyat yoldaşı Könül Ağarzayeva şəhər tam orta 
məktəbində müəllimə işləyir. İki övladı var. 

Qızı Nəzrin Şabran şəhər 1 №-li orta məktəbin rus bölməsini 
və Qafqaz Universitetinin “mühəndis-avtomatika” fakültəsini 
bitirib. 

Oğlu Ağakərim isə Şabran şəhər 1 №-li orta məktəbin rus 
bölməsini bitirdikdən sonra Azərbaycan Turizm Universitetinin I 
kursunda təhsilini uğurla davam etdirir. 

İş adamı, nəcib işlərin və xeyixah əməllərin sahibi Azər 
müəllimə cansağlığı, ailə xoşbəxtliyi arzulayır və bu çətin, lakin 
faydalı və şərəfli işində ona uğurlar diləyirik. 
         
       

MEHMAN AĞARZAYEV – ZİRVƏNİ FƏTH ETMƏYƏ  
NAİL OLAN HƏMYERLİMİZ 

 
Vətəndən uzaqda əyani ali təhsil almaq, təhsil illərini yola 

saldıqdan sonra isə oranı özünə ikinci Vətən seçərək orada yaşa-
maq və işləmək ilk baxışda adama çox çətin və cansıxıcı görünür. 
Lakin əziyyətli və darıxdırıcı olsa da, bəzən öz məqsədinə çatmaq  
üçün bu yolla getməyə məcbur olursan. Yəni daimi olaraq xarici 
ölkədə qalıb yaşamağa və işləməyə qərar verirsən. Nə etmək olar. 
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Allah hər adamın taleyini bir cür yazıb. Təki harada olursan ol, 
başın salamat olsun. Getdiyin yollar aydın, rəvan və işiqlı olsun. 
Getdiyin bu yollarda uğurlar qazanmağı bacarasan. Doğrudur, 
bəzi insanların taleyi heç də onların üzünə gülmür. Xarici ölkədə 
qalıb işləsələr də, heç də bu hal onlara qazanc və xoşbəxtlik 
gətirmir. Bu işdə isə həmin adamların özləri günahkardırlar. 
Özlərinin ağıl-kamalının, savad və bacarıqlarının az olması 
ucbatından ciddi səhvlərə yol verirlər. Xüsusilə,  nəfsinə sahib 
çıxa bilməyən, iradəsi zəif, iqtisadi savadı və dünya görüşü 
olduqca az olan və pis vərdişlərə qurşanan bəzi  insanların bu 
sahədə bəxti gətirmir. Onlar işləmək adı ilə xarici ölkələrə üz 
tutsalar da, bu işdə ciddi səhvlərə yol verərək uzun illər çətinliklər 
burulğanında çapalayaraq yerlərində saymağa məcbur olurlar.  

Lakin Azərbaycan xalqının yüzlərlə Vətəndən kənarda 
səmərəli iş birliyi quran cəsur və igid, hər cür çətinliyə, kənar 
təsirlərə və rəqabətə qarşı güclü səbr və dözüm, polad iradə 
nümayış etdirən çoxlu oğulları vardır. Bunlar Vətəndən uzaqda 
yaşasalar da Azərbaycanlı adını həmişə yüksək tutur, bu adı 
sonadək şərəflə qorumağa çalışırlar.Çünki Azərbaycan xalqının 
eyni məna kəsb edən iki məşhur atalar sözündə çox yaxşı deyilib: 
“ Əziyyətsiz iş olmaz” və “İşinə yaxşı baxarsan, iş də sənə yaxşı 
baxar”. 

Ancaq qürbətdə yaşamaq, özəl iş birliyi qurmaq, ətrafına 
etibarlı, ixtisaslı və bacarıqlı işçilər və dostlar toplamaq, nəticədə 
yüksək uğura imza atmaq hər oğulun işi deyil. Bunun üçün gərək 
gənclik çağından özünü bilikli və bacarıqlı göstərməklə yanaşı 
kamilliyə, dünyagörüşünə və uzaqgörənliyə malik şəxsiyyət kimi 
yetişəsən. Möhkəm səbrə,güclü iradəyə sahib olasan. İşlə bağlı 
baş verə biləcək bütün hadisə və prosesləri qabaqcadan görə 
biləsən. Onları olduqca qısa zaman kəsiyində təhlil edib,  qiymət 
vermək iqtidarına malik olasan. Gərək başladığın hər yeni işin 
son nəticəsini, xüsusilə, riskə getməyin xeyir və ziyan gətirən 
yollarının görünən və görünməyən tərəflərini, uduzmaq və ya 
müflisləşmək kimi təhlükələri əvvəlcədən hiss edib, dərindən 
öyrənib qiymət verməyi bacarasan. 

Sahibkarlıq fəaliyyətində istehsala başlamaq və mütəmadi 
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olaraq onu maneəsiz təkrar davam etdirmək üçün xammal və 
material təchizatı, istehsal və satış bazarları uğrunda mübarizə, 
reklam məsələləri, müqavilə öhdəliklərinin düzgün və vaxtında 
yerinə yetirilməsi, maliyyə prosesinə və büdcəyə ödənilən vergilərə 
gündəlik ciddi nəzarət və s. əsas amillərdəndir. 

İndi isə artıq bu sahədə öz ilk sözünü çoxdan demiş, bu 
sahədə öz uğurlu addımlarını atmış bir nəfər sahibkarla sizi tanış 
etmək istəyirəm. Bu layiqli və əməksevər şəxslə, həqiqətən, Şabran 
camaatı fəxr edə bilər. O, Rusiyanın Ryazan şəhərində yaşayan və 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan həmyerlimiz, məktəbin 
məzunu Mehman Ağarzayevdir. 

Mehman müəllimlə söhbətimiz zamanı bir daha mənə aydın 
oldu ki, o, gülərüz və mehriban bir insandır. Sözü bütöv, qəlbi ilə 
dili eyni olan, iqtisadi və hüquqi qanunları mükəmməl bilən, 
onlara sözsüz əməl edən yetkin bir ziyalıdır. Onun insanlarla dil 
tapmaq, onları təşkilatlandıraraq səfərbər etmək, öz ardınca apar-
maq məharəti vardır. Bir sözlə, onda işçilərə düzgün rəhbərlik 
etmək kimi yüksək fitri isdedad, mükəmməl bilik, bacarıq və 
qabiliyyət formalaşmışdır.  

 Söz- söhbətində o saat gözəl nitq qabiliyyətinin, yüksək 
savadının və çoxlu söz ehtiyatının olduğu nəzərə çarpır. Orta yaşlı 
bu insan yetərli iqtisadi düşüncəyə, məntiqə, uzaqğörənliyə çox 
meyillidir. Möhkəm səbrə malik olmaqla tərəf müqabilini axıra-
dək dinləməyi bacarır və onun sözünü heç zaman kəsmək istəmir. 
Əqrəb bürcündə dünyaya gəlib. Su rəmzidir. Xarici görkəmdən bir 
qədər fikirli, qaraqabaq və qapalı adamı xatırladır. Lakin əslində 
çox şən və səmimi, hörmətcil və söhbətcil insandır. Düzdür, din-
dirməsən, danışdırmasan həmişə susmağa üstünlük verir. Yalan 
danışmağa isə tamamilə nifrət edir. Ürəyi kimi dili də təmizdir. Bu 
da onun bürcü ilə əlaqədar yaranan xüsusiyyətlərdir. Daim 
müzakirə olunan məsələyə qısa və konkret cavab verməyi xoşlayır.  

Mehman Ağarzayev qabaqcıl dünya təcrübəsini rəhbərlik 
etdiyi istehsal müəssisəsinə gətirməyi sevir, hər gün, hər saat 
işində yeniləşmə aparmağa, müasir səmərəli metodları və qabaqcıl 
texnologiyanı rəhbərlik etdiyi iş sahəsinə tətbiq etməyə çalışır. 

Mehman müəllim yaşadığı ölkənin dövlət dilini,  yəni rus 
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dilini gözəl bilir. Birgə yaşadığı və işlədiyi insanlarla da əla 
qonşuluq,dostluq və iş münasibətləri qurmağa çalışır. Bu gözəl 
insanı tanıyanlardan onun haqqında yalnız xoş söz-söhbət 
eşitmək olar. Bu da həmişə onun olduqca mehriban, səmimi, 
xeyirxah, əliaçıq olmasından, hümanistliyindən və xeyriyəçilik 
fəaliyyətindən irəli gəlir. 

Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycan xalqının ta 
qədimdən çox dəyərli iki atalar sözünü sizin üçün nümunə 
gətirəcəyəm: Birincisi “Hər şeyin xiridarı gərəkdir”, ikincisi isə 
“Hər şey ustanın əlindədir”. Bəli, adlı-sanlı iş adamı, həmyer-
limiz, məktəbin fəxri, bacım nəvəsi Mehman Ağarzayev həqiqətən 
sahibkarlıq işinin xiridarı,  həm də ustasıdır. Maşallah o, artıq bu 
sahədə mümkün sayılan zirvəni fəth etməyə nail olub. İndi isə 
əsas vəzifə qazanılmış uğurları əldə saxlamaqdan ibarətdir. 

Yazmaqla bir kitaba sığmayan iş adamı, gözəl işlərin və 
xeyirxah əməllərin sahibi Mehman müəllim haqqında hələ çox 
yazmaq olardı. Lakin onun qurub- yaratdığı işlərin siyahısını bir 
məqaləyə  yerləşdirmək olmaz.Ona görə də icazə verin Mehman 
Ağarzayevin Vətəndən uzaqlarda keçən mənalı həyat və əmək 
tarixçəsi haqqında sizə qısaca məlumat verək: 
 

Mehman Ağakərim oğlu Ağarzayev 
19 noyabr 1966-cı ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhərində müəllim ailəsində 
dünyaya göz açıb. 

Atası Ağakərim Qərib oğlu 
Ağarzayev 16 oktyabr 1942-ci il tarixdə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Bilici 
Qorğan kəndində ziyalı ailəsində anadan 
olub. Orta təhsilini Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayon təhsilinin beşiyi sayılan 
Pirəbədil kənd orta məktəbində alıb.1965-
ci ildə APİ-nin riyaziyyat fakültəsini 

bitirərək pedaqoji əmək fəaliyyətinə başlayıb. Əvvəlcə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər 3 № orta məktəbdə riyyaziyyat müəllimi 
işləyib. 1974-cü ildə  ciddi ehtiyaca görə Şabran (keçmiş Dəvəçi)  
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şəhər 2 №-li orta məktəbə müəllim köçürülüb. Burada 4 il riya-
ziyyat müəllimi kimi çalışıb. 1978-ci ildə onun biliyi,  bacarığı, 
təşkilatçılıq və idarəetmə qabiliyyəti nəzərə alınaraq Dəvəçi RXMŞ-
nə inispektor vəzifəsinə irəli çəkilib.Ancaq bu vəzifədə o, cəmi 5 ay 
işləyə bilib. 1979-cu ilin fevral ayının 16-da qəflətən xəstəlikdən 
vəfat edib.  Mehmanın anası Səmər xanım ona həm ana, həm də ata 
əvəzi olub. Və onun böyüyüb boya-başa çatmasında  orta və ali  
təhsil almasında böyük  zəhmət çəkib. 

Mehmanın anası Səmər Əlixan qızı Ağarzayeva 20 iyun 
1945-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Qorğan kəndində 
ziyalı ailəsində dünyaya gəlib. Orta təhsilini Pirəbədil kənd orta 
məktəbində alıb. İstehsal etdiyi xalça məhsulları ilə nəinki Dəvə-
çidə, hətta Azərbaycanda və dünyada şöhrət qazanmış “Pirəbədil” 
xalça fabriki nəzdində fəaliyyət göstərən birillik kursu fərqlənmə 
diplomu ilə bitirib. Üç dəfə Azərbaycan Müəllimləri Təkmilləşmə 
İnstitutunda aylıq kurslarda təhsil alıb və oranı fərqlənmə şəhadət-
naməsi ilə bitirib. 1976-cı ildən 2001-ci ilə qədər  25 il Dəvəçi 
rayon 110 №-li Texniki Peşə Məktəbinin xalçaçılıq siniflərində dərs 
deyib. Uzun illər həmin məktəbin xalçaçılıq ixtisası üzrə adlı-sanlı 
istehsalat təlimi ustası olub. Rayonda neçə-neçə xalça ustasının 
yetişməsində yüksək əmək sərf edib. Hazırda Səmər Ağarzayeva 
təqaüddədir. 

Mehman Ağarzayev ilk təhsilə 1972-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər 2 №-li orta məktəbində başlayıb. Təhsilə başladığı ilk 
dövrlərdən oxuduğu məktəbdə özünü çalışqan, bilikli və bacarıqlı 
bir şagird kimi göstərib. Müntəzəm olaraq sinif və ev tapşırıqlarını 
keyfiyyətlə və vaxtında yerinə yetirdiyinə görə tez bir zamanda 
bütün müəllimlərinin və şagird yoldaşlarının hörmətini qazanıb. O, 
dərslərini əla oxumaqla yanaşı, həm də məktəbdə həyata keçirilən 
bütün bilik yarışmalarında və idman tədbirlərində həmişə birincilər 
sırasında görünüb. Orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə riyaziyyata və 
digər texniki fənlərə xüsusi meyl və maraq göstərib. Olimpiadaların 
məktəb, rayon, zona və respublika turunda daim fəal iştirak edİb. 
Orada yaxşı və əla nəticələr göstərərək neçə-neçə fəxri fərmanla və 
diplomla təltif olunub. Mehmanın da arzusu böyük qardaşı Azər 
kimi mühəndislik peşəsinə yiyələnmək idi. 
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Mehman Ağarzayev ailəsi ilə birlikdə 
 
1983-cü ildə gənc Mehman yüksək qiymətlərlə orta məktəbi 

bitirərək kamal attestatı alıb. Həmin ildə də o, təhsil sənədlərini 
Azərbaycan Politexnik İnstitutunun tələbə qəbulu komissiyasına 
verib. Qəbul imtahanlarından iki “əla” qiymət aldığına görə ekspe-
riment yolu ilə ali məktəbə qəbul olub. Sonradan həmin institu-
tutdan onu seçim yolu ilə Ryazan Politexnik İnstitutuna əyani təhsil 
almağa göndəriblər. 

Mehman Ağarzayev 3 ay Ryazan şəhərində ali məktəbdə oxu-
duqdan sonra onu hərbi xidmətə çağırıblar. O, 1984-1985-ci illərdə 
iki il Krımda hərbi xidmətdə olub. 1985-ci ildə ordudan tərxis 
olunduqdan sonra Mehman Ryazan şəhərinə qayıdıb və oradakı 
Politexniki İnstitutun əyani şöbəsində öz təhsilini davam etdirib. 

Həmin ali məktəbdə oxuduğu ilk dövrdən başlayaraq Mehman 
Ağarzayev özünü institutda olduqca çevik, ağıllı, bilikli və bacarıqlı 
bir tələbə kimi tanıdıb.Öz nümunəvi əxlaqı, nizam-intizamı, gözəl 
şəxsi davranışı, gündəlik mühazirə və digər tədris məşğələlərində 
müntəzəm iştirakı ilə köklü surətdə tələbə yoldaşlarından seçilib. 
Tədris prosesində, xüsusilə, laboratoriya məşğələsi, zaçot və 
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imtahan zamanı hazırcavablı olması və xüsusi fəallığı ilə fərqlənib. 
Tezliklə o, tələbə təşkilatına üzv seçilib. Və orada öz mütərəqqi 
təklifləri və yenilikçi ideyaları ilə tez-tez çıxış edib. Mehmanın 
oxuduğu ali məktəbdə əla təhsil alması ilə yanaşı tələbələr arasında 
bir təşviqatçı, təşkilatçı və təbliğatcı kimi aktiv fəaliyyət göstərməsi 
institutun rəhbərliyinin nəzərindən qaçmayıb. O, ali məktəbin 
rəhbərliyi ilə görüşə dəvət edilib. 

Yubanmadan,  qorxmadan və çəkinmədən institutun rektoru 
və digər rəhbər işçiləri ilə görüşə gedib. Söhbət zamanı hər tərəfdən 
gənc Mehmana müxtəlif sualar ünvanlanıb. O, tələsmədən, heç bir 
səhvə yol vermədən bütün verilən sualları yerli-yerində cavablan-
dırıb. İnstitutun rəhbər heyəti söhbət zamanı Azərbaycanlı tələbənin 
çox yüksək şəxsiyyət olduğunu üzə çıxarıb. Və çoxlu müsbət 
keyfiyyətlərə malik olduğunu görüb çox sevinib. Görüş zamanı 
Mehmanın əla təhsil alması ilə yanaşı,  onun unikal,  yüksək əxlaqı 
keyfiyyətlərini, nümunəvi davranışını, müəllim-professor və tələbə 
heyəti tərəfindən böyük razılıqla və xüsusi hörmətlə qarşılanmasını 
xüsusi qeyd ediblər. Lakin həmin tədbirdə Mehman Ağarzayevin 
həmin dövrdə təhsil almaq üçün maddi çətinlik çəkdiyi də rəhbərlik 
tərəfindən yaxşı başa düşülüb. Ona görə də ali məktəbdə əyani 
şöbədə oxumasına baxmayaraq, xüsusi hal kimi ona institutun 
yataqxanasında komendant vəzifəsində işləməyə icazə verilib. 

O, vaxdan Mehman ali məktəbin həyatında sanki ulduza dönüb, 
yavaş-yavaş parlamağa başlayıb. O, əvvəlcə şəxsi iş və tədris 
qrafikində dəqiq və ciddi vaxt bölgüsü müəyyənləşdirib. Sonra qrafik 
üzrə nəzərdə tutduğu və ya planlaşdırdığı iş, təhsil və digər ictimai 
vəzifələri bir-bir icra etməyə başlayıb. Hər şey uğurla alınıb. Həm 
dərsi, həm işi ahəngdar formada gedib. İqtisadi vəziyyəti də xeyli 
yaxşılaşıb. 

Mehman Ağarzayev ali məktəbdəki təhsil dövrünü başa 
çatdırana kimi institutda komendant işləyib. Orada əla təhsil almaqla 
yanaşı, bu çətin, səbr və dözüm tələb edən komendant vəzifəsinin 
öhdəsindən layiqincə və şərəflə gəlib. O, yaxşı işləri və əməlləri, eləcə 
də yüksək əxlaqı keyfiyyətləri ilə nəinki tələbələrin, eləcə də müəllim 
və professor heyətinin dərin hörmət və nüfuzunu qazanıb. 
“Azərbaycanlı” adına həmişə böyük şərafət və ucalıq gətirib. 
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“Azərbaycan dünyası” adlı beynəlxalq jurnal 
M.Ağarzayevə həsr olunub (2016-cı il) 

 
Ali məktəbi yüksək təhsil nəticələri ilə bitirən Mehman müəllim 

Ryazan şəhərində qalıb yaşamağı və işləməyi qərara alıb. Elə orada 
əvvəlcə ilk əmək fəaliyyətinə kiçik biznes sahəsində başlayıb. Bu işdə 
kövrək və xırda addımlarla yavaş-yavaş irəliləyib. Niyyəti baş tutub. 
Sonralar isə özəl sektorda fəaliyyətini get-gedə genişləndirərək sahib-
karlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq arzusuna düşüb. İqtisadi biliyi,fitri 
isdedadı, texniki bacarığı, çevik qərar vermək səriştəsi, səbir və 
dözümü, nəhayət, onun köməyinə çatıb.  İndi  bütün  çətinliklər  arxada  
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Hər dəfə Mehmanın Şabrana gəlşini onun məzun yoldaşları və 
dostları böyük sevinclə qarşılayırlar 

 
 

 
 

M.Ağarzayev məzun dostları Nizami Ağayev və Şahin Şərifovla 
birlikdə yubiley şənliyində 

 
qalıb. Artıq bu gün sahibkarlıq fəaliyyətində əldə etdiyi uğurlara görə 
Mehman Ağarzayev Rusiyada, doğma Azərbaycanımızda hörmətli və 
nüfuzlu iş adamı kimi tanınır. 
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Çox sevindirici haldır ki, 2016-cı ilin noyabr nömrəsində 
“Azərbaycan dünyası” kimi nüfuzlu beynəlxalq jurnal demək olar 
ki, az qala bütöv bir nömrəsini həmyerlimiz, görkəmli iş adamı, 
Şabran şəhər 2 №-li orta məktəbin məzunu Mehman Ağarzayevin 
həyat və əmək fəaliyyətinə həsr edib.  

Mehman Ağarzayev ailəlidir. Həyat yoldaşı İrina Ağarzayeva 
Ryazan Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Bir övladı var. 
Oğlu Timur orta məktəbin VI sinfində oxuyur, dərs əlaçısıdır. 

Mehman müəllim çox mehriban və səmimi insandır. Məzu-
niyyət dövründə və iş fəaliyyəti ilə bağlı hər dəfə Vətəni 
Azərbaycana - doğma Şabrana gələndə həmişə sinif yoldaşları ilə 
görüşür, oxuduğu doğma məktəbə, keçmiş müəllimlərinə baş çəkir. 
Xeyriyyəçilik işlərini də yaddan çıxarmır. Xüsusilə ona vaxtıkən 
oxuduğu sinif çox doğma görünür. Həmin sinfi öz vəsaiti hesabına 
bir neçə dəfə təmir etdirib. 

Müasir dünyamızın ciddi böhran keçirdiyi bir vaxtda bu çətin, 
lakin nəcib işində məktəbin məzunu,bacarıqlı iş adamı, hörmətli 
qohumumuz Mehman Ağakərim oğlu Ağarzayevə möhkəm cansağ-
lığı və uzun ömür, sahibkarlıq kimi qəliz, lakin şərafətli işində bol-
bol uğurlar arzulayırıq. Allah səni qorusun, Mehman! 

 
 

GÜLƏR SƏFƏROVA (FƏRZƏLİYEVA) - “ÜRƏKLƏRİN 
AÇARI" SAYILAN DİLİN GÖZƏL BİLİCİSİ 

 
Dil ta qədim zamanlardan ən dəyərli ünsiyyət vasitəsi hesab 

olunub. Hal-hazırda dünya ölkələrinin bir-birilə mədəni, iqtisadi 
və siyasi əlaqələr qurmasında dil mühüm rol oynayır. Və həmin 
əlaqələrin möhkəmləndirilməsində, daha da inkişaf etdirilməsində 
dil ən yaxşı və etibarlı vasitəçidir. Dilin inkişafını isə yalnız 
danışıq, oxu və yazı vasitəsilə təmin etmək mümkündür.  

Hər bir dilin özünə məxsus qrammatikası və lüğət tərkibi 
vardır. Radionun, televiziyanın, kinonun, mətbuatın, teatrın, 
informasiyanın, turizm sektorunun və başqa bu kimi sahələrin 
müasir inkişafını dilsiz təsəvvür etmək çox çətindir. Həmçinin 
elm, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, idman, sənaye və kənd təsərrüfatı, 



416 

xarici siyasət, beynəlxalq ticarət və başqa sahələrdə, bir sözlə, 
həyatımızın hər addımında dil bizim üçün ən vacıb ünsiyyət 
vasitəsi rolunu ifa edir.  

Yaşadığımız qloballaşan dünyada təkcə ana dilini bilmək 
kifayət etmir. Ona görə ki, ölkəmizin sərhədlərindən xaricdə digər 
qonşu və uzaq ölkələrlə elmi, mədəni, səhiyyə, təhsil, ticarət və 
digər mədəni, iqtisadi-siyasi sahədə müxtəlif növ əlaqələr 
yaratmaq və qurulmuş həmin əlaqələri ildən-ilə daha da möhkəm-
ləndirmək və inkişaf etdirmək üçün ana dili ilə yanaşı, bir neçə 
xarici dili də öyrənmək vacib şərtlərdəndir. Azərbaycana gələn 
minlərlə turisti qarşılayıb ona ingilis, fransız, alman, rus, ərəb və 
ya digər əcnəbi dillərin biri ilə ünsiyyət əlaqəsi qurmasaq nə baş 
verdiyini asanlıqla bilmək olmaz. Bizim gələn qonaqları və 
turistləri onların öz dillərində qaşılamasaq, Vətənimiz, torpağımız, 
tariximiz, milli dəyərlərimiz, adət və ənənələrimiz və s. haqqında 
ətraflı məlumat verməsək, buna ölkəmizə gələn həmin xarici 
qonaqlar nə qiymət verərlər? Əgər belə bir vacib ünsiyyəti yarada 
bilməsək, gəzintidən və istirahətdən sonra öz ölkələrinə qayıdan 
həmin əcnəbilər bizim haqqımızda hansı xoş sözləri deyərlər? 

Bu gün müstəqil Azərbaycanın dünyaya tanıdılmasında, 
ölkəmizə gələn siyasətçilərdən tutmuş iş adamlarınadək, həmçinin 
elm və mədəniyyət xadimlərinə, eləcə də əcnəbi turistlərə Qaraba-
ğın bizim öz qədim, doğma ana torpagımız kimi təqdim edilmə-
sində xarici dilləri mükəmməl bilməyin böyük rolu vardır. Bunun 
üçün bizim hamımızın,  bütün ziyalıların,  xüsusilə, bu günün və 
sabahın yetişməkdə olan gənclərinin mütləq xarici dilləri dərin-
dən öyrənmələri çox vacibdir. Daha dəyərli və dövlət əhəmiyyətli 
məsələ isə məktəblərimizdə xarici dillərin dünyada cəryan edən 
təhsil yenilikləri nəzərə alınmaqla mükəmməl tədrisi və hərtərəfli 
öyrənilməsi respublikamız üçün böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir. 

Əvvəlcədən xarici dillərin öyrənmək şagirdlərə və tələbələrə 
xırda çətinliklər yaratsa da, sonradan həmin dillərdən danışıqda 
və yazıda, eləcə də iş prosesində istifadə etdikcə o dilin qrammatik 
çalarlarla işlədilməsi get-gedə asan olur. El arasında belə bir 
məsəl də dolaşır ki, əgər bir dil bilirsənsə, bir, iki dil bilirsənsə, iki,  
üç dil bilirsənsə üç adamsan.Bu məsəli bu kitabın məsləhətçi 



417 

redaktoru Mürsəl müəllimin də dilindən çox eşitmişəm. Yəni,  
çoxlu dil bilmək, o dillərdə danışmağı və yazmağı bacarmaq çox 
sayda xarici ölkələrdən gələn insanlar arasında ünsiyyət yaratmaq 
olduqca asanlaşır. Nəticədə bu ünsiyyəti yaratmağı bacaran 
təşkilatçıya, yəni tərcüməçi insanın özünə də böyük sevinc və şərəf 
gətirir. 

Mən bu yazıda məktəbin məzunu, öz ana dilimizi ürəkdən 
sevən, ona hörmət bəsləyən, bu dilə yüksək dərəcədə qiymət 
verməklə yanaşı, xarici dilləri öyrənərək həmin dillərdə danışan, 
yazan və işləyən ziyalı xanım Gülər Feyzulla qızı Səfərova 
(Fərzəliyeva) ilə sizi tanış edəcəyəm. Sizə qısa da olsa onun xarici 
dillərin öyrənilməsində və gündəlik işə tətbiq olunması sahəsində 
qazandığı təcrübədən və möhtəşəm uğurlardan söhbət açacağam. 
O, öz halal zəhmətilə bu sahədə xüsusi məharət, bilik və bacarıq 
nümayiş etdirməyin səmərəli yollarını artıq çoxdan tapıb. 

Gülər xanım təkcə xarici diləri öyrənmək və bilməklə 
kifayətlənmir. O, bildiyi xarici dillərin iş prosesində tətbiq etməyin 
də mahir ustasıdır. Həmyerlimizin xarici dillərdə danışmaq, 
yazmaq, tərcümə etmək sahəsində analoqu olmayan səriştəsini və 
əldə etdiyi uğurları saymaqla qurtarmaz. Bu isdedadlı insan, 
xüsusilə tərcümə sahəsindəki işi ilə başqalarına nümunə olan 
bilikli, bacarıqlı və layiqli bir mütəxəssis kimi artıq çoxdan yetişib. 
Lakin özünün dediyi kimi o, bu nailiyyətləri hələ son hədd hesab 
eləmir. Qeyd etdiyimiz kimi oz əməyinin,  alın tərinin hesabına 

parlayan Gülərin iş uğurları hələ 
qabaqdadır. 

İndi də gəlin məktəbin fəxri, 
keçmiş şagirdi,  adlı-sanlı tərcüməçi, bir 
çox beynəlxalq layihələrin əməkdaşı, 
koordinator Gülər Səfərovanın (Fərzəli-
yevanın) maraqlı həyat və əmək salna-
məsi ilə sizi daha yaxından tanış edək: 

Gülər Feyzulla qızı Səfərova (Fər-
zəliyeva) 31 mart 1973-cü ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhərində dünyaya göz 
açıb.  
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Atası Feyzulla Abdulla oğlu Fərzəliyev 1934-cü ildə Xızı 
rayonunun Zöhrabkənd kəndində (indi həmin kənd Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun inzibatı ərazisinə daxildir) anadan olub. 1960-cı 
ildə Dəvəçi şəhər fəhlə-gənclər məktəbini bitirib. 1960-1986-cı 
illərdə Siyəzən NQÇİ-nin neft mədənlərində işləyib. 2013-cü ildə 
79 yaşında dünyasını dəyişib. 

Anası Rübabə Eynulla qızı Ələkbərova 1937-ci ildə Xızı 
rayonunun Zöhrabkənd kəndində anadan olub. 1956-cı ildə Dəvəçi 
qəsəbə orta məktəbini bitirib. 1960-1963-cü illərdə Bakı şəhər 1 
nömrəli tibb texnikumunda təhsil alıb. 1963-2006-cı illərdə Dəvəçi 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Döğum şöbəsində işləyib. 2006-cı 
ildə 69 yaşında haqq dünyasına köçüb. 

Yeddiyaşlı Gülər 1980- ci ildə Dəvəçi şəhər 1 №-li səkkizillik 
məktəbində ilk təhsilə başlayıb. 1988-ci ildə həmin məktəbi 
müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə ona fərqlənmə şəhadətnaməsi 
verilib. Həmin ildə gənc Gülər orta təhsilini indiki Şabran şəhər 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki 
fənlər təmayüllü məktəb-liseydə davam etdirib. 1990-cı ildə həmin 
təhsil ocağını əla qiymətlə və nümunəvi davranışla bitirdiyinə görə 
ona fərqlənmə attestatı verilib. 

Tərcüməçi və ya xarici dil müəllimi olmaq hələ Gülərin orta 
məktəb illərindəki əlçatmaz hesab etdiyi bir arzusu idi. Bu 
məsələdən məlumatı olan müəllimləri və şagird rəfiqələri əvvəlcə 
ondan eşitdikləri bu xəbərə sevinmişdilər. Sonra isə onun bu yüksək 
fikirinə şərik çıxaraq ona dəstək olmuşdular. Evdə isə valideynləri 
Gülərə: “ Bala, arzun hara, mənzilin ora” deyərək övladlarına xeyir-
dua vermişdilər.  

O vaxtlarda ixtisas seçimilə əlaqədar yaxınlarından bu cür 
asanlıqla dəstək alması Güləri çox fərəhləndirmişdi. O, sevincindən 
xəyallar aləminə düşərək sanki göylərə uçmaq istəyirdi. Lakin bircə 
onun qanadları çatışmırdı. Gənc olsa da, qızın ürəyinə dammışdı ki, 
mütləq o, bu qanadları tapacaq. O, bu qanadları bir az gec və çoxlu 
zəhmətə qatlaşandan sonra əldə edə biləcəkdir. Yəni ali məktəbə 
qəbul olub, orada yüksək səviyyədə əla təhsil alıb, istədiyi xarici 
dilləri öyrəndikdən sonra artıq həmin qanadlar daimi olaraq onun 
özününkü olacaqdır. 
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Gülərə elə gəlirdi ki, əldə etdiyi bu qanadlarla dünyanın 
istənilən nöqtəsinə uça biləcək. O, orada müxtəlif millətləri təşkil 
edən xarici ölkələrdə yaşayan insanlarla dil tapmaq istəyirdi. Ali 
məktəbdə öyrənəcəyi xarici dillərlə onların öz dillərində danı-
şacaqdı. Sonda bir-birini başa düşmək, ünsiyyət yaratmaq və müx-
təlif formalı iş əlaqələrini qurmaq onun üçün olduqca asanlaşacaq. 
Ona tapşırılan işi və ya vəzifəni yerinə yetirdikdən sonra isə o, 
yenidən öz doğma ana yurdu Azərbaycana qayıdacaqdır. 

Bu arzu və xəyallarla gənc Gülər 1990-cı ildə təhsil sənəd-
lərini Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetinin tələbə qəbulu 
komissiyasına təqdim edib. Qəbul imtahanlarında yüksək uğur 
qazandığına görə müsabiqədənkənar həmin ali məktəbin alman və 
ingilis dilləri üzrə tərcümə fakültəsinə daxil olub. Arzusuna yetiş-
məsi, gələcək həyatının yeni və həlledici bir dövrünə - ali məktəb 
həyatına qədəm qoyması, bir-birindən gözəl, elm və təhsil çeşmə-
sindən su içən unudulmaz və möhtəşəm tələbəlik illəri sanki Gülər 
Fərzəliyevaya güc-qüvvət, tükənməz enerji verib. Qısa zaman 
kəsiyində o, öz coşğun istedadı və bacarığı ilə ona dərs deyən 
müəllimlərin və onunla oxuyan tələbə yoldaşlarının sevimlisinə 
çevirilib. 

Ali məktəbdə oxuduğu vaxtlarda germanistika, alman ədəbiy-
yatı,  şifahi və yazılı tərcümə (nəzəriyyə və təcrübə) sahələrinin 
öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirib. 

1995-ci ildə Gülər Fərzəliyeva ali məktəbi müvəffəqiyyətlə 
bitirib  və ali təhsil haqqında diplom alıb. 

1997-2002-ci illərdə o, Almaniya Federativ Respublikasının 
Azərbaycandakı Səfirliyində bir sıra vəzifələrdə: tərcüməçi, icti-
maiyyətlə əlaqə,  təhsil və mədəniyyət sahəsində çalışıb. 

2002-ci ildən hal-hazıra kimi isə Almaniya İqtisadi İnkişaf və 
Əməkdaşlıq Təşkilatının “Cənubi Qafqazda Avropa Standartlarına 
Hüquqi Yaxınlaşmanın Dəstəklənməsi layihəsi” nin əməkdaşı, 
“Məişət zoraklığı və Qadın hüquqları” komponentinin koordina-
torudur. 

Xarici dillərdən alman, ingilis və rus dillərini sərbəst bilir və 
çətinlik çəkmədən bu dillərdə tərcümə işini həyata keçirir. 
Göstərilən dillərdən Azərbaycan dilinə və ya Azərbaycan dilindən 
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həmin dillərə tərcümələr edir. 
2004-2006-cı illərdə Gülər xanım ikinci ali təhsil əldə etmək 

məqsədilə Azərbaycan İqtisad Universitetində təhsil alıb. O, bu ali 
təhsil ocağında oxuyarkən biznesin idarə olunmasında fəal iştirak 
etmək məqsədi ilə xüsusən aşağıdakı sahələrin öyrənilməsinə 
çalışıb: Maliyyə uçotu, layihələrin idarə olunması, marketinq, 
mikroiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat. 

Gülər Səfərova (Fərzəliyeva) həm də bir çox xarici ölkələrdə 
beynəlxalq konfransların iştirakçısı olub: 2003-cü ilin yanvar 
ayında Berlində (AFR) “Yaşıl həftə” İqtisadi Konfransında, 2004-
cü ilin aprel ayında Sinqapurda İqtisadi Konfransda, 2007-ci ilin 
sentyabr ayında Azərbaycan tekstil sənayesinin nümayəndə heyəti 
ilə birlikdə MÜNHEN (Almaniya) tekstil sərgisində, 2007-ci ilin 
oktyabr ayında Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə birlikdə Bonnda 
(AFR) ANUQA aqrar sərgisində, 2008-ci ilin oktyabr ayında və 
2011-ci ilin fevral ayında Buxarestdə (Ruminiya) Biznes-forumda, 
2016-cı ildə Berlin-Visbagendə Məişət zoraklığı ilə mübarizə adlı 
Konfransında və s. 

Gülər xanım bundan əlavə Azərbaycan, Gürcüstan və 
Almaniyada layihələrin uğurla idarə olunması mövzusunda çoxsaylı 
təlimlərdə iştirak etmişdir.  

Onun hal-hazırda ixtisaslaşdığı sahələr bunlardır: Peşəkar 
tərcümə (yazılı və şifahi), müxtəlif sahələr üzrə marketinqin təhlili, 
məişət zoraklığı, qadın hüquqları, stereotiplər məişət zoraklığının 
səbəbi kimi. 

Gülər Səfərova (Fərzəliyeva) ailəlidir. 2000-ci ildə ailə həyatı 
qurub. Həyat yoldaşı Tapdıq Səfərov 2002-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını,  2007-ci 
ildə isə Azərbaycan Respublikası Polis Akademiyasını bitirib. Hal-
hazirda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı 
Şəhər Baş Polis İdarəsinin Kriminalistik Təhqiqatlar Şöbəsində baş 
inspektor- kriminalist vəzifəsində çalışır. 

İki övladı var. 
Oğlu Əli Bakı şəhəri, Nəsimi Rayon Texniki-hümanitar 

liseyinin XI sinfində, qızı Çiçək isə həmin liseyin VI sinifində 
oxuyur. 
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TURAL AĞARZAYEV - ZƏHMƏTDƏN NUR ALAN VƏ 
ÇİN OLMAĞA CAN ATAN ARZULAR 

 
“Bir gün bal içirəmsə, bir gün zəhər içirəm,  
Mən həyat yollarından ayaqlarımla deyil, 
əqidəmlə keçirəm”. 

                Bəxtiyar Vahabzadə 
 
 
Tural Ağarzayev haqqında bu kitaba məqalə yazmaq 

istəyimi atası, rayonda sənətinin bilicisi kimi tanınan yaxın 
qohumum, məşhur neftçi Məzahir kişiyə deyəndə özündən asılı 
olmayaraq onun üzü güldü və razılıq əlaməti olaraq irəli gəlib 
mənimlə şirin söhbətə başladı. Aydınlıq gətirmək məqsədi ilə ona 
verdiyim bir sıra sualları məni razı salacaq dərəcədə yerli- yerində 
cavablandırdı. 

Mən də öz növbəmdə bu kitabla bağlı Turalın mənə göndər-
diyi yazını aldığımı və onun yazı savadını bəyəndiyimi atasına 
bildirdim. Və ondan ayrılarkən bir yaxın kimi ona məsləhət bildim 
ki, Turaldan yaxşı muğayat olsun.Mən baxıcı olmasam da 
ürəyimə damıb ki, onun böyük gələcəyi var. İndi o, üç-dörd 
istiqamətdə həm iş, həm ailə, həm təhsil, həm də tez-tez xaricə 
etdiyi xidməti ezamiyyətlərlə bağlı çoxlu qayğılarla əhatə olunub. 
Tez- tez ona zəng vurub, hal-əhval tutsun, bir ata kimi ondan heç 
vaxt maddi və mənəvi köməyini əsirgəməsin. 

Tural Ağarzayev ziyalılar nəslində doğulub, boya-başa çatıb. 
Atası Məzahir kişi ali təhsilli neft mühəndisidir. Böyük əmisi 
rəhmətlik Ağakərim müəllim rayonda ən tanınmış nüfuzlu 
riyaziyyat müəllimlərindən olub. İkinci əmisi rəhmətlik Sabir 
müəllim rayonda bacarıqlı və hörmətli biologiya müəllimi kimi 
tanınıb. O, fasilə ilə iki dəfəyə 20 il rayonda Təhsil Şöbəsi kimi 
böyük bir nüfuzlu  təşkilata rəhbərlik edib.Mən hələ Turalın 
başqa qohumlarından, xüsusilə, əmisi, dayısı, bibisi və xalası 
uşaqlarından söhbət açmıram. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar 
ki, Turalın bu gün təhsil və əmək yolunda uğurla irəliləməsi 
məktəblə yanaşı “Ağarzayev”lər ailəsində aldığı yüksək təlim-
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tərbiyədən, ağsaqqal və ağbirçək  öyüd-nəsihətdən çox-çox aslıdır. 
Turalın bu kitab üçün yazdığı yazını mən bir neçə dəfə 

oxudum. Yazısında o, ailəsinə və müəllimlərinə ona dəyərli və 
keyfiyyətli təhsil və tərbiyə verdiklərinə görə dönə-dönə öz minnət-
darlığını bildirir. 

Mən 50 ildən artıq bədii yaradıcılıqla, xüsusilə 10 ildən artıq 
bədii publisistika ilə məşğul olduğum vaxtlarda müxtəlif ixtisaslı, 
qəribə xarakterli insanlarla çox rastlaşmışam. Demək olar ki, hər 
cür insanla görüşüb söhbət etmişəm. Bu insanların arasında 
bəzən öz yediyini itirən, unutqan və biganə,  uzun sözün qısası 
nankor insanlarla da çox üz-üzə gəlmişəm. Onlar nəinki müəllim-
lərinin, hətta valideynlərinin belə onların təhsilində-tərbiyəsində 
çəkdikləri zəhməti tamamilə danaraq heçə endirirlər. Onların 
cözündən belə nəticə çıxarmaq olar ki, sanki onlar heç uşaq 
olmayıblar, elə anadan doğulanda bu yaşda, bu çəkidə, bu  boy-
biçimdə olublar .  

Mən bir şair-publisist kimi Turalın yazısından onun coşqun 
vətənpərvərlik ideyaları ilə də zəngin olduğunu duydum və 
gördüm. Ancaq onu da hiss etdim ki, bu ideyalar şəxsi emosiya-
lardan qaynaqlanan ötəri hisslər deyildir. Bu ideyalar ürəkdən, əsl 
ziyalı düşüncəsindən süzülüb gələn güclü istəkdən, Vətənə, 
torpağa və xalqa, eləcə də  valideynlərə olan dərin və möhtəşəm 
məhəbbətdən, işlədiyi vəzifəyə olan yüksək məsuliyyətdən  güc-
qüvvət alaraq yetərincə qidalanır. 

Tural Ağarzayev haqqında daha çox yazmaq olardı. Çünki, 
onun haqqında elə ilk cümləni yazmağa başlayandan qələmim elə 
bil çağlayan bulaq kimi coşub-daşır. Sözlər bulağın gözündən 
süzülüb gələn saf inci kimi sanki damla-damla ipə-sapa düzülərək 
cümlələrə çevrilir. Bu cümlələr isə Turalın həyat və əmək yoluna 
parlaq işıq seli səpələyərək onun gələcək yolunun daha aydın, 
daha rahat və geniş olacağından xəbər verir. 

İndi isə gəlin 31 yaşlı gənc həmyerlimiz Turalın həyat və 
əmək salnaməsini qısa da olsa sizin üçün vərəqləyək: 
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Tural Məzahir oğlu 
Ağarzayev 7 noyabr 1986-cı il 
tarixdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunda, neftçi ailəsində 
dünyaya göz açıb.  

Atası Məzahir Qərib oğlu 
Ağarzayev 13 fevral 1961-ci 
ildə Dəvəçi rayonunun Bilici 
Qorğan kəndində ziyalı ailə-
sində anadan olub. Ailənin son-
beşiyi anasını erkən itirdiyinə 
görə o, böyük qardaşı, rayonun 

nüfuzlu ziyalılarından olan və bu məktəbdə riyaziyyat müəllimi 
işləmiş Ağakərim Ağarzayevin himayəsində böyüyüb. Qardaşının 
onun üçün çəkdiyi əzab-əziyyəti görən Məzahir buna  cavab olaraq 
orta məktəbi yaxşı nəticələrlə başa vurub. Və Azərbaycan Neft-
Kimya İnstitutunda “neft-mədən” ixtisası üzrə ali təhsil alıb. 
Təhsilini bitirib diplom aldıqdan sonra o, uzun müddət Siyəzən Neft 
və Qazçıxarma İdarəsində mühəndis və digər rəhbər vəzifələrdə 
çalışıb. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin “Kompleks 
Qazma İşləri Siyəzən İstehsalat Bölümü”ndə böyük mühəndis 
vəzifəsində işləyir. 

Anası Zülfi Məmmədəli qızı Ağarzayeva 18 sentyabr 1963-cü 
ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda anadan olub. 1981-ci ildə 
Bakı Mədəni-Maarif Texnikumunu bitirib. Hal-hazırda Şabran 
Rayon Mərkəzi kitabxanasında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. 

Yeddiyaşlı Tural 1993-cü ildə Dəvəçi şəhər 2 №-li orta 
məktəbin I sinfinə qəbul olub. Elə ilk gündən atası Məzahirin təlim-
tərbiyədə güzəşt edilməyən “qayda-qanunu” və kitabxanaçı anası 
Zülfi xanımın kitablara olan sevgisi və marağı ilə üzləşib. Bu 
səbəbdən də onda kitaba,  oxumağa olan maraq formalaşmağa 
başlayıb. Hələ orta məktəb illərində onun ara-sıra dövrü mətbuatda 
və internet dərgilərində bir neçə  bədii- publisistik yazıları işıq üzü 
görüb. 

Orta məktəbdəki təhsil illəri ilə bağlı Turalın yaddaşında o 
qədər xoş təəssuratlar və şirin xatirələr var ki, onları söyləməklə və 
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ya yazmaqla qurtarmaz. Oxuduğu dövrdə müəllimləri, eləcə də 
şagird yoldaşları ilə onun arasında möhkəm qarşılıqlı hörmət və 
səmimiyyət olub. Və bu gün də həmin ənənə ardıcıllıqla və  uğurla  
davam etməkdədir. Bir orta məktəb şagirdi kimi o, həmişə 
müəllimlərinin etimadını döğrultmağa çalışıb. Öyrəndiyi dərslərə 
doğma münasibəti,fənn olimpiadalarının məktəb, rayon və 
respublika turunda fəal iştirakı onu məktəbdə nümunəvi şagird kimi 
tanıdıb. Orta məktəblərin respublika üzrə keçirilən inşa yazı 
müsabiqəsində III yerə layıq görülüb və fəxri fərmanla təltif edilib. 
Bütün bunlar hamısı gənc Turalı həmişə birincilər sırasında olmağa 
səsləyib. Uşaqlıq və yeniyetmə çağlarında o, tez- tez ata yurdu 
hesab olunan Bilici Qorğan kəndinə, Qalaaltıya, Keçiqayasına 
gedər,  buradakı su hövzəli, xüsusilə içməli və müalicəvi sularla, 
onların mənbələri və tərkibi ilə çox maraqlanardı. 

Bütün bu arzu və xəyallar 2003-cü ildə orta məktəbi yenicə 
bitirmiş gənc Turalı öz istəyinə nail olmağa sankı yaşıl işıq 
yandırıb. O, gələcəkdə qəlbinin səsilə sevib-seçdiyi bir peşəyə sahib 
olmaq üçün təhsil sənədlərini tələbə qəbulu komissiyasına təqdim 
edib. Qəbul imtahanlarından uğurla çıxdığına görə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin “Hidrologiya “ (Ensiklopedik lüğətə əsasən 
Hidrologiya - təbii sulardan bəhs etməklə, onlarda baş verən 
hadisələri, eləcə də orada yaranan hər cür prosesləri öyrənir) 
fakültəsinə  qəbul olub. 

Ali məktəbə təzə daxil olmuş Turalın həyatında sanki yeni bir 
səhifə açılıb. “Paytaxt həyatı” gəncin gözünü daha da açıb, maraq 
və görüş dairəsini genişləndirib. Təkrarolunmaz tələbəlik illəri bir-
birini əvəz etdikcə, artıq o, yavaş-yavaş bir şəxsiyyət olaraq forma-
laşmağa başlayıb. Təhsil sahəsində əldə etdiyi sanballı nəticələr və 
qazandığı mükəmməl bilik və təcrübə onu gələcək məqsədlərinin, 
hədəflərini müəyyən etməyə sövq edib. Həmin illərdə o, artıq 
“mühəndis” peşəsinə istiqamətlənib və bu peşəyə bütün varlığı, 
qanı,canı ilə bağlanıb. 

2007-ci ildə Tural Ağarzayev BDU-nu uğurlu nəticələlə 
bitirib. Ona mühəndislik diplomu verilib. Elə həmin ildə də o, 
BDU-nun magistraturasına qəbul olunub. Daha sonra akademik 
məzuniyyət götürərək hərbi xidmətə yollanıb. Və 2007-2008-ci 
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illərdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili 
Qoşunlarında hərbi xidmət keçib. Hərbi xidmətini başa çatdırdıqdan 
sonra o, BDU-nun maqistrraturasında təhsilini davam etdirib və 
oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 

O, 2008-ci ildə MAKA Ekologiya İnstitutunda ilk əmək 
fəaliyyətinə başlayıb. Burada işlədiyi üç il ərzində böyük elmi işçi 
vəzifəsinədək yüksəlib. Elmi fəaliyyətini davam etdirsə də, 
mühəndislik peşəsi sanki maqnit kimi onu özünə çəkib. Ona görə də 
T.Ağarzayev ürəyinin səsilə iş yerini dəyişməyə məcbur olub. 2011-
ci ildə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı Su-kanal 
İdarəsində işləməyə başlayıb. 

2013-cü ildə Türkiyənin Su İnstitutunda təşkil edilmiş təlim-
lərdə yüksək bilik və bacarıq nümayiş etdirdiyinə görə bu tədbirdə 
böyük uğur qazanıb. Onun həmin müvəffəqiyyətindən sonra Azərsu 
rəhbərliyi T.Ağarzayevi baş ofisə işləməyə dəvət edib. Burada 
çalışdığı dövrdə xidməti iş üzrə “karyerasını” inkişaf etdirmək, 
özünün bilik, bacarığını artırmaq məqsədilə Türkiyə, Sinqapur, 
İtaliya, İspaniya, Yaponiya, İsrail və digər bu  kimi dövlətlərə səfər 
edib. Orada təşkil olunmuş beynəlxalq səviyyəli praktiki təlimlərdə  
uğurla iştirak edib. Respublikamızın su təchizatı ilə bağlı müvafiq 
təlimat və məruzələrlə çıxış edib. Həmin beynəlxalq tədbirlərdə fəal 
çıxış etdiyinə görə adı yuxarıda qeyd olunan dövlətlərin diplom və 
sertifikatlarına layiq görülüb. 

Tural Ağarzayev gərgin iş həyatı ilə yanaşı, öz elmi fəaliy-
yətini də müvəffəqiyyətlə  davam etdirməkdədir. O, hal-hazırda 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunda disser-
tantura proqramı üzrə təhsil alır. On elmi məqalənin müəllifidir. 
Məqalələri respublikanın elmi resenziyalı jurnallarında çap olun-
maqla yanaşı,  müxtəlif elmi konfranslarda da dinlənilmişdir. Onun 
bir elmi məqaləsi isə Rusiya Federasiyasında işıq üzü görmüşdür. 

Ailəlidir, iki övladı var. 
Tural Ağarzayevin indi 31 yaşı var. Yaşının az olmasına 

baxmayaraq, onun xalq, millət və Vətən qarşısında olan məsuliyyəti 
günbəgün daha da artır. O, çalışıb-vuruşaraq nümunəvi bir vətəndaş 
olmaq istəyi ilə yaşayır.Vətənə, xalqa, millətə yararlı bir fərd olması 
üçün çoxlu çəhdlər edir. Ailəsində yetişdirdiyi iki kiçik əsgər 
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balasının gələcəkdə layiqli övladtək böyümələrini və onların da 
ataları kimi Vətənə sadaqətlə xidmət etmələrini arzulayır. Bir gənc 
valideyn kimi onun üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü də o, 
yaxşı başa düşür. Turalın fikrincə övlada verilən tərbiyə həmişə 
vətənpərvərlik ideyaları ilə köklənməli, Vətənə, torpağa sevgi, xalqa 
məhəbbət ruhunda istiqamətlənməlidir. Onunla bu mövzuda gedən 
söhbətimizə o, belə davam etdi: “Yalnız həmin halda mən Vətən 
üçün nə isə etmiş olaram. Bu isə mənim Vətən qarşısında kiçik 
töhfəm sayılar. Şair yaxşı deyib: “Vətən mənə oğul desə, nə 
dərdim”..?! 

Turalla bu kitab barədə söhbətimizə o belə yekun vurdu: 
“Özüm haqqında bir neçə kəlmə: Özümü bir insan,  bir fərd olaraq 
dərk etdiyim vaxtdan böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin bu 
məqalənin başlanğıc hissəsində qeyd edilən şeirinin misraları 
mənim həyat “kodeksim” olub. Həmişə ən ağır imtahanları vicda-
nımın qarşısında vermişəm. Çalışmışam ki, valideynlərimdən aldı-
ğım tərbiyə meyarı”nı həmişə toxunulmaz saxlayım. Mənim 
fikrimcə, övladların sərgilədiyi tərbiyə özündən çox onun valideyn-
lərinin göstəricisidir. Çünki tərbiyə övladlara valideynləri tərəfindən 
ötürülən və övladların xarakterini formalaşdıran bir impulsdur. 
Ancaq mən müəllimlərimin də mənə verdiyi təlim-tərbiyəni yüksək 
qiymətləndirirəm. Belə ki, əldə etdiyim uğurlarda təkcə valideyn-
lərimin deyil, müəllimlərimin də çoxlu zəhməti vardır”.  

Sağ ol, Tural. Halal olsun sənin kimi ovladı yetişdirən 
valideynlərə! 
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YUSİFƏLİ HƏTƏMOV – İDARƏETMƏ SAHƏSİNƏ 
MƏHƏBBƏTLƏ BAĞLANAN İNSAN ÖMRÜ 

 
Yusifəli Hətəmovu ilk dəfə mən onunla yaxın münasibətdə 

olan Zərbəli Məlikovun RXMŞ-də işləyən vaxtlarından tanımağa 
başladım. Daha yaxından tanışlığım isə o, rayon İHB-nın Dəvəçi 
şəhər nümayəndəsi vəzifəsində işləyən zamanlarda baş verdi. İş 
prosesində bir-birimizlə yaranan tanışlıq və dostluq münasibətləri 
gələcəkdə hər ikimizə böyük fayda verdi. 

Mən onun icra və idarəetmə sahəsindəki səriştəsinə və 
yüksək bacarığına valeh oldum. Onun məmur kürsüsündə otur-
muş bir insan kimi qayda-qanunlarımıza necə də hörmətlə 
yanaşdığının şahidi oldum. O, həmin vəzifədə işləyəndə onun 
iştirak etdiyi tədbirlərə xidməti vəzifəmlə əlaqədar olaraq mən də 
tez-tez qatılırdım. Bir çox iclaslarda görürdüm ki, Yusifəli müəl-
lim dövlətimiz tərəfindən müəyyən edilmiş normalara canıyanan-
lıqla yanaşır. Hər bir qərar,  sərəncam və qanuna çox doğma 
münasibət bəsləyir. Onların vaxtında və düzgün icrası üçün 
işçilərin maarifləndirilməsi işində öz əməyini əsirgəmir. Onda 
dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə yönəlmiş əsl sağlam məmur 
münasibəti məni ona daha da yaxınlaşdırdı. Bizim uzaqdan-uzağa 
olan tanışlığımız həmin vaxtdan təmənnasız yoldaşlığa,  sonra isə 
dostluğa çevirildi. 

Yusifəli müəlim harada işləyirsə, işləsin, o öz vəzifə 
səlahiyyətləri daxilində dövlətimizin qanunlarına ciddi əməl edən 
bir insandır. 

Yusifəli Hətəmov haqqında yaddaşımda maraqlı və dərin 
məzmunlu şirin söz-söhbətim çoxdur. Ancaq əziz oxucular, sizi 
yormaq məqsədim yoxdur. Ona görə də icazə verin onun keçdiyi 
ömür yolu və əmək fəaliyyəti haqqında topladığım məlumatlarla 
sizi daha yaxından tanış edim:   
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Yusifəli Şirincan oğlu Hətəmov 
1958-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Qızıl-Qazma kəndində kol-
xozçu ailəsində anadan olub.  

Atası Şirincan Budaq oğlu Hətəmov 
1898-ci ildə Dəvəçi rayonunun Qızıl-
Qazma kəndində kəndli ailəsində doğu-
lub. Kənddə fəaliyyət göstərən kolxozun 
fəal üzvü olub. Böyük Vətən müharibə-
sində iştirak edib. Müharibədən sonrakı 
illərdə fəhlə işləyib. 1998-ci ildə 100 

yaşında dünyasını dəyişib. 
Anası Nurcahan Mirzəcan qızı Hətəmova 1924-cü ildə Dəvəçi 

rayonunun Qızıl-Qazma kəndində dünyayaya gəlib. Evdar qadın 
olub. Hal-hazırda 93 yaşı var. Altı övlad böyüdüb və  tərbiyə edib. 
Onlardan biri dünyadan köçüb. 

Yusifəli Hətəmov 1966-cı ildə kənd ibtidai məktəbində ilk 
təhsilə başlayıb. Ibtidai təhsilini başa vurduqdan sonra rayonun 
Çuxurazəmi kənd 8-illik məktəbində təhsilini davam etdirib. Orta 
təhsilini isə 1973-cü ildən 1976-cı ilə kimi Dəvəçi şəhər 2 saylı orta 
məktəbdə alıb.1976-cı ildə həmin təhsil ocağını müvəffəqiyyətlə 
bitirdiyinə görə ona kamal attestatı verilib. 

1977-1979-cu illərdə o, Estoniya respublikasında strateji 
təyinatlı raket qoşunlarında hərbi qulluq keçib. Əsgərlik həyatını 
başa vurduqdan sonra gənc Yusifəli 1980-ci ildə ali təhsil almaq 
üçün sənədlərini Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunun tələbə qəbulu 
komissiyasına verib. Qəbul imtahanlarında yüksək nəticə qazan-
dığına görə həmin instituta qəbul olub. 

 1992-cı ildə Yusifəli Hətəmov böyük uğurlarla təhsil aldığı 
institutu bitirərək ali təhsil haqqında diplom alıb.  

İlk əmək fəaliyyətinə 1979-1981-ci illərdə Neft və Qazçıxar-
ma idarəsində operator vəzifəsində çalışmaqla başlayıb. 1981-1985-
ci illərdə Dəvəçi rayon 2721 saylı avtonəqliyyat idarəsində baş 
mühəndis vəzifəsində işləyib. 1985-1991-ci illərdə isə Dəvəçi şəhər 
XDS İK-nin katibi vəzifəsində çalışıb. Sonralar Yusifəli Hətəmov 
yenidən nəqliyyat sahəsinə işə qayıdıb. O, 1992-1994-cü illərdə 
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Dəvəçi rayon 2721 saylı avtodəstədə əvvəlcə mexanik, sonra isə 
dəstə rəisi vəzifələrində işləyib.1994-cü ilin fevral ayından dekabr 
ayına kimi Dəvəçi Yol İstismar İdarəsində baş mühəndis 
vəzifəsində çalışıb. 1995-ci ildə Dəvəçi rayon yük avtonəqliyyat 
idarəsinin rəisi olub. 

1996-cı ildən Yusifəli Hətəmov icra və idarəetmə orqanlarına 
işə keçib. Əvvəlcə 1995-1996-cı illərdə Dəvəçi Rayon İcra 
Hakimiyyətində təlimatçı, 1996-1998-ci illərdə ərazi idarəetmə 
şöbəsinin müdiri işləyib. 1998-ci ildən 2005-ci ilə kimi Dəvəçi 
Rayon İHB-nın Dəvəçi şəhər nümayəndəsi vəzifəsində çalışıb. 
2005-ci ildən hal-hazıra kimi isə Şabran (keçmiş Dəvəçi) İHB-nın 
Dəvəçi İƏD-nin nümayəndəsi vəzifəsində işləyir. 

Ailəlidir, üç övladı var. Həyat yoldaşı Məleykə Hacıverdi qızı 
Hətəmova 1962-ci ildə anadan olub, evdar qadındır.  

Oğlu İlkin Azərbaycan Müəllimləri İnstitutunu bitirib. Hal-
hazırda “ Qalaaltı “ qoruğu idarəsində mütəxəssis kimi çalışır. 

Qızı Ülkər Azərbaycan Xarici Dillər Universitetini bitirib. 
Hazırda Bakı şəhərində xarici dillər liseyində müəllim işləyir. 

Oğlu Elçin Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetini 
bitirib. Haı-hazırda Milli ordumuzda hərbi xidmətdədir. 

Y.Hətəmovun 38 illik əmək fəaliyyətinə dövlətimiz tərəfindən 
yüksək qiymət verilib. Dəfələrlə o, yaxşı əməyinə görə fəxri 
fərmanlarla təltif edilib. Pul mükafatı ilə mükafatlandırılıb. Bu 
təltiflərin içərisində ən yüksəyi isə onun dövlət qulluğundakı 21 
illik səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Sərəncamı ilə verilmiş “Dövlət Qulluğunda Fərqlən-
məyə görə” medalıdır. 

Bu kitab barədəki söhbətimizdə Yusifəli Hətəmov yubleyini 
qeyd etdiyimiz şəhər 2 saylı orta məktəb haqqında xatirələrini belə 
yekunlaşdırdı: “ O dövrlərdən 41 il keçsə də, sinif rəhbərimiz İsbat 
İsaqovu, fizika müəllimim Fikrət Əfəndiyevi, ədəbiyyat müəllimim 
Əzizə Muradovanı, coğrafiya müəllimim Mirfəttah Qədirovu və 
başqalarını bu günə kimi unutmamışam.  

1976-cı ildə sinifimiz üzrə 24 nəfər şagird məktəbi bitirdik. 
Məzun yoldaşlarımdan 14 nəfəri ali məktəblərə daxil olaraq orada 
uğurla təhsil alıb ali məktəbi  bitirdilər. Bu yazımda onlardan bir 
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neçəsinin - Səfalı Balabəyovun (neft mühəndisi), Nəzifə 
Əlpoladovanın (müəllim), Nüseynbala Mirzəyevin (tikinti mühən-
disi), Şəfəq Fazilovanın (müəllim), Aydın Həbibovun (tikintidə iş 
icraçısı), Nazilə Xamedovanın (müəllim) və Mərziyə Əsgərovanın 
(rayon peşə məktəbinin direktoru) adlarını qeyd etmək istəyirəm”.   

Yusifəli Hətəmovla görüşüb ayrılsaq da, bu təcrübəli insanın 
oxuduğu məktəb haqqındakı zəngin təəsüratları və şirin söz- söhbəti 
hələ də yaddaşımı tərk etməyib. Məktəbə, təhsilə və müəllim 
əməyinə belə yüksək qiymət verən məzuna eşq olsun! 

  
 

SÜLEYMAN ƏLMƏMMƏDOV - MƏKTƏBİN RAYONUN 
GƏNCLƏR SİYASƏTİNİN VƏ İDMANIN ÖNÜNDƏ GEDƏN 

MƏZUNU 
 
Çəmiyyətin inkişafında gənclər siyasətinin və idmanın 

böyük rolu vardır. Vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmət edə bilən saf 
əqidəli, sağlam ruhlu gənclər yetişdirmək vəzifəsi icə müvafiq 
idman təşkilatlarının üzərinə düşür. Rayonumuzda fəaliyyət 
göstərən Gənclər və İdman İdarəsi də bu məqsədə xidmət edir.  

İdarənin 2017-ci ildə rayonda yeniyetmə və cənclər arasında 
aparılmış işlərin yekun hesabatı ilə tanış oldum. Hesabatın 
rəqəmləri çox fərəhləndiricidir: Keçən ildə idarə tərəfindən çəmi 
45 tədbir keçirilmişdir. Bu tədbirlərin 3-ü - 20 Yanvar, Xocalı və  
31 Mart soyqırımına, 3 tədbir “Şahin” hərbi idman oyunlarına,  
1 tədbir Novruz bayramına, 4 tədbir “Dəyirmi masa” ya, 7 tədbir 
“Xəmsə” milli intellektual oyununa,1 tədbir “Narkomaniya 
əleyhinə”, 2 tədbir “İslam həmrəylik ilinə”, 1 tədbir Ulu Öndər 
Heydər Əliyevin doğum gününə, 1 tədbir “Çıraqqala” tarixi 
abidəsinə, 1 tədbir çağırışçı gənclər üçün görüş- konsertə, 1 tədbir 
15-İyun Qurtuluş Gününə, 2 tədbir isə intellektual kluba və 
“Silahlı Qüvvələr Günü” nə həsr olunub. 

Tədbirlərin qalanları isə əsasən əlamətdar günlərə həsr 
olunub. Bura intellektual oyunlar (iki təbbir), Beynəlxalq Sülh 
Gününə, Dövlət Bayrağı, Konstitusiya Gününə, QİÇS-lə Beynəl-
xalq Mübarizə Gününə (altı tədbir) və s. aid edilib. 
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2017-ci ildə yeniyetmələr və gənclərlə keçirilən 38 rayon 
tədbirində cəmi 2725 nəfər iştirak edib. 7 zona tədbirində isə 65 
nəfər yeniyetmə və gənc fəallıq göstərmişdir.   

Ensiklopedik lüğətdə idman – bədən tərbiyəsi hərəkatının 
tərkib hissəsi hesab olunur. Bu iş əsasən müxtəlif bədən tərbiyəsi 
hərəkətlərinin, kompleks halında yarışların, eləcə də digər 
hazırlıq işlərinin təşkil edilməsi və keçirilməsi sistemi kimi başa 
düşülür. İdman insanların sağlamlığının möhkəmləndirilməsinə, 
onların fiziki bacarıqlarının üzə çıxmasına və daha da artırıl-
masına xidmət edir. Cəmiyyətimizin inkişafı üçün faydalı hesab 
edilən bu sahə uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər və yaşlılar arasında 
etik və estetik tərbiyənin inkişaf etdirilməsinə güclü təkan verir. 
İnsanları mənəvi cəhətdən zənginləşməyə,əxlaqı saflığa və fiziki 
kamilliyə çağırır. 

Yeni Azərbaycan bu gün  müasir formada inkişaf yolunu 
tutan bir idman ölkəsi hesab olunur. Hər il keçirilən çoxsaylı 
beynəlxalq yarışlarda respublikamızın fəal iştirak etməsi, bir sıra 
nüfuzlu dünya birinciliyi yarışlarına ev sahibliyi etməsi və bu 
yarışlarda yüksək idman qələbələri qazanması bunu deməyə əsas 
verir.  Ölkəmizdə olduğu kimi, Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda 
da idman son illərdə xeyli inkişaf edib. Bunu rayon, zona və 
respublika birinciliyində iştirak edən idmançılarımızın əldə etdiyi 
uğurlar sübut edir. 

Rayonumuzun son 10 ili üzrə idman sahəsinin statistikasını 
nəzərdən keçirsək rayon idmançılarının yarışlarda qazandıqları 
qələbələrin olduqca fərəhləndirici olduğunu görərik. Həmin 
dövrdə 130 idmançı müxtəlif növ yarışlarda öz idman məharətini 
nümayiş etdirməklə I, II və III yerləri qazanmışlar. Lakin 10 ildə 
əldə edilmiş uğurların hamısına bu yazıda yer ayırmaq texniki 
cəhətdən mümkün deyidir. Ona görə də mən ancaq rayon 
idmançılarının son iki ildə iştirak etdiyi yarışlarda əldə edilmiş 
idman nəticələrini qısaca da olsa, sizin nəzərinizə çatdıracağam. 

2016-cı idə cüdo üzrə Azərbaycan çempionatında Ramil 
Dostuyev (55 kq çəki üzrə) və Coşqun Abdullayev (81 kq) - III yeri 
tutublar. Sambo üzrə Azərbaycan çempionatında isə Heydər 
Haşımov I yerə layiq görülüb. Həmin il “Şabranın ulduzları” 
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futbol komandası zona birinciliyində I yeri qazanıb. 
Cüdo üzrə şimal-şərq bölgəsi üzrə Qusar şəhərində keçirilən 

birincilik yarışlarında Teymur Rəhimov (60 kq), Mehman 
Şükürov və Tamerlan Tahirov (hər ikisi 66 kq), Təranə Quliyeva 
(32 kq), Sabir İsmayılov (73 kq) və Dövlət Bayramov (31 kq) I yeri 
tutublar. 

2017-ci ildə futbol üzrə Qax rayonunda keçirilən“Sevinc” 
kuboku yarışlarında UGİM III yeri qazanıb. 

Cüdo üzrə Azərbaycan birinciliyində  Coşqun Abdullayev 
(81kq) və Rail Məmmədov (66 kq) II yerə layiq görülüblər. Həmin 
idman növü üzrə yeniyetmələrin XI Respublika Oyunlarının final 
mərhələsidə isə Təranə Quliyeva (32 kq) I yeri tutub. 

Qeyd edilən bu yüksək nəticələr Süleyman Əlməmmədovun 
başçılıq etdiyi gənclər və idman idarəsinin bu sahəyə düzgün 
rəhbərliyi sayəsində mümkün olmuşdur. Həmin uğurların əldə 
edilməsində idarənin nəzdindəki UGİM-in də xüsusi rolu vardır. 
Məktəbə Azərbaycan Respublikasının Bədən tərbiyəsi və idman 
əlaçısı, Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və 
idman işçisi Qüdrət Qasımov rəhbərli edir. 

S.Əlməmmədovun gənclər və idman idarəsindəki fəaliyyə-
tindən yazmaqla qurtarmaz. O. böyük ruh yüksəkliyi ilə idarənin 
öhdəsinə düşən vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsinə şalışır və 
nəticədə də buna nail ola bilir. 

İndi isə gəlin Süleyman müəllimin həyat və əmək tarixçəsi 
ilə sizi daha yaxından tanış edim: 

Süleyman Xalid oğlu 
Əlməmmədov 21 iyul 1972-ci ildə 
Quba rayonunun Amsar kəndində 
neftçi ailəsində anadan olub. 

Atası Xalid Dünyamalı  
oğlu Əlməmmədov 1945-ci 

ildə Quba rayonunun Amsar kən-
dində doğulub. 1968-ci ildə ilk 
əmək fəaliyyətinə Siyəzən Qazma 
İşləri İdarəsində fəhlə kimi baş-
layıb. 1984-cü ildən 2009-cu ilə 
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kimi isə həmin idarədə düz 25 il baş mühəndis vəzifəsində çalışıb. 
Yeni neft quyularının istismara verilməsində və idarə üçün ayrılmış 
plan və tapşırıqların icrasında xüsusi əməyi olub. Hal-hazırda 
təqaüddədir. 

Anası Afər Baba qızı Fərzəliyeva 1953-cü ildə Quba rayonu-
nun Amsar kəndində dünyaya gəlib. Orta və orta ixtisas məktəb-
lərini bitirdikdən sonra uzun müddət Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
1 №-li uşaq bağçasında tərbiyəçi işləyib. 2013-cü ildə 60 yaşında 
dünyasını dəyişib. 

Süleyman Əlməmmədov ilk təhsilə 1979-cu ildə Dəvəçi şəhər 
2 №-li orta məktəbin I sinfində başlayıb. İbtidai siniflərdə ılk 
müəllimi Fəzilə müəllim olub. Yuxarı siniflərdə Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatdan (həm də sinif rəhbəri olub) Şərqiyyə Cəbrayılova, 
riyaziyyatdan Tofiq Poladov, kimyadan Zümrüd Məmmədova, 
biologiyadan Hökümə Rüstəmova, alman dilindən Elmira Bədəlova, 
rus dilindən Nigar Rüstəmova, tarixdən Hafiz Quliyev, fizikadan 
Zemfira Həkimova, fiziki tərbiyədən Tərlan Babayev, hərbi hazır-
lıqdan isə Əhlulla Məmmədov ona dərs deyib. 

1989-cu ildə orta məktəbi uğurla bitirən gənc Süleyman 
atasının yolu ilə getməyi, yəni mühəndis olmağı qarşısına məqsəd 
qoyub. Bu arzu ilə o, təhsil sənədlərini ali məktəbin tələbə qəbulu 
komissiyasına təqdim edib. Qəbul imtahanlarından müvəffəqiyyətlə 
keçdiyinə görə  Azərbaycan Texnologiya İnstitutuna qəbul olub. 
İllər yavaş-yavaş ötüb. Olduqca maraqlı və məzmunlu keçən tələ-
bəlik həyatı,  bu həyata xüsusi rəng və gözəllik qatan dərs məşğələ-
ləri,  gərgin keçən imtahanlar dövrü artıq arxada qalıb. Süleyman 
Əlməmmədov həmin ali məktəbin mühəndis-texnoloq fakültəsini 
bitirərək ali təhsil haqqında diplom alıb. 

1995-1998-ci illərdə o, “Azneft” İstehsalat Birliyinin Nəzarət 
Ölçü Cihazları sexində cilingər işləyib.1998-ci ildə biliyi və təşki-
latçılıq bacarığı nəzərə alınaraq Dəvəçi Rayon Gənclər və İdman 
İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə irəli çəkilib. Elə bu vəzifədə 
işlədiyi vaxtlarda özünün necə bacarıqlı və çalışqan işçi olduğunu 
göstərə bilib. 

2000-ci ildə taleyi ikinci dəfə Süleyman Əlməmmədovun 
üzünə gülüb. İndi də onun idarəetmə qabiliyyəti, təşkilatı işlərin 
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önündə getməsi, kütlələrlə ünsiyyət yaratmaq bacarığı nəzərə 
alınaraq onu Dəvəçi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının köməkçisi 
vəzifəsinə irəli çəkiblər. O, bu vəzifədə 8 il işləyib. 

Süleyman Əliməmmədov ikinci təhsil almağı da unutmayıb. 
O, 2005-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının qiyabi şöbəsinin Dövlət 
və Bələdiyyə İdarəetmə fakültəsini bitirib. 

2008-ci ildən S.Əlməmmədov yenidən gənclər və idman 
sahəsinə işləməyə qayıdıb. O, Dəvəçi Rayon Gənclər və İdman 
İdarəsinə rəis təyin edilib. Artıq 10 ildir ki, bu vəzifədə işləyir. 
Onun bu vəzifədə işlədiyi müddətdə rayonda idmanın kütləviliyi 
daha da artıb.  

2010-cu ildə rayonun idmançısı Heydər Həşimov Yunanıs-
tanın Soloniki şəhərində sambo üzrə yeniyetmələr arasında keçirilən 
Avropa birinciliyi yarışlarında 52 kq çəki dərəcəsində III yerə layiq 
görülüb. 

 2011-2017-ci illərdə rayonumuzun idmançıları, xüsusilə idarə 
nəzdindəki UGİM-də təhsil alan şagirdlər  gözəl idman nəticələri 
qazanıblar. Sambo üzrə Azərbaycan və Bakı çempionatında, cüdo, 
akrobatika üzrə respublika birinciliyində, respublika turnirlərində, 
UGİM-lərin Respublika Oyunlarında uğurla çıxış edib I,II və III 
yerlərə layiq görülüblər. İdmançılarımız rayon və zona idman 
yarışlarının da daimi iştirakçılarıdır. Bu yarışlardan da  onlar  əlboş 
qayıtmırlar. Hər keçirilən idman yarışında qazanılan qələbəyə görə 
diplom, fəxri fərman və medala layiq görülürlər. 

Süleyman müəllim 1996-cı ildə ailə həyatı qurub. Üç övladı 
var. 
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XIII BÖLMƏ 
 
 

VƏTƏNİN ADINA ŞƏRƏF VƏ UCALIQ GƏTİRƏN 
ŞƏHİD   MƏZUNLAR 

 
 
 

Barışmaq istəmir bu dərdlə ana, 
Hələ də ümidlə yola baxırdı. 
Sanki yol vermişdi bu dərdi ona 
Yola gözlərindən yaş axıdırdı… 
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“YÜKSƏKLİK, UCALIQ RƏMZİDİR ZİRVƏ”... 
 

 Şəhidlik zirvəsi adlanır ora, 
 Acizi, qorxağı,yad sanır ora. 
  
O məqam nə qışlaq, nə yaylaqdadır 
“Himalay”, “Tyanşan”, nə “Şahdağ”dadır... 
 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Roman Yusifov adına 2 №-li texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey 
fəaliyyət göstərdiyi 45 ildə yalnız təhsil və tərbiyə sahəsində deyil,  
başqa sahələrdə də öz sözünü deyə bilən tədris ocaqlarındandır. 
Məktəb yarandığı gündən özünün yaxşı əməlləri və nümunəvi işi ilə 
rayonumuzun təhsil sahəsinin böyük hərbi vətənpərvərlik mərkəzinə 
çevirilib. Burada oxuyan şagirdlərə onlara dərs deyən müəllimlər 
tərəfindən Vətənimiz Azərbaycana misilsiz məhəbbət, müqqəddəs 
torpağımızın hər qarışına tükənməyən sevgi hissləri aşılanıb. De-
mək olar ki, məktəbdə təhsil alan hər bir şagird hərbi vətənpərvərlik 
ideyalarının mayasından mənəvi qida alıb. Onlar Vətənə və torpa-
ğlarımıza sədaqət andı içiblər. Vətəni göz-bəbəyi kimi qorumağa, 
lazım gəldikdə canlarınıdan və qanlarından keçməyə belə hazır 
olmaları barədə söz veriblər. 

Bu doğrudan da belədir. Heç bir şişirtməyə yol vermədən 
bunu deyirəm. Çünki məktəbin aşağıda adları qeyd edilən məzunları 
Qarabağ uğrunda gedən ölüm-dirim savaşında ulu və müqqəddəs 
torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda,  eləcə də dövlətimizin parçalan-
masına qarşı gedən döyüşlərdə canlarını qurban verərək şəhid 
olmuşlar: 

 
1993-cü ildə 
 
Elman Süleyman oğlu Məmmədov - (29 fevral 1972-ci ildə 

anadan olıub. Məktəbin VIII sinfini 1987-ci ildə bitirib.) 2 aprel 
1993-cü ildə Füzuli rayonunun Qacar və Divanlılar kəndləri 
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. 

İbrahim Rafiq oğlu Həsənov - (1969-cu ildə anadan 
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olub.Məktəbin VIII sinfini 1988-ci ildə bitirib.) 10 may 1993-cü 
ildə Füzuli rayonundakı döyüş bölgəsində ağır yaralanıb və hərbi 
hospitala göndərilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, müalicəsinin 
10-cu günündə  düşmən gülləsindən aldığı sağalmaz yaradan şəhid 
olub. 

 
1994-cü ildə 
 
Rahib Ağaseyid oğlu Mirzəyev - (2 sentyabr 1971-ci ildə 

anadan olub. Orta məktəbi1988-ci ildə bitirib. Birinci dərəcəli 
idmançı idi.) 11 fevral 1994-cü ildə Kəlbəcər rayonunun Murovdağ 
yüksəkliyində döyüş zamanı itkin düşüb. 1998-ci ildə ona “şəhid “ 
statusu verilib. 

 
Sabit Əmiraslan oğlu Əmiraslanov - (1974-cü ilin noyabr 

ayında anadan olub. 1992-ci ildə orta məktəbi bitirib.) 13 aprel 
1994-cü ildə Uzundərə kəndi uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə 
ağır yaralanmış qərərgah rəisini döyüş meydanından çıxararkən 
düşmən gülləsinə tuş gəlib və döyüşdə həlak olub. 

 
 
1995-ci ildə 
 
Roman Yasəf oğlu Yusifov - (28 dekabr 1973-cü ildə anadan 

olub. 1990-cı ildə orta məktəbi bitirib) 17 mart 1995-ci ildə mart 
hadisələrində müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin müdafiəsi 
zamanı həlak olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
4.4.1995-ci il tarixli 307 №-li fərmanına əsasən “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı “ adına layiq görülüb.  

Allah Azərbaycanımızın dilbər guşəsi- Şabranımızın bütün 
şəhidlərinə rəhmət eləsin!  
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MİLLİ QƏHRƏMAN ROMAN YUSİFOV 
 

O, qısa ömür yaşadı, cəmi 21 il. Lakin yaşadığı bu az vaxtda 
öz gözəl əməlləri və Vətən qarşısında göstərdiyi iğidliyə görə 
qəhrəmanlıq tariximizə adını qızıl hərflərlə yazdırdı. Ata-anasının, 
bacı-qardaşlarının, qohum-qonşularının, hərbçi yoldaşlarının,- 
bir sözlə, bütün el-obanın gözündə ucadan-ucaya yüksəldi.  

O, cəsur Babək,  igid Koroğlu, mərd Qaçaq Nəbi kimi Vətən 
torpaqlarının parçalanmasına və itirilməsinə yol verməmək üçün 
dövlətçiliyimizin məhvinə çalışan xainlərin qarşısına çıxdı. Silaha 
sarıldı, mərdlik göstərərək onlara layiqli cavab verdi. Həmin 
düşmən qüvvələrdən zərrə qədər də qorxub çəkinmədi, onlarla 
ölüm-dirim savaşına girdi. Azərbaycan Ordusunun bir cəsur 
hərbçisi kimi Vətən qarşısında öz borcunu şərəflə və ləyaqətlə 
yerinə yetirdi. Lakin olduqca gərgin keçən döyüşlərin birində 
düşmən gülləsinə tuş gəldi. Həkimlər nə qədər səy göstərsələr də, 
onu xilas edə bilmədilər. O, döyüşdə qəhrəmancasına həlak 
olaraq şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bu igid Vətən oğlu - Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 
məzunu Roman Yasəf oğlu Yusifov idi. Həmin hadisədən 22 il 
vaxt keçsə də,  bu gün də həmyerlimiz Romanın göstərdiyi həmin 
qəhrəmanlıq Şabran elində Anamız Vətənə sədaqət, ulu və 
müqəddəs torpağımıza isə sadiqliyin bariz nümunəsi kimi səslənir. 

Tağım komandiri, kiçik leytenant R.Yusifovun göstərdiyi bu 
igidlik dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilib. Ona 
ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilib. İndi 
Şabran şəhərində vaxtilə oxuduğu məktəb və yaşadığı küçə onun 
adını daşıyır. Təhsil aldığı məktəbin həyətində ona möhtəşəm 
abidə ucaldılıb. Roman Yusifovun göstərdiyi bu şücaət Şabran 
rayonunda, eləcə də rayonun ən böyük müəllim kollektivinə və 
şagird kontingentinə malik olan Şabran şəhər 2 saylı texniki 
fənlər təmayüllü məktəb-liseydə əsl vətənpərvərlik nümunəsinə, 
yüksək qəhrəmanlıq simvoluna çevirilib. 

Mən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov haq-
qında “Dünyaya açılan pəncərə” adlı (Bakı, “Müəllim” nəşriy-
yatı, 2017-ci il,  456 səh.) kitabımda yazı vermişdim. Lakin həmin 
yazı kiçik olduğundan məni qane etməmişdi. Öz-özümə söz 
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vermişdim ki, həmin yazını daha geniş və əhatəli formada yazıl-
masına nail olum. Çıxış yolu tapmaq üçün çox adamla məsləhət-
ləşdim, çox yerə müraciət etdim. Saysız  axtarışlarım oldu. Nə-
hayət, mən rayon hərbi çagırış xidmətindən az da olsa, kömək 
aldım. Sonra məlumat üçün Romanın atası Yasəf kişigilə zəng 
vurdum. Telefonu Romanın anası Kübra xanım götürdü. Mən 
ona zəng etməyimin məqsədini bildirdim və dedim ki, şəhid oğlu-
nuz, Milli Qəhrəman Roman Yusifov haqqında yazı yazmaq istə-
yirəm. Yazı üçün lazım olan məlumatları və şəkilləri mənə verə 
bilərsinizmi? Onun mənə verdiyi cavab belə oldu: - Bəli, sizi ma-
raqlandıran məlumatları imkanımız daxilində sizə çatdıracağıq.  

Nəhayət, Yasəf kişigilə yollandım. Romanın ata-anası, bacı- 
qardaşları ilə görüşdüm. Yazı barədə mənə Milli Qəhrəmanın anası 
Kübra xanım və qardaşı Tərlan çox köməklik etdilər. Onlar Roman 
haqqında mənim üçün qiymətli olan sənədlərlə,  məlumatlarla və 
əsgər məktubları ilə yaxından tanış olmağıma şərait yaratdılar. Hətta 
kitab üçün həmin yazıya aid bir neçə foto şəkil də verdilər. 

İndi də gəlin Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifo-
vun ömür yolu  və kiçik xidmət dövrü ilə sizi bir qədər də yaxın-
dan tanış edim: 

Roman Yasəf oğlu Yusifov 
28 dekabr 1973-cü ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhərində fəhlə 
ailəsində dünyaya gəlib.  

Atası Yasəf Musa oğlu Yusi-
fov 1941-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Qələgah kən-
dində kolxozçu ailəsində anadan 
olub. Y.Yusifov uzun müddət 
Siyəzənneft Qazma İşləri İdarəsin-
də fəhlə işləyib. Hazırda təqaüd-
dədir. 

Romanın anası  Kübra Ağasəlim qızı Yusifova 1947-ci ildə 
rayonun Qələgah kənində kolxozçu ailəsində doğulub. 31 il Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər mərkəzi və uşaq kitabxanasında kitabxanaçı 
vəzifəsində çalışıb. Hal-hazırda təqaüdçüdür. 
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Məktəbin məzunu Roman Yusifov dostu Nağı ilə  
XI sinifdə təhsil aldığı ildə 

 
Valideynlərinin dediyinə görə onlar Roman adını qardaşı 

Mehmanın adına yaraşdırıb qoyublar. Ensiklopedik lüğətdə isə 
Roman adı mürəkkəb konfliktli hadisələrdən bəhs edən, povest və 
hekayədən həcmcə böyük olan məhkiyə əsərinə deyilir. 
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Roman Yusifov ilk təhsilə 1980-cı ildə keçmiş M.Nəzirov 
adına səkkizillik məktəbdə başlayıb. 1988-ci ildə orta təhsilini 
indiki şəhər 2 saylı texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseydə davam 
etdirib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Dəvəçi peşə məktəbində 
təhsil alaraq çilingər peşəsinə yiyələnib. Lakin həmin peşə üzrə 
işləmək ona qismət olmayıb. 18 yaşı tamam olduğuna görə o, 1 iyun 
1992-ci ildə Dəvəçi Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən Milli 
Orduya həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Naxçıvan ərazisində müxtəlif 
“N” saylı hərbi hissələrdə qulluq edib. Yaxşı xidmət etdiyinə,  hərbi 
bilik və bacarığını nümayiş etdirə bildiyinə görə əsgər rütbəsindən 
kiçik leytenant rütbəsinə qədər yüksəlib. 

28 oktyabr 1992-ci il tarixdə Naxçıvanın Sədərək kəndində 
yaralanıb. Mərkəzi hərbi hospitalda müalicə olunub. 

1995-ci ildə Vətənin başı üstünü təhlükə alanda, ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünə xain əllər uzananda, dövlət çevirilişi cəhdi baş verən anda 
tağım komandiri, kiçik leytenant Roman Yusifovun qulluq etdiyi “N” 
hərbi hissəsi kömək üçün Naxçıvandan Bakı şəhərinə göndərilib. Bakı 
şəhərində Roman öz tağımı ilə düşmən qüvvələrə qarşı qızğın döyüşə 
atılıb. Onun tağımının səyi ilə bir çox ərazilər satqın düşmən 
qüvvələrdən azad edilib. Lakin aramsız döyüşlərin birində o, düşmən 
gülləsinə tuş gəlib. Ağır yara alıb. Həkimlər nə qədər çalışsalar da, 
onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 1995-ci ilin mart ayının 
17-də dövlət çevrilişi zamanı Vətənin xilası uğrunda gedən döyüşlərdə 
Roman həlak olub. 

Roman Yusifov rayonun Qələgah kənd qəbiristanlığında dəfn 
olunub. Allah ona və Vətənimiz Azərbaycanın bütün şəhid bala-
larına rəhmət eləsin! 

 
1. Hərbi nazirliyin məktubu 
Romanın əsgər məktublarını nəzərdən keçirərkən 21 il 

bundan öncə Azərbaycan Respublikası Hərbi Nazirliyinin 1996-cı 
ildə Novruz bayramı münasibətilə Yusifovlar ailəsinə ünvanladığı 
bir təbrik məktubu üzə çıxdı. Həmin məktubu eyni ilə oxucuların 
diqqətinə çatdırırıq: 

Hörmətli Yusifovlar ailəsi! 
Sizi, xalqımızın ən əziz günü olan Novruz bayramı müna-
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sibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 
Öz gəlişilə yurdumuza əmin-amanlıq, sevinc, şadlıq gətirəcək 

ilk baharda qoy Sizin arzularınız çiçək açsın, zəfər soraqlı xoş 
sabahlara qovuşasınız! 

Hörmətlə, 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri  
General-leytenant   S.Əbiyev 
19 mart 1996-cı il 
 
2. 10 suala 10 cavab. Romanın anası Kübra xanımla söhbə-

tim zamanı ona Roman barədə bir neçə sual verdim. Qəhrəmanın 
anası ilə apardığım müsahibəyə heç bir dəyişiklik etmədən onu 
oxuculara olduğu kimi təqdim edirəm: 

Kübra xanım, rəhmətlik oğlunuz Romanı necə xatırla-
yırsınız?  

- Roman ailəmizin dördüncü övladı idi. Lakin o, yaşadığı az 
vaxtda ağlı-kamalı, yerişi-duruşu, sözü-söhbəti, hərəkəti və əməlləri 
ilə ailəmizdə böyük hörmət qazanmışdı. 

- Xasiyyəti necə idi, ərköyün deyildi ki? - Xeyr, ərköyünlüyü 
yox idi. Mülayim, valideynlərini eşidən, onların dediklərini canla- 
başla yerinə yetirən, bir sözlə, tez yola gələn bir uşaq idi. 

- Övladınızın şəhid olmasından artıq 22 il vaxt keçir. İndi də 
evinizdə onun yeri görünürmü? 

- Bəli, görünür. O, ailə üzvləri arasında sanki bir şah idi. Ağlı-
kamalı, ata-anaya canıyanan olması, evə-eşiyə bağlılığı, uzaq-
görənliyi, ailəyə, el-obaya sədaqətli olması ilə o biri övladlarımdan 
köklü surətdə fərqlənirdi. Qəribə uşaq idi. Yaşından 10-20 il qabağı 
görürdü. Daim yaşlı adam kimi bizim hamımıza dəyərli məsləhətlər 
verirdi. 

- Onun ailə üzvlərinə, ata-anaya, qardaş-bacıya, eləcə də 
digər qohumlara və qonşulara qarşı münasibəti necə idi? 

- Çox mehriban və ürəyiaçıq, paxıllığın nə olduğunu bilmə-
yən, yalanı  sevməyən, söz-söhbətinin yerini bilən bir övlad idi 
oğlum Roman. O, heç vaxt ata-ananın, özündən böyük qardaş və 
bacısının bir sözünü iki eləməzdi. Geçə-gündüz fikri-xəyalı, istək və 
arzusu ailəmizin xoşbəxt yaşamasını görmək idi. Və bu ammalla da 
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o, yaşayırdı. Elə bil Allahdan ona vergi verilmişdi. Roman ailəmizin 
bütün üzvləri ilə yaxşı münasibət saxlamağı bacarırdı. Onlarla xoş 
ünsiyyət qurmağa çalışırdı. Ailənin dördüncü övladı olmasına bax-
mayaraq, mənə və atasına, özündən böyük qardaş və bacılarına 
həmişə dəyərli məsləhətləri ilə kömək edərdi. Çox zarafatcıl idi. 
Ona zarafat edən insanlardan zərrə qədər inciməz, söz qaytarmaz və 
onlara qarşı  kobudluq etməzdi. 

 

 
 

Məktəb-liseydə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifova 
ucaldılmış abidə 

 
-Bəs ailə üzvlərinin ona qarşı rəftarı hansı qaydada idi? 
- Necə olacaq, çox yaxşı vəziyyətdə. Ailəmizdə hər şey 

qarşılıqlı hörmət əsasınnda qurulmuşdu. Xasiyyətinin gözəlliyi və 
həlimliyi, ailəyə canyanan və sədaqətli olması, nəinki ata-anasının, 
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hətta özündən kiçik bacı-qardaşının qulluğunda durması ailəmizdə 
ona böyük hörmət və nüfuz qazandırmışdı.  

 - Məhəllə uşaqları, xüsusilə, həmyaşıdları ilə şəxsi 
münasibəti necə qurulmuşdu? 

- Çox əla, məhəlləmizdə yaşayan bütün insanlarla, o 
cümlədən uşaqlar ilə çox səmimi və mehriban idi. Xüsusilə tay-
tuşları və yaşıdları ilə. Hətta əsgərlikdən yazdığı məktublarda da 
onlara ayrı-ayrılıqda salam göndərirdi. O, yaxşı əməlləri ilə məhəllə 
sakinlərinin xatirində özünə elə bir heykəl qoyub gedib ki, indi də 
onun adı tez-tez çəkilir. Hamı “Məhəlləmizdə Romanın yeri indi də 
görünür” - deyirlər. 

- Məktəbdə necə oxuyurdu,  bu sahədə hansısa çətinliyi  yox 
idi ki? 

- Xeyr, çox məsuliyyətli şagird idi Roman. Ev işlərində bizə 
yaxından kömək etməsi ilə yanaşı, məktəbə vaxtlı- vaxtında gedər, 
müəllimlər tərəfindən verilmiş ev tapşırıqlarını bizim köməyimiz 
olmadan özü vaxtında yerinə yetirərdi. 

- Romanın məktəbdə oxuduğu illərdə ən çox sevdiyi müəllim 
kim olub? 

- Riyaziyyat müəllimi Nəzifə müəllimə. Bu gözəl pedaqoq hər 
il Romanın anadan olduğu və anım günlərində dəfələrlə öz müəllim 
yoldaşları və şagirdləri ilə evimizdə olub. Roman təhsil aldığı 
illərdə bütün məktəbin müəllimlərinin sevimlisi idi. İndi isə həmişə  
məktəb-liseyin direktoru Rafiq müəllim məktəbdə hərbi 
vətənpərvərliklə bağlı keçirilən bütün tədbirlərə bizi dəvət edir. 

- Cəmi 21 il yaşayan qəhrəmanın bəyəndiyi, sevdiyi qız 
olubmu? 

- Bəli, olub. Əvvəllər biz bundan xəbərsiz idik. Hələ gənc 
olduğuna görə bizə bir kəlmə də bu barədə söz deməmişdi. Hər şey 
gizlində idi. Ancaq əsgəri xidməti başa vurub, orduda müddətdən 
artıq işə qəbul olduqdan sonra hiss etmişdik ki, onun istədiyi qız var. 

- Sevgi məktubları necə? 
- Biz görməmişik və sağlığında da bu barədə eşitməmişdik. 

Bizə o, bu barədə heç nə bildirməyib. Ancaq şəhid olduqdan sonra 
bircə onu eşitdik ki, sevdiyi qız təsəlli tapmaq üçün yeni qurduğu 
ailədə dünyaya gələn körpəsinə Romanın adını qoyub. 
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3. Romanın əsgər məktubları 
Bu yazı ilə əlaqədar Yusifovlar ailəsinin arxivini nəzərdən 

keçirərkən Milli Qəhrəman Romanın 5 əsgər məktubunu tapdıq. 
Mənə psixoloji cəhətdən çətin və əziyyətli   olsa da , mən həmin 
məktubları bir neçə dəfə oxudum. Ancaq necə oxudum, onu bir 
Allah bilir. Görünür Romanın taleyi, qisməti belə imiş. Qəlbimi 
böyük həyəcan hissi bürüdü, kədərimi,  qəhərimi, heç cür boğa 
bilmədim, bu anda coxdan yazdığım bir şeirin qəmli misraları  
köməyimə gəldi və  təsəlli verərək məni azacıq da olsa bir qədər 
sakitləşdirdi: 

 
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! 
 

Həmin məktubların əksər hissəsi böyük həcmli olduğuna görə 
onları olduğu kimi  kitaba yazmaq mümkün olmadı. Ona görə də  
ümumi sujet xəttini saxlamaqla həmin məktubları yalnız yığcam və 
qısaldılmış şəkildə bu kitabda verilməsini münasib hesab etdik: 

1-ci məktub. 
Xəbər almaq istəsəniz sağ və salamat varam. Burada havalar 

yaxşı keçir. Vəziyyətim lap yaxşıdır. Evdə nə var, nə yox? Sizin 
hamınızı öpürəm. Məndən bütün yaxın qohumlara salam deyin. 
Gələn görüşədək. Sağ olun! 

26.05.1993. 
2-ci məktub. 
Mən sağ və salamatam. Siz necəsiniz? Rayonda nə xəbər var? 

Burada havalar isti keçir. Ana, keyfin necədir? Bununla sənə dör-
düncü məktubu yazıram. Yaz görüm, onları almısanmı? Vəziyyətim 
yaxşıdır, xidmətim də yaxşı keçir. Ana, özünə fikir ver, mənim 
barəmdə heç nə fikirləşmə. Qardaşım Musa nə edir, yenə qulluğuna 
baxmır? 

Musa qardaş, sən necəsən? Heç olmasa mən gələnə kimi ata-
anaya kömək elə. Qardaşım Tərlan işə girə bildimi? Məhəllə 
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uşaqlarına və dostlarıma məndən salam deyin. Burada mən mün-
təzəm olaraq idmanla məşğul oluram.Mənim qantellərimi və 10 
kiloqramlıq daşlarımı heç kimə verməyin.  

Sağ olun, hamınızı öpürəm.Mayılgilin və Sona xalanın telefon 
nömrəsini mənə göndərin. Sizə 3 şəkil göndərirəm. Məktubumu 
alan kimi cavabınızı gözləyirəm. 

19.06.1993. 
3-cü məktub. 
Salam, qardaşım Tərlan! Mən sağ və salamat varam. Burada 

yağış yağır. Yaz görüm orada havalar necədir? Burada hərbi xid-
mətim çox yaxşı keçir. 

Qardaş, Tərlan, ataya köməklik elə, ananın sözünə bax. 
Məhəlləmizdə nə var, nə yox? İdmanla məşğul olursanmı? Turnikdə 
çoxlu məşq elə, nəticədə yaxşı bədənin olacaq. Fərrux rayondadırsa, 
məndən ona salam de. Yaxşı mənada rayonda məni necə tanıyır-
dılarsa, burada hərbi hissəmizdə də elə tanıyırlar.Yaxşı hörmət 
qazanmışam. 

Daha nə yazım? Sağ olun, hamınızi öpürəm. 
20.06.1993. 
4-cü məktub. 
Ana, necəsən? Orada havalar necə keçir? Burada artıq istilər 

düşüb. Rayonda nə xəbər-ətər var? Ata, necəsən? İşlərin necə gedir? 
Mənim üçün fikir eləmə, lap yaxşıyam. 

Ana, ağlama, məndən ötrü fikir eləmə.Heç mənim barəmdə 
fikirləşmə də. Çünki mən çox yaxşıyam. Hərbi xidmətim də öz 
qaydasında gedir. 

 Musa, qardaş necəsən? Ananın sözünə yaxşı bax. Tərlan, 
dərslərini yaxşı oxu, ali məktəbə hazırlaş! Nişanə bacı, necəsən, 
niyə mənə məktub yazmırsan? Naibə, sən necəsən,işlərin necədir? 

Sağ olun. Hamınızı öpüb bağrıma basıram. 
07.10.1993. 
5-ci məktub. 
Salam! Necəsiniz? Mənim keyfimi soruşsanız lap yaxşıyam. 

Burada hər şey yaxşıdır. Xidmət, istirahət, yemək məsələsi, idmanla 
məşğul olmaq və s. 

 Ana, ata, siz necəsiniz? Tərlan, qardaşım, sən necəsən? 
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Musaya baş qoşma, dərslərini oxu. Nişanə, sən necəsən, işə çıxdın-
mı? Naibə, salam, ananın sözünə bax! Mehmana da məndən salam 
deyin, gəlinbacıya da. Günaya da mənim salamımı çatdırın! 

Üç şəkil göndərdim. Birini Mehmana verin. Xüdafiz, hamınızı 
öpürəm. Sağ olun! 

(Məktuba tarix qoyulmayıb) 
4.Yazıya son söz əvəzi 
Mən buna son söz əvəzi deməzdim. Mənim axtarışlarım, 

araşdırmalarım mənə onu deməyə əsas verir ki, Şabranın qəhrə-
manlıq salnaməsinə adını daş hərflərlə yazdırmış Roman Yusifov 
haqqında hələ deyiləsi, yazılası sözüm, söhbətim çoxdur. Əgər 
ömür vəfa qılsa, mənə naxələflik eləməsə, Allah qismət eləsə 
gələcəkdə yenə də bu mövzuya qayıdacağam. 

Mən Romanın keçdiyi qısa həyat yolunu seçmə qaydada 
tədqiq eləyib,  tam olmasa da öyrənib gördüm ki, bu gəncin şəxsi 
xarakteri, cəsurluğu, qorxmazlığı, mübarizliyi, vətənpərvərliyi,  
ailəcanlılığı - bir sözlə, insanpərvərliyi onda sonradan yaranma əla-
mətlər və ya keyfiyyətlər deyil. Çünki bu qədər müsbət keyfiyyətlər 
belə gənc insanda bu qısa vaxt ərzində püxtələşə və həyata vəsiqə 
ala bilməzdi. Romanda olan ali müsbət keyfiyyətlərin hamısı yalnız 
təsadüfdən-təsadüfə tək-tək nadir insanların xarakterində, əməlində 
birləşib özünü göstərə bilərdi. 

Mütəxəssis olmasam da, öz təəsüratlarıma əsaslanaraq deyər-
dim ki, bu fenomen qabiliyyət və möhtəşəm insani ülvi hisslər sanki 
gənc Romanın qanına, canına və iliyinə hopmuşdu. Onda olan  
qabiliyyət,sədaqət, insanlara hədsiz sevgi, digər ali, gözəl hiss və 
duyğular onun bütün hərəkətində və əməllərinə sirayət etmişdi. Elə 
bil ondakı ağıl, möhkəm iradə, yüksək amallara xidmət edən bu 
insani keyfiyyətlər Allah vergisi idi. Həmin hissləri, bu müsbət 
keyfiyyətləri onun bədənindən və qanından heç cərrah bıçağı da 
kəsib çıxarmağa qadir deyidi. Lakin zalım, məkirli və xain düşmən 
gülləsindən güc alan ölümün pəncəsi onu bizim aramızdan güclə 
qoparıb apardı. Və onu adi insanların heç vaxt yüksələ bilmədiyi 
şəhidlik zirvəsinə yüksəldi.Allah rəhmət eləsin! 
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30 mart 2012 - №12   

QƏHRƏMANLAR UNUDULMURLAR 
 

Şabran şəhər Roman 
Yusifov adına 2 nömrəli 
texniki fənlər təmayüllü 
tam orta məktəbdə Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı 
Roman Yusifovun büstü 
açılmışdır. 

Azərbaycan xalqının 
azadlıq və müstəqillik uğ-
runda mücadiləsi tarixin-
də şanlı səhifələr çox ol-
muşdur. Xalqımızın igid 
və qəhrəman oğulları bu 
yolda canlarından keçmiş, 
həyatlarını qurban ver-
mişlər.  

Tariximizin belə səhifələrindən biri də 1995-ci ilin mart 
hadisələridir. O dövrdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində atəşkəsə nail olunması, "Əsrin 
müqaviləsi"nin imzalanması, dövlətimizin qüdrətinin getdikcə 
artmasını gözü götürməyən, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi 
pozmaq istəyən qüvvələr dövlət çevrilişinə cəhd etdilər. 

Mart ayının əvvəllərində Qazax rayonunda baş verən silahlı 
toqquşma, daha sonra martın 15-də Bakı şəhərində Daxili İşlər 
Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinin dövlət çevrilişinə 
göstərilən cəhdləri ilə nəticələndi.Qiyamçılarla 3 gün aparılan 
danışıqlar heç bir nəticə vermədikdə üsyan hərbi güc tətbiq etməklə 
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yatırıldı. Təəssüf 
ki, o günlər Azər-
baycan xalqına 
qarşı cinayət edən-
lərin atəşindən, 
gülləsindən xal-
qımızın mərd, igid, 
cəsur övladları da 
həlak oldular. 
Onlardan iki nəfəri 
Roman Yusifov və 
Samir Zülfüqarov 
şabranlı idi. 

Ölkə Prezidenti Heydər Əliyevin 4 aprel 1995-ci il tarixli 
Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya dövlət 
quruluşunun müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması 
və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi 
qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiklərinə görə onlara Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı adı və "Qızıl ulduz" medalı verilmişdir. 

Roman Yusifovun təhsil aldığı 2 nömrəli tam orta məktəb-lisey 
iftixarla onun adını daşıyır. Milli Qəhrəmanın yaşadığı küçəyə onun 
adı verilmiş, böyüyüb boya-başa çatdığı evinin qarşısında barelyefi 
vurulmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Roman Yusifovun məktəbin qarşısında 
qoyulmuş büstü ötən illərin, müstəqilliyimizin ilk dövrlərinin 
yadigarı idi və bu abidənin müasir şəkildə yeniləşməsinə ciddi 
ehtiyac vardı. Məktəbin Valideyn-Müəllim Assosiasiyasının təşəb-
büsü və Rayon İcra Hakimiyyətinin yaxından köməkliyi ilə bu 
abidənin Milli Qəhrəmanın adına və xatirəsinə layiq olan bir şəkildə 
yenidən qurulması qısa bir zaman kəsiyində həyata keçirildi. Bu, 
məktəbin və rayonun fəxri, dövlətçiliyin qorunması yolunda ca-
nından keçən Vətən övladının, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Roman Yusifovun xatirəsinə olan hörmət və ehtiramın nəticəsi idi. 

Martın 17-də, Milli Qəhrəmanın şəhid olduğu gündə onun 
şərəfinə ucaldılmış abidənin açılış mərasimi keçirildi. Mərasimə 
Rayon İcra Hakimiyyətinin, rayonun idarə, müəssisə və təşkilat-
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larının nümayəndələri, məktəb-liseyin müəllim və şagird kollektivi, 
Milli Qəhrəmanın və məktəbin digər şəhid məzunlarının ailə üzvləri 
toplaşmışdılar. 

Tədbiri giriş sözü ilə məktəb-liseyin direktoru Rafiq Hüseynov 
açdı, Azərbaycanın Dövlət himni səsləndirildi. 

Sonra məktəbin sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər üzrə 
təşkilatçısı G.Rzayeva Roman Yusifovun həyatı və döyüş yolu 
barədə ətraflı məlumat verdi. Məktəb-liseyin IX "b" sinfinin gənc 
heydərçiləri Milli Qəhrəmana həsr edilmiş şeirlər söylədilər. 

Daha sonra Roman Yusifovun sinif rəhbəri olmuş riyaziyyat 
müəllimi Nəzifə Əlipoladova- Əliyeva öz xatirələrini danışdı. Söz 
Milli Qəhrəmanın anası Kübra Yusifovaya verildi. O, oğlunun 
xatirəsinin daim əziz tutulduğuna, göstərilən diqqətə və qayğıya 
görə ölkə Prezidenti İlham Əliyevə, rayon rəhbərliyinə və məktəbin 
kollektivinə öz minnətdarlığını bildirdi. 

Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov 
15-17 mart 1995-ci ildə dövlətçiliyimizin sınağa çəkildiyi tarixi 
şərait, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən tədbirlər və xalqın nümayiş etdirdiyi həmrəylik barədə 
ətraflı məlumat verdi. O bildirdi ki, bu silahlı toqquşmada həlak 
olan 32 nəfər döyüşçüdən ikisinin şabranlı olması bu torpağın yetiş-
dirdiyi oğulların Vətənə və dövlətçiliyimizə sədaqətinin nümu-
nəsidir. 

Şəmistan Əlizamanlının "İgid əsgər, möhkəm dayan" mahnı-
sının sədaları altında Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Novruz Novruzov və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman 
Yusifovun anası Kübra Yusifova büstün üzərindən ağ örtüyü 
götürdülər. 

Toplantı iştirakçıları büstün önünə gül dəstələri qoydular, Milli 
Qəhrəmanın valideynləri ilə xatirə şəkilləri çəkdirdilər. 

 
     Rafiq Hüseynov, 

Şabran şəhər Roman Yusifov adına 2 nömrəli texniki fənlər 
 təmayüllü tam orta məktəb-liseyin direktoru 
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29 İyun 2012 - №25 
 

YARIMÇİQ QALAN MÜƏLLİM ÖMRÜNÜN  
XATİRƏ İŞIĞINDA 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müəllim! Hamıdan ötrü əziz, müqəddəs olan varlıq! Bu insanın 
ömrü işığa, istiliyə dönüb qətrə-qətrə axır, başqalarının gözünə ziya, 
qoluna güc, canına taqət verir, onları gələcək qələbələrə səsləyir. Bu 
ömürdən dərs dediyi şagirdlərin hamısına pay düşür, özü də bu pay 
əziz bir xatirəyə dönüb daim yaşayır. İnsan ömründə mərhələyə 
dönən anlar, dəqiqələr, günlər, illər zaman-zaman yaşayır, öz təkrarı 
ilə hansısa əziz xatirəni yada salır. Bu tarix insan yaddaşına pozul-
maz naxışlarla yazılır, bir ömrün salnaməsinə çevrilir.  

Belə hadisələrdən biri də məhz bu günlərdə Şabran şəhər 
R.Yusifov adına 2 nömrəli texniki fənlər təmayüllü məktəb-liseydə 
böyük təntənə ilə qeyd edilən bir insanın doğum günüdür.O insanın 
ki, artıq dünyasını dəyişib, iş yoldaşlarına, rəfiqələrinə, şagirdlərinə, 
övladlarına və nəvələrinə sevgi, məhəbbət dolu çələng bəxş edən 
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müəllim, ana, böyük bacı, nəhayət, qayğıkeş bir insan kimi 
xatirələrdə dərin iz buraxmışdır. 

 Məktəbin pedaqoji kollektivi,rayon ictimaiyyətinin nümayən-
dələri çox həzin, kövrək hisslərlə əziz bir insanın doğum gününə 
toplaşmışdılar. Məktəbin geniş akt zalında böyük pedaqoq və 
müəllim, tərbiyəçi və yaxın sirdaş, fəal ictimaiyyətçi və məktəb 
direktoru, mehriban ana və qayğıkeş ailə başçısı Sədaqət Əziz qızı 
Əsgərovanın ömür yolundan bəhs edən xatirə şəkilləri, fotostendlər, 
medal və fəxri fərmanlar düzülmüşdü. Səhnədə yanan şamlar yarım-
çıq qalan bir ömrün şam kimi əridiyinə elə bil bir nişanə idi. Zalda 
sakitlik, bir səssizlik hökm sürürdü. Bu səssizliyi K.Xasıyevanın ifa 
etdiyi "Ana həsrəti" musiqisinin lent yazıları pozurdu. Gözlərdə yaş, 
ürəklərdə bir nisgil...  

 Tədbiri məktəbin direktoru R.Hüseynov açaraq dedi: "Ömrü-
nün çox hissəsini elmə, təhsilə, insanlara xidmətə həsr edən bu 
insan heç vaxt yorulmamışdı. Şagirdlərinə sevə-sevə biliklərin sirri-
ni aşılamış, fəal ictimaiyyətçi olmuşdu. Sədaqət müəllimə həqiqətən 
də mənəviyyatca zəngin bir ömür yaşamış, fədakar bir insan kimi 
mənalı həyat yolu keçmişdir. Biz onun xatirəsini daim yaşadacaq, 
yarımçıq qalmış işlərini davam etdirəcəyik".  

 S.Əsgərovanın həyat və fəaliyyəti haqqında məktəbin təşkilatçı 
müəllimi G.Rzayeva məlumat verdi. Onun məktəblə bağlı 
həyatından lent yazıları nümayiş etdirildi. S.Əsgərova 1985-ci ildə 
Şabran şəhər 2 nömrəli orta məktəbə direktor təyin edilmiş, 
ömrünün sonuna kimi bu çətin və şərəfli işdə çalışmışdır. "Sevil" 
qadınlar məclisi rayon şöbəsinin sədri, Şabran bələdiyyəsinin üzvü, 
şəhər və rayon sovetlərinin deputatı, iki dəfə respublika qadınlar 
qurultayına, iki dəfə isə respublika müəllimlər qurultayına nüma-
yəndə seçilmişdi. S.Əsgərova respublikanın "Əməkdar müəllimi" 
fəxri adina və "Tərəqqi" medalına layiq görülmüşdür.  

 Sədaqət müəllimə 23 il 2 nömrəli məktəbin qapılarından içəri 
girib.Onun gənclik illəri bu divarlar arasında keçib. Qara saçlarına 
burada dən düşüb.Gözünün nurunu qətrə-qətrə əridib ağ kağız kimi 
beyinlərə. Tale alın yazısından başlayır, deyirlər. Hər kəs öz 
qismətini yaşayır. Sədaqət müəllimin də qismətinə tale gözəl ailə, 
ağıllı, tərbiyəli övladlar bəxş edib. 3 qızı, 1 oğlu, 3 nəvəsi var. 



454 

S.Əsgərova elinin, obasının hörmətli-izzətli bir xanımı,gözəl key-
fiyyətlərə malik bir ziyalı idi. Bu gün haqqında söylənilən gözəl 
fikirlərdən bir daha aydın oldu ki, o, ölməmişdir, onu sevənlərin, 
tanıyanların qəlbində yaşayır. 

 Sədaqət müəllimənin sevənlər, onun doğum gününə yığışan 
yaxın dostları öz xatirələrini söylədilər. Məktəb-liseyin dil-ədəbiy-
yat müəllimi, illərlə Sədaqət müəllimlə çiyin-çiyinə çalışmış, həm 
də sinif yoldaşı olmuş Həqiqət Əzimova həzin xatirələri ilə tədbir 
iştirakçılarını daha da kövrəltdi. Məktəbin həmkarlar təşkilatının 
sədri Z.Cəbrayılova, dil-ədəbiyyat müəllimi S.Niknajad, müəllim 
Ş.Eminova və başqaları çıxış edərək Sədaqət Əsgərova haqqında 
dəyərli fikirlərlə onu bir daha yad etdilər. 

 Məclisin qonaqları, Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin məsul 
işçisi M.Quliyeva, təhsil şöbəsinin metodisti F.Əsgərova, "Respub-
lika" qəzetinin bölgə müxbiri A.Tağıyev və başqaları Sədaqət 
müəllimlə bağlı xatirələrdən danışaraq onun pedaqoq, məktəb 
rəhbəri və ictimai xadim kimi fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdilər. 

 Sonra söz məktəblilərə verildi. 9-cu sinif şagirdləri kamanın 
həzin sədaları altında Sədaqət müəlliməyə həsr olunmuş şeirlər 
söylədilər. Onun doğum günündə iştirak edən nəvələri, məktəbin 
şagirdləri Mehriban və Bahar da öz şeir töhfələri ilə nənələrini yad 
etdilər. Sədaqət müəllimin tədbirdə iştirak edən ailə üzvləri: ömür - 
gün yoldaşı, məktəbin idman müəllimi Adil Ağayev,qızları Fərzanə 
və Tünzalə söz alaraq analarının xatirəsini əziz tutduqlarına, onun 
doğum gününü bu gün təntənəli qeyd etdiklərinə görə məktəb 
rəhbərliyinə və tədbirə toplaşanlara öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. 
Bu gün rahat uyu, ana! Sənin yolunu bir müəllim kimi qızın Fərzanə 
şərəflə yerinə yetirir.  

 Tədbir kövrək, həzin musiqi sədaları ilə sona çatdı. Xatirə 
şəkilləri çəkildi. Bütün pedaqoji kollektiv, yaxınları gül-çiçək 
dəstələri ilə onun qəbrini ziyarət etdilər.  

 
 GÜLŞƏN RZAYEVA, 

 Şabran şəhər, R.Yusifov adına 2 nömrəli texniki fənlər 
təmayüllü  tam orta məktəbin məktəbdənkənar və sinifdən-xaric 

işlər üzrə təşkilatçısı 
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17 Noyabr 2011 - №45 
 

FƏAL TƏLİM METODLARI GÜNÜMÜZÜN TƏLƏBİDİR 
 

Əsası ulu öndərimiz Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulmuş milli təh-
sil siyasəti ölkəmizdə uğurla davam 
etdirilir. Azərbaycan Respublikasında 
ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli 
Kurikulum) milli və ümumbəşəri də-
yərləri, ümumi inkişaf, meyil və ma-
raqları nəzərə alaraq daha çox şa-
girdlərdə şəxsiyyətin formalaşdırıl-
masına, həyati bacarıqların yaradılma-
sına xidmət göstərə bilməsi ilə 
fərqlənir. 

 Kurikulum islahatı təlimin təşkili formalarının təkmilləşdiril-
məsini və yeni məzmun standartlarına uyğun müasir dərs 
struktrunun yaradılmasını tələb edir. Ümumtəhsil məktəblərində ana 
dilinin tədrisi milli maraqlar və dövlətçilik baxımından vacib 
məsələlərdən biridir. Firudin bəy Köçərlinin təbirincə desək, "Ana 
dili millətin mənəvi diriliyidir. Ananın südü bədənin mayəsi olduğu 
kimi, ana dili də ruhun qidasıdır". 

Ana dilinin öyrənilməsi şagirdlərin ünsiyyət imkanlarını 
genişləndirir, nitq fəaliyyətini artırır, düşünmə, öyrənmə, danışma 
bacarıqlarını da formalaşdırır. 

İbtidai siniflərdə ana dili fənninin məqsədi şagirdlərə oxu və 
yazını öyrətməklə yanaşı, oxuduqları və dinlədiklərinə münasibət 
bildirmək, dilimiz, tariximiz, mədəniyyətimiz, adət-ənənələrimizə 
yiyələnmək və onlarda vətənpərvərlik hisslərini aşılamaqdan 
ibarətdir. Dil insanları bir-birinə bağlayan ən mühüm və əsas 
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vasitədir. Ana dili isə bu vasitənin tərbiyəvi formasıdır. 
2008-2009-cu tədris ilindən respublikanın ümumtəhsil məktəb-

lərində fənn kurikulumları əsasında hazırlanmış yeni dərslik komp-
lektlərinin istifadəsinə başlanmışdır və hazırda bu iş IV siniflərdə 
davam etdirilməkdədir. 

Əsas təhsil bazasında hələlik kurikulum tətbiq edilməsə də, 
kurikulumla bağlı kitab və jurnallarla tanış olur, iş təcrübəsi 
qazanmağa çalışıram. Azərbaycan dili və ədəbiyyatını tədris edən, 
daim yeniliyə və öyrənməyə can atan müəllim kimi ibtidai siniflərdə 
kurikulumla bu fənnin necə tədris olunması məndə xüsusi maraq 
doğurur. Bu səbəbdən III sinif "Azərbaycan dili" dərsliyi ilə tanış 
oldum, dərs prosesini izlədim. Kitabın ənənəvi təhsil proqramı ilə 
fərqli və oxşar cəhətlərini, üstünlüklərini gördüm. Fəal təlimin 
ənənəvi təlimdən ən üstün cəhəti şagirdlərin problemli situasiya 
zamanı idraka əsaslanaraq müstəqil şərh yürütmək bacarıqlarıdır. 
Qruplarla iş forması da bu təlimin ən üstün formasıdır. Bu formada 
şagirdlər əməkdaşlıq edərək bir-birindən öyrənir və onların 
kollektivdə işləmək, birgə fəaliyyət bacarıqları inkişaf edir.  

Şagirdin dərs materialını daha yaxşı mənimsəməsi, keçilən 
mövzunun dərk edilməsi üçün dərsliyin müxtəlif bölmələrə 
ayrılması da təqdirəlayiqdir. Hər bir mövzuya uyğun kiçik mətnlər, 
şeir parçaları və məzmuna müvafiq əlavə tapşırıqlar verilmişdir ki, 
bu da şagirdlərdə düşünmə və yaradıcılıq qabiliyyətini daha da 
artırır. "Söz ehtiyatı", "Sözlük" hissələrində şagirdlərin yeni-yeni 
sözlərlə tanış olmaları onların söz ehtiyatını artırır və zənginləşdirir. 
Bu da şagirdlərin əsas təhsil bazasında təhsil aldıqları zaman 
mədəni nitq vərdişlərinə yiyələnmələrinə, irihəcmli mətnləri 
müstəqil şəkildə şərh edib, fikir yürütmələrinə stimul yaradır. 

Dərsliyin "Tarixi şəxsiyyətlər" bölməsi, xüsusilə maraqlı və 
dəqiq işlənmişdir. İlk səhifədə ulu öndərin uşaqlarla şəkli veril-
mişdir, mətnin sonunda isə "Biz hamımız bu torpağın - Azərbay-
canın övladıyıq. Doğma yurdumuzun tarixini bilmək isə hamımızın 
borcudur!" ifadəsi bir manifest kimi səslənir və kiçikyaşlılarda 
vətənə məhəbbət, torpağa bağlılıq hisslərini aşılayır. "Xeyirxahlıq 
və xeyriyyəçilik bizə babalarımızdan əmanətdir" kəlamı "Hacı 
Zeynalabdin" və "Bahalı xalça" mövzularının ideyası kimi səslənir. 
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Əlbəttə, şagirdlər bu iki mövzuda da oxşar söz və ifadələrin fərqli 
cəhətlərini görəcək və xalqına xeyirli övlad kimi böyümələrinə cəhd 
göstərməyə çalışacaqlar. M.Ə.Sabir, S.Vurğun, C.Cabbarlı kimi 
məşhur sənətkarları hələ kiçik siniflərdən tanıyacaq, əsərləri barədə 
məlumat əldə edib, fikir yürüdəcəklər. Bu siniflərdə motivasiyanın 
qurulması da əsas şərtdir. Çünki məhz problemli situasiyanın 
düzgün qoyulması şagirdin idrak fəallığını artırır. 

Ümumiyyətlə, III sinif "Azərbaycan dili" dərsliyində verilmiş 
mövzu və mətnlər, çalışmalar, test tapşırıqları şagirdlərin yaş 
səviyyəsinə uyğun seçilmiş və onların anlayıb başa düşəcəyi 
formadadır.  

 
Kəmalə ŞEYDAYEVA, 

Şabran şəhər, R.Yusifov adına 2 nömrəli orta məktəb-liseyin 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  müəllimi 
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SON SÖZ ƏVƏZİ   və ya  
BİR MƏŞHUR ATALAR SÖZÜMÜZ:  

“ DÜNYA SƏNİN, DÜNYA MƏNİM, DÜNYA HEÇ KİMİN” 
 

Böyük çətinliklə də olsa mən Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Roman Yusifov adına 2 №-li texniki 
fənlər təmayüllü məktəb-liseyin 45 illik yubileyinə həsr etdiyim 
“Uğurlara gedən yollar” adlı bədii-publisistik kitabımı tamam-
ladım. Bu kitab mənim həcmcə ən böyük əsərim oldu. Kitab 14 
bölmədən və 108 mindən artıq sözdən ibarətdir. Və ilk dəfə olaraq 
mən bu kitaba əsərin yazılmasında istifadə edilmiş ədəbiyyatın 
siyahısını da əlavə etdim. 

Kitabın yazılması zamanı çox danışmağı, xüsusilə, qeybəti 
sevən bəzi nadan insanların müxtəlif üsullarla mənə mane olmaq 
istəyi oldu. Onlar kitabın yazılmasını yubatmaq və ya tam 
dayandırmaq arzusu ilə məni və kitabı gözdən salmağa çoxlu sayda 
cəhdlər etdilər. Ancaq əfsuslar olsun ki, heç bir nəticə əldə edə 
bilmədilər. Budur, artıq məktəb-liseyin 45 illik yubleyinə həsr 
olunmuş həmin  kitab tam çapa hazırdır. 

 Qocaman təhsil işçisi və kitabın müəllifi kimi mən arzu 
edirəm ki, 45 yaşı qeyd edilən məktəb- lisey yüz illərlə yaşasın. 
Sədaqətlə və ləyaqətlə fəaliyyət göstərərək Vətənimiz- doğma 
Azərbaycanımıza və xalqımıza şərəflə xidmət etsin. Məktəb-
liseyin təhsil sahəsində qazandığı uğurlar daimi olsun. Bu uğur-
lar məktəbin əməksevər kollektivi tərəfindən sürətlə dəyişən 
zamanın və günbəgün yeniləşən müasir təhsil sisteminin 
tələbinə uyğun hər gün yenilənsin. Qoy bu məktəb-liseyin hər 
açılan səhəri gündən-günə yeniləşən müasir təhsil üsulları, 
metod və texnologiyaları ilə, eləcə də təhsil sahəsindəki qabaqcıl 
dünya təcrübəsi ilə daha da zənginləşsin. Məktəb-liseyin 
yetişdirdiyi məzunlar Vətənə və xalqa sədaqətli və xeyirli 
vətəndaş, valideynlərinə isə arxa və dayaq olan vəfalı övlad kimi 
yetişsinlər. 

Qoy məktəb- liseyin çoxsaylı kollektivi təhsil sahəsi kimi çətin 
və mürəkkəb, lakin şərəfli  yolu bundan sonra da uğurla davam 
etdirsin. Və bu kiçik yolu rayonumuzda və respublikamızda uzanan 
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daha böyük qələbələrə aparan işıqlı, aydın,  geniş və rahat yollara 
birləşdirsin. Bu məktəb-liseyin uğurları suyu tükənməyən bulaq 
kimi daim aşıb-daşsın. Şabran adlı elin, Azərbaycan adlı böyük 
məkanın təhsil ənənələrini daim yaşatsın, dünyada baş verən 
yeniliklərlə formaca və məzmunca müasirləşdirərək onu sonadək  
şərəflə davam etdirsin. Məktəb-liseyin təcrübəsini və qabaqcıl təhsil 
ənənələrini daha da çiçəkləndirərək inkişaf yolu ilə irəliyə aparsın.  

 HAŞİYƏ. 2017-ci il Respublikamızda və rayonumuzda möh-
təşəm layihələrin yerinə yetirilməsi, yeni-yeni əmək nailiyyətlərinin 
qazanılması ili kimi yadda qaldı .Qəlblərə bol-bol sevinc və fərəh 
gətirən, tarixin səhifəsinə uğur ili, əmin-amanlıq və sakitlik ili kimi 
düşdü. Lakin biz çoxlu şadlıq hisslərini yaşamaqla yanaşı, həmin ili 
kədərsiz də keçinmədik.Bəzi istəkli iş yoldaşlarımız, dostlarımız və 
qohumlarımız dünyasını dəyişərək bizi vaxtsız tərk etdilər. Bu 
itkilər isə bizə çoxlu kədər hissləri yaşatdı. Belə itkilərdən biri də 
yaxın müəllim dostumuz, rayonun tanınmış ziyalısı, 20 il Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) Rayon Təhsil Şöbəsinə rəhbərlik etmiş Sabir 
Ağarzayevin qəflətən vəfat etməsi oldu. 

 Sabir müəllim gözəl insan idi. Dövlətçiliyimizə sadiq, ona sə-
daqətlə xidmət edən bilikli, bacarıqlı və yüksək təşkilatçılıq qabiliy-
yəti olan şəxsiyyət idi. Qəlbi təmiz, davranışı sadə, söhbətcil, gülər-
üz və mehriban insan idi Sabir müəllim. Onun bir gün də xəstə yat-
madan qəflətən vəfatı bütün iş yoldaşlarını, dostlarını, qohum-
qardaşını və şəxsən məni – onunla 20 il bir idarədə işləmiş iş yol-
daşını möhkəm sarsıtdı. Bu hadisədən sonra mən bir daha anladım 
ki, Fələyin heç etibarı yox imiş. Üç gün bundan öncə bizimlə oturub 
söhbət edən, deyib-gülən insanı qısa an içındə aramızdan qoparıb 
apardı. Görünür Allah-Taala qismətini belə yazıbmış. Bu qismətin 
dəyişdirilməsinə və ya ləğv edilməsinə isə biz insanların heç yü-
zünün də gücü çatmaz. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin! 

Ancaq mən Sabir müəllim haqqındakı mövzunu bu kitaba daxil 
etdiyim bu bir neçə sətrlə tamamlamaq istəmirəm. Tanrının 
qismətilə ömür imkan versə, sponsor məsələsi həll olunan kimi 
onun və cəmi həyatda 36 il yaşamış qardaşı Ağakərim müəllim 
haqqında ayrıca kitab yazmaq fikrindəyəm. Çünki mənimlə çiyin-
çiyinə bir şöbədə çalışmış bu insanlar,  yəni qardaşlar saf təbiətli, 
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sağlam düşüncəli, xalqa və dövlətə layiqlə xidmət göstərən insanlar 
olmuşlar. Onlar, həqiqətən, xalqın hörmətinə layiqdirlər.Allahdan 
hər ikisinə rəhmət diləyirəm və “qəbrləri nurla dolsun”- deyirəm. 

Mən əvvəlcə bu kitabın yazılması və çapı ilə bağlı olan bir sıra 
çətinliklərlə, mənim kimi heç bir “sponsor”u olmayan təqaüdçü 
üçün həllı ağır olan bir sıra maliyyə problemləri ilə də üz-üzə 
gəldim. Lakin sonda xeyirxah insanlar yaxına gəlib əlimdən tut-
dular. Məni fikir etməyə, qəm çəkməyə qoymadılar. Onların köməyi 
sayəsində işlər öz axarına düşdü. Və hər şey mən istəyən kimi oldu. 

Bu məqamda  zəhmətlə bağlı Azərbaycan xalqının ən çox 
sevdiyim atalar sözləri yadıma düşdü.Bunlardan ikisini “Dünya 
çalışanların əlindədir” və “Allah deyər: səndən hərəkət, məndən 
bərəkət” poetik nümunələrini göstərmək, zənnimcə, lap yerinə 
düşər. Doğrudan da, zəhmətsiz heç bir işi görüb başa çatdırmaq 
olmaz. Hər hansı işi görmək üçün mütləq gərək zəhmət çəkəsən, 
əziyyətə qatlaşasan, tər tökəsən, dözümlü olub qarşıya çıxan hər 
çətinliyə sinə gərəsən. Bir də atalarımız deyiblər ki, “Zəhmətlə 
yeyilən acı soğan, minnətlə yeyilən baldan şirindir” və s. 

Yetmişi haqladığım bir zamanda xəstəlik də öz gücünü mənə 
döstərmək üçün gecəli-gündüzlü min oyundan çıxır. Mənim üçün 
cür-bəcür “şoular” nümayiş etdirir. Yüz dona girir, neçə-neçə 
fəndlər işlədir, hiylələr qurur, “ssenari”lər yazır. Məni işdən-güc-
dən, dünyada ən çox sevdiyim təbiət gözəlliklərindən ayrı salmaq 
istəyir. Və nəticədə nə yolla olursa-olsun mənim yaradıcılığıma 
mane olmaq məqsədini güdür. Mən də Tanrının köməyi ilə sən 
deyən elə də aciz bəndə deyiləm ki, bu tezkən onun qabağında diz 
çöküm. Heç bir mübarizə aparmadan belə asanlıqla ona təslim 
olum. Elə bu anda xəstə olan vaxtlarda Ana təbiətlə bağlı yazdığım 
“Aparın məni” adlı şerimin incə sətirləri yavaş- yavaş yadıma 
düşüb kövrək anlarımı yadıma salmağa  məni məcbur etdi: 

 
Dinləyin sözümü, ey əzizlərim! 
Sizsiniz həyatda qalan izlərim. 
Kəsilir işıqdan, sönür gözlərim, 
Ölüm yatagından qoparın məni. 
Təbiət qoynuna aparın məni! 
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Boylanım son dəfə,  baxım dağlara, 
Yaşıl ormanlara, barlı bağlara. 
Qayıdım xəyalən ötən çağlara, 
Azım dağ yolunda, axtarın məni. 
Təbiət qoynuna aparın məni! 
 
Mən necə zövq alım güldən, çiçəkdən, 
Bulaq başındakı gözəl, göyçəkdən? 
Görürsüz,  uzağam mən bu gerçəkdən, 
Nə olar, həsrətdən qurtarın məni. 
Təbiət qoynuna aparın məni! 
 
Təngiyir nəfəsim, darıxır könlüm, 
Şad günüm qalmayıb danışım, gülüm. 
Ömür yollarımda dolaşır ölüm, 
Gənclik illərimə qaytarın məni. 
Təbiət qoynuna aparın məni! 
 
Olmaq istəyirəm son anlarımda, 
Gəzib-dolaşdığım kənd yollarında. 
Bu gözəl yurdumun ormanlarında, 
Ceyran, cüyür bilib otarın məni. 
Təbiət qoynuna aparın məni! 
 
Dünyanın malında qalmayıb gözüm, 
Dünyaya töhfələr vermişəm özüm. 
Hələ tükənməyib, qalıb son sözüm, 
Cücərdin sözümü, artırın məni, 
Təbiət qoynuna aparın məni! 
 
Nə yaxşı dünyada olmadım avam, 
Nadan, avamlarla çox olub davam. 
İndi də ölümlə başlayıb qovğam, 
Öldürür bu dərdim, qübarım məni. 
Təbiət qoynuna aparın məni! 
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Mən eşqin odunda pərvanə oldum, 
Sevgi yollarında divanə oldum. 
Əsdi xəzan yeli, viranə oldum, 
Çağırır röyası o yarın məni. 
Təbiət qoynuna aparın məni! 
 
Siz elə bilməyin narazıyam mən, 
Sizin bu dünyadan çox razıyam mən. 
Fəqət “o dünya”nın avazıyam mən, 
O son mənzilimə çatdırın məni. 
Təbiət qoynuna aparın məni! 
 
İnsan təbiətin canlı barıdır, 
Hər yeni doğulan bar nübarıdır. 
Artıq həyatımın son baharıdır, 
Ölərkən torpaqda yatırın məni. 
Təbiət qoynuna aparın məni! 

 
Bu vaxta qədər dünya haqqında çox danışılıb, çox yazılıb. 

Aqillər deyib ki, dünyaya heç vədə bel bağlamaq olmaz. Atalarımız 
da ta qədimdən atalar sözü adı altında min illər yaşı olan bu 
ifadələri əbəs yerə işlətməyiblər: “Dünyaya etibar yoxdur”, və 
“Dünya bir nərdivandır, biri çıxar, biri düşər”. Ona görə də mən 
belə fikirdəyəm ki, ömrün 70-ci baharı gəlsə belə, qələmi hələ bu 
tezkən əldən yerə qoymayım. Hələ nə qədər qismətim var “fırlana-
fırlana” yaşayan bu dünyada gücüm və imkanım çatan dərəcədə 
yazıb-yaradım. Necə mənim “Dünya” adlı şeirimin misralarında 
qeyd edildiyi kimi: 

          
Nə dayaz, yerdədir, nə də dərində, 
Dolaşır fəzada, öz məhvərində. 
Haylanır günəşin həndəvərində, 
Ayları illərə daşıyır dünya. 
Fırlana-fırlana yaşayır dünya. 
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Canlı bir aləmdir göyün üzündə,  
Kainat saxlayır onu özündə. 
Daim təzələnir insan gözündə, 
Hər günü təzədən başlayır dünya. 
Fırlana-fırlana yaşayır dünya. 
 
İnsan məskən salıb hər guşəsində, 
Hərə öz sənəti, öz peşəsində. 
Kimsəni qoymayır cavan səsində, 
Yaşının üstünə yaş sayır dünya. 
Fırlana-fırlana yaşayır dünya. 
 
Dünyanın məqamı hamıya bəlli, 
Tutub dayanmayın ondan beş əlli. 
Şəninə tərif yaz, ya qaravəlli, 
Fərqi yox, hamını daşlayır dünya. 
Fırlana-fırlana yaşayır dünya. 
 
Fəqət son zamanlar dəyişir donu, 
Savaşlar,qovğalar məhv edir onu. 
Çatıb qiyamətin o müdhiş anı, 
Bu gün cəhənnəmə oxşayır dünya. 
Fırlana-fırlana yaşayır dünya. 
 

Maşallah, deyəsən hələ canım bir qədər “sulu”dur . Ona görə də 
nə qədər canımda can var, qoy yaradıcılığımı davam etdirim. Həm 
də siz oxuculara mən bir şair-publisist kimi açıq sual verirəm: “Bir 
mənə deyin görüm, mən sağ ola-ola Vətən və torpaq istəyindən, çox 
narahat və keşməkeşli dünyamızın problemlərindən, təbiət gözəllik-
lərindən,  sevgi və məhəbbətdən necə kənarda qala bilərəm. Həmin 
mövzularla maraqlanmasam, onlardan yazmasam necə nəfəs ala, 
necə yaşaya bilərəm. Axı mən bütün aləmə car çəkib demişəm ki, 
“Mən bir çağlayan bulağam”. Bax məhz ona görə bu bulağın gözü-
nün tutulmaması üçün  mən gecə-gündüz axmalıyam (yəni yazma-
lıyam). Məlumdur ki, axdıqca suyum süzülüb təmizlənir. Özümü 
xoşbəxt insan sanıram. Necə aşağıdakı şeirdə göstərdiyim kimi: 

MƏN ÇAĞLAYAN BİR BULAĞAM 
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Mən çağlayan, bir tükənməz bulağam, 
Suyum safdır, bulanmaqdan uzağam. 
 
Yol almışam qarlı dağlar başından,  
Süzülmüşəm qayasından, daşından. 
 
Şırım-şırım yer altından axmışam, 
Sərt layları yara-yara qalxmışam. 
 
Göz açmışam hər tərəfdən dünyaya, 
Boylanmışam mavi gözlü səmaya. 
 
Muncuq-muncuq inci axıb quyumdan, 
İrmaq-irmaq söz yaranıb suyumdan. 
 
Bir təbiət gözəliyəm, qənirsiz, 
Məndən ötüb, keçmək olmaz hənirsiz. 
 
Təbiətin hər yerində mən varam, 
İlin hansı fəsli olsa, çağlaram. 
 
Sevdirmişəm insanlara özümü, 
Udum-udum içirtmişəm sözümü. 
 
Mənim saflıq, təmizlikdir marağım, 
Oba-oba, el-el gəzir sorağım. 
 
Təmizliyin aynasıdır sularım, 
Sularımın axarıdır yollarım. 
 
Yollar mənim öz içimdən uzanır, 
Aləm məni ruha məlhəm su sanır. 
 
Doğulmuşam təbiətin qoynunda, 
Dünyamızın ən gözəl, xoş anında. 
 
Hər an yeni həyat qaynar içimdə, 
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Yaşayıram mən bu gözəl biçimdə. 
 
Tək deyiləm, nə çox sulu bulaqlar, 
Neçə adda, neçə dadda bulaq var. 
 
Çox fərqliyəm bu bulaqlar yanında, 
Nələr yoxdur mənim bulaq canımda. 
 
Misra-misra söz yaranır içimdən, 
Nəğmə qalxır sularımın səsindən. 
 
Gözüm heç vaxt tutulmayır baxmaqdan, 
Yorulmuram gecə-gündüz axmaqdan. 
 
Mən çağlayan, bir nəğməkar bulağam, 
Sakit, səssiz sızılmaqdan uzağam. 

 
Yuxarıda qeyd etdiyim saysız düşüncələr, mənim fikirimcə 

doğru olsa da, həkimlər mənə gələcəkdə bədii yaradıcılıqla mümkün 
qədər az məşğul olmağı tövsiyə ediblər. Mən də imkanım və gücüm 
çatan qədər onların bu məsləhətinə əməl etməklə, gələcəkdə yaradı-
cılığımın səviyyəsini bir qədər azaltmaq arzusunda olsam da, yenə 
xırda-xırda onu davam etdirmək qərarındayam. Allah-Taalanın 
qisməti ilə yaşayarıq, bu davamın nəticəsini əyani şəkildə görərik.  

Mən hələlik sizinlə sağollaşıram, lakin sizdən tam ayrılmıram. 
Çünki ürəyim və qələmim istəklu oxucular, sizinlədir. Var-dövlət 
toplamaq sarıdan tamahkar olmasam da, deyəsən yaradıcılıq cəhət-
dən bir az acgözəm. Ancaq acgözlüyün də düşər-düşməzi var. O, 
bəzən insanı fəlakətə də apara bilir.  

Yaş ötsə də, maşallah hələ qəlbim cavandır. Çox yazmaq, çox 
çap olunmaq istəyirəm. Ancaq bunlar artıq narahatçılıqlardır. Çünki 
artıq mən vaxtı ötürmüşəm. Mənim qatarım elə bir sürətlə gedib ki, 
o artıq mənzil başına çatmağa hazırlaşır. Ancaq oxucular elə 
bilməsinlər ki, mən ölümdən qorxduğuma görə belə deyirəm. Xeyr, 
bilirəm ki, ölüm haqdır, heç bir qüvvə onu bu yolundan döndərə 
bilməz. Ancaq mənim hələ möhlətə ehtiyacım var. Bir yarımçıq 
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kitabımı hələ tamamlamadığıma görə belə deyirəm. Onsuz da bu 
dünyaya gələnlər əliboş gəldikləri kimi, əliboş da o dünyaya yola 
salınırlar. Bir sözlə, mən də daxil olmaqla dünyadan gedənlər özləri 
ilə heç nə apara bilmirlər. Necə mənim cavan vaxtlarımda eşitdiyim, 
lakin bu günə qədər yadımda saxladığım bir rəvayətdə göstərildiyi 
kimi: 

RƏVAYƏT: Belə nəql edirlər ki, keçmiş zamanlarda  ağıllı 
qoca bir kişi çoxlu var-dövlət sahibi idi. Onun yeddi övladı vardı. 
Lakin bu qədər böyük mülkə, var-dövlətə sahib olmasına bax-
mayaraq, hələ də o, sağ ikən mal,pul üstündə onun övladları arasın-
da həmişə mübahisə və münaqişə baş verərdi. Az qala övladlar mal-
mülk üstündə bir-birini öldürmək dərəcəsinə çatardılar. Kişi isə nə 
qədər səy göstərsə də, o, acgöz ovladları arasında sülh və əmin-
amanlıq yarada bilməmişdi. 

Günlərin bir günü qoca bərk xəstələnir, halı kəskin dərəcədə 
pisləşir. Təcili həkim çağırırlar. Həkim isə gəlib xəstəyə hərtərəfli 
baxdıqdan sonra onun övladlarına ümidverici heç nə söyləməyib, 
deyir ki, “Çox gecikmisiniz. Artıq xəstəyə heç bir əlac yoxdur. 
Hazırlığınızı görün, tezliklə o, dünyadan köçəcək”. 

 Həkimin hərəkətindən, danışığından,  övladlarının və gəlin-
lərinin isə birdən-birə bu cür əl-ayağa düşməsindən vəziyyətinin heç 
də yaxşı olmadığını qoca dərhal hiss edir. Başa düşür ki, artıq ömrü-
nün axır günləridir. Həkim gedəndən sonra övladlarının hamısını 
yanına çağırıb onlara vəsiyyətini eləyir. Sonda deyir ki, “ mən evdə 
filan paltarımın cibində bir cüt təzə corab və bir məktub qoymuşam. 
O, corabları mən neçə illərdir ki,əzizləyib axır günüm üçün saxla-
mışdım. İndi görürəm ki, həmin gün artıq gəlib yetişib. Mən ölən-
dən sonra o corabları ölüyuyana (mürdəşirə) verərsiniz ki, meyitimi 
yuyandan sonra mənim ayağıma geyindirsin. Məktubu isə qırx 
mərasimindən sonra bir yerə yığışaraq açıb oxuyarsınız. 

Qocanın vəsiyyətindən heç üç gün keçmir ki, o, dünyasını 
dəyişib. Dəfn mərasimindən əvvəl oğlanları qocanın vəsiyyətinə 
uyğun olaraq həmin bir cüt corabı mürdəşirə verib deyirlər ki, bəs 
atamız vəsiyyət eləyib ki, siz meyiti yuyandan sonra bu corabları 
onun ayağına geyindirəsiniz. Bunu eşidən mürdəşir bərk qəzəb-
lənərək deyib: “Siz nə danışırsınız. Bu islam dininə ziddir. Külleyi 
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günahdır. Mən onu heç vaxt edə bilmərəm. Heç ölünü də yumayıb 
indi çıxıb gedirəm. Gedin özünüzə başqa mürdəşir axtarıb tapın, 
corabları da o özü geyindirər. Mərhumun övladları çarəsiz qalıb, 
corab söhbətinin üstündən sükutla keçirlər və mürdəşirlə razı-
laşırlar. 

Sözün qısası, övladları, qohum-qonşuları və dostları qocanı dini 
qayda üzrə necə lazımdı, dəfn edirlər və qırx gün hörmətlə və 
izzətlə yasını saxlayırlar. Qırx mərasimindən dərhal sonra oğlanları 
atalarının vəsiyyətinə görə bir yerə yığışaraq məktubu açıb 
oxuyublar. Məktubda yazılıb: “Övladlarım,  gördünüz, bu dünyada 
mənə bir cüt corabı da qıymadınız. Məni o dünyaya əli boş yola 
saldınız. Deməli, dünya malı elə bu dünyada qalır, bu dünyadan 
köçəndə heç nə özunlə götürə bilmirsən. Səni əliboş yola salırlar. 
Ona görə də balalarım, gəlinlərim, tamahınıza sahib durmağı 
bacarın. Yadların sözünə qulaq asıb, qardaşlar arasında dedi-qodu 
yaratmayın, nifaq salmayın. Atanızdan qalan mirası dədə malı kimi 
bölüşdürüb, rahat və sakit yaşayın. Bilin ki, yüz il də yaşasanız siz 
dünyadan köçəndə sizə bir cüt corab belə geyindirməyəcəklər”. 

Atalarının məktubunu oxuyandan sonra övladlar hönkür-hönkür 
ucadan ağladılar. Sağlığında atalarını incitdiklərinə görə özlərini 
bərk danladılar. Onları yoldan çıxardığına görə şeytanı ürəkdən 
lənətlədilər. O gündən tamahın daşını başlarından çıxarıb atdılar.Və 
ömürlərinin axırına kimi bir-birilə mehriban, səmimi dost və əsl 
qardaş kimi yaşadılar və xöşbəxt ömür sürdülər. 

 Onun üçün mən də Tanrıdan möhlət istəyirəm. Ancaq Fələyin 
işinə qarışmaq olmaz, o nəyi, nə vaxt edəcəyini bizsiz də özü yaxşı 
bilir. Nə qədər ki, nəfəsim var,  sizinlə bağladığım ünsiyyət qapıları 
gecə-gündüz istəkli oxucuların üzünə taybatay açıq olacaqdır.  

Fürsətdən istifadə edərək bu kitabın ərsəyə gəlməsində mənə 
yaxından kömək etmiş bütün xeyirxah insanlara səmimi- qəlbdən öz 
təşəkkürümü bildirirəm.  

Məktəb-liseyin 45 illik yubileyinə aid bu kitabın yazılması 
ideyasını birinci olaraq müdafiə etdiyinə, məktəbin tarixi ilə bağlı 
arxiv materiallarından istifadə edilməsinə icazə verdiyinə və 
məktəb-liseyin tarixini əks etdirən nadir arxiv materiallarının və 
foto-şəkillərin, video görüntülərin istifadə edilməsinə şərait yarat-
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dığına görə məktəb-liseyin direktoru Rafiq Hüseynova ürəkdən 
təşəkkürümü bildirirəm. 

Kitabın yazılması və çapı ilə bağlı mənə maddi və  mənəvi 
dəstək olduqlarına görə məktəb-liseyin müəllimlərinə və məzun-
larına, xüsusilə keçmiş məzunlardan Mehman, Azər və Tural 
Ağarzayevlərə, Qurban, Tapdıq və Gülər Səfərovlara, Vüsal 
Sultanova,  Şahin Şərifova, Nərmin Babək qızına və digər gözəl və 
xeyirxah insanlara səmimi  qəlbdən minnətdarlığımı bildirirəm. 

Kitabın yazılması üçün məqalələrin toplanmasında məktəbin 
məzunları və müəllimləri arasında maarifləndirmə işini gücü çatan 
səviyyədə təşkil etdiyinə görə məktəb-liseyin təşkilatçısı Gülşən 
Pzayevaya və kitabın yazılması məqsədilə çoxsaylı arxiv material-
larının, müxtəlif səpkili məlumatların əldə edilməsinə, kitabın 
yazılması və çapı zamanı həmişə yanımda olaraq mənə mənəvi 
dayaq olmasına, eləcə də,  mənə göstərdiyi digər texniki köməkliyə 
görə oğlum, Şabran şəhər, M.Nəzirov adına 4 №-li tam orta 
məktəbin tarix müəllimi Ramin Bayramova “çox sağ ol”! deyirəm. 

Kitabın ərsəyə gəlməsində böyük zəhməti olmuş Şabranlı 
qələm sahibləri: redaktor – yazıçı-publisist,  AYB-nin Şabran filialı-
nın sədri,  Prezident təqaüdçüsü Aydın Tağıyevə,  məsləhətçi 
redaktor – SSRİ Jurnalistlər İttifaqının və Azərbaycan Jurnalistlər 
Birliyinin üzvü – publisist Mürsəl Balayevə,  dizayner- Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinin üzvü, ”Qızıl qələm” mükafatı laureatı Çingiz 
Xalidoğluna və korrektor -Məktəb-liseyin Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı müəllimi Kəmalə Şeydayevaya səmimi təşəkkürümü 
bildirirəm. 

Əziz və istəkli oxucular! Sizə “əlvida” deməyə dilim gəlmir. 
Ancaq “növbəti görüşlərədək” - deyirəm. Sağ olun! 
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