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�«ŞIXALIAĞALI KƏNDİNİN TARİXİ KEÇMİŞİNDƏN»�

Qarşımda işıq üzü görməyə hazırlanan bir kitab vardır. Kompyuterdən
çıxarılmış variantını vərəqlədikcə müəllifin ədəbi dilimizlə yanaşı danışıq,
ləhcə, şifahi folklorumuzun xronoloji ardıcıllıqla, tarixi arxiv sənədlərilə
yazılmış maraqlı bir kəndin keçmişindən bu günə qədər eşitdiklərini ürək
yanğısı ilə bizə çatdırdığının şahidi oluruq. Çatdırdığı kəndin adı isə
Cəbrayıl rayonunun Şıxalıağalı kəndi, çatdıran isə bir neçə kitab müəllifi
Həsən Təhməzlidir. Qədim kənd olan Şıxalıağalı kəndinin təbiətindən tut-
muş, yer üzünün əşrəfi olan insanlarını özünəməxsus təsvir etmiş və
həmin kəndi bizə sevdirmişdir. Müəllifin yazı tərzinə, üslubuna toxun-
madan Şıxalıağalı kəndinin keçmiş tarixi həm də arxiv sənədlərilə təs-
diqlənir, bugünkü gənclərimizdə Vətənə, torpağa bağlılıqlarını daha da
artırır. H.Təhməzli «Cəbrayıl» adlı poemasında haqlı olaraq yazmışdır:

Qayaların igidlərə səngərdi,
Çərxi-fələk nə yaman pis hərləndi.
Duruluğun nədən belə lilləndi?!
Zaman yenə bulanmışdır – durular,
Obamızda yenə şənlik qurular.

«Tarixi keçmişdən bu günə» adlı kitabındakı arxiv sənədlərində, kame -
ral kitablarında müəllif o qədər tutarlı təkzibedilməz faktlar tapıb ki, həm
Cəbrayıl rayonunun, həm də Şıxalıağalı kəndinin tezliklə öz sakinlərinə
qaytarılacağına önəmli ümidlər verir. Sənədlər ömürlü yaşamış insanların
– Şıxalıağalı kəndinin mərd insanlarına bu kitabında şəhid olmuşların
hamısına geniş diqqət yetirir və müəllifin özünəməxsus təsvirləri oxucuya
dərin təsir edir. Torpağı sevmək imannandır, Vətəni sevmək ana
südündəndir. Vətən şəhidləri də bu kitabda ardıcıl xatırlanır. Xüsusilə
kəndin keçmiş tarixinə aid əldə etdiyi yeni arxiv sənədləri Həsən Təhməz -
linin gərgin əməyini bizə çatdırır. O, əsasən Milli Azadlıq və Qarabağ
müharibəsinə aid mövzulardan yazır�

Torpaq dərdi, Vətən həsrəti, el-oba vətəndaşlarının torpaq uğrunda
şəhidliyini də təsvir edərkən yenə də Şıxalıağalı kəndinin keçmiş tarixi bir
obraz kimi onu kövrəldir. Gücünü qələmə verib, sabahkı nəsillərə yazılı
bir mənbə yadigar qoymağa çalışan Həsən müəllim arzusuna əsasən çat-
mışdır. Axı, o, qədim tarixə malik olan Şıxalıağalı kəndində 1946-cı ildə
göz açarkən el-oba deyimlərini, danışıqları, laylaları ilə pərvazlanıb.
Avropa dillərindən birini – ingilis dilini mükəmməl öyrənib ki, öz tarixini bu
dil vasitəsilə dünyaya çatdırsın. Doğma kəndinin tarixini qaçqın, köçkün
yanğısı ilə qələmə alarkən, kökü, bünövrəsi olmayan erməni daşnaklarının
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müvəqqəti hücumlarını boş sayır və tezliklə öz kəndində yenə də şirin-
şirin güzəran keçirəcəyinə inanır. Bu inama tarixi faktları qoşur, nisgilini
azaldır, ümidini artırır.

Hörmətli oxucular! Gəlin bir yerdə, birlikdə bu kitabı vərəqləyək,
diqqətlə oxuyaq və keçmiş tariximizi unutmayaq. Hər bir yazar qar-
daşlarımız Şıxalıağalı kimi tarixi kəndlərimizi olduğu kimi bizə çatdırsalar
Azərbaycan bütövlüyü, Azərbaycançılıq tezliklə erməni daşnaqlarını öz
bəlli olmayan yuvalarına qaytarmağa kömək olar. H.Təhməzli yağı düş -
mən başçılarının sərsəm fikirlərini tezliklə heçə endirəcək qüdrətli milli or-
dumuz sayəsində qələbə günlərimizə də ürəkdən inanır. Vaxtılə Roma
sərkərdəsi Tit Livey silahın qüvvəsi ilə zəruri ədalətə, haqqa çatmağı
obraz lı formada belə ifadə etmişdir: «O müharibə ədalətlidir ki, zəruridir.
O silah müqəddəsdir ki, ümid yalnız onadır». Müəllif H.Təhməzlinin kitabı
da adlarını çəkdiyi, qəhrəman oğullarımızın yolunu bu gün davam edən
Milli Ordumuzun cəsurlarına bir çağırışdır.

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Həsən müəllimə yeni mövzularda daha sanballı əsərlər yazmağı arzu

edirəm.

Maarif Teymur
AYB-in «İrs» komissiyasının üzvü
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Bu kitabı kəndimizin bərəkətli torpaqlarına, səsli sularına, 
şəfalı havasına, halal ocaqlarına ithaf edirəm.

MÜƏLLİFDƏN

Uzun müddətdən bəri müəyyən fasilələrlə üzərində çalışdığım “Şıx-
alıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə” kitabına son nöqtə qoyuldu. 

Kitabın yazılma səbəbləri haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm.
Mən həmişə kəndimizin vurğunu olmuşam. Onun müdrik, ağıllı, mərd,
ləyaqətli, əməksevər adamları ilə fəxr etmişəm. Öz uşaqlığımı bu şirin
sulu, saf havalı, yaşıllığa qərq olmuş kənddə keçirmiş, bu xeyirxah insan-
lar arasında böyümüş, onlardan görüb-götürmüşəm. Ağsaqqala hörmət,
ağbirçəyə ehtiram, uşaqlara qayğı və diqqəti görmüş və öyrənmişəm. İkin -
ci bir səbəb bu kişilərin örnəyə çevrilmiş həyatlarının, xeyirxah işlərinin
unudulmamasına çalışmağımdır. Çalışmışam ki, bizdən sonra gələnlər də
onları hörmətlə, xeyirxahlıq və minnətdarlıqla xatırlasınlar. 

Üçüncü əsas səbəbi isə nəslimizin, soy-kökümüzün haradan gəldiyini,
haradan başladığını öyrənib bilmək həvəsi, marağı idi. Babamızın kimliyini
öyrənmək istəyi idi. Axı, hər bir canlı insan müvəqqəti bir ömür yaşayır
həyatda. Və hər bir insan canlı bir xəzinədir. Bu xəzinənin izsiz-soraqsız
itməsinə yol vermək olmaz. 

Bunun üçün də müxtəlif sənədləri gözdən keçirməli, müxtəlif adamlarla
görüşüb söhbətləşməli olmuşam. Ən maraqlı faktlardan biri Mustafa Rəsul
oğlunun hərbi sənədlərini, – nə yaxşı ki, həmin sənədlər qorunub sax la -
nılmışdır və bunun üçün adaşım Həsən bəyə “sağ ol” düşür, – nəzərdən
keçirərkən rast gəldiyim bir fakt məni heyrətləndirməklə bərabər, həm də
qəzəbləndirdi. Azərbaycan SSR-i danan bir yaramaz onu Ermənistan
SSR-i yazmışdır. Bakı isə Ermənistanın paytaxtı kimi göstərilməklə,
Cəbrayıl rayonu və Şıxalıağalı kəndi də guya ki, Ermənistana aid olduğu
göstərilmişdir. Ona görə də olanları yazmalıyıq. Yazmalıyıq ki, düşmən
bizim olanlara sahib çıxa bilməsin. Yaddaş nə qədər güclü olsa da unu -
dur, qırıq bir qələmin yazdıqları isə əsrlərlə yaşayır. Bir də ki, insan unut -
qan olanda unudulur. 

Bu kitabın ərsəyə gəlməsində, məlumatların toplanmasında öz kö -
məyini əsirgəməyən Alı İsmayıl oğluna, Əli Həsənova, Şəfaət Hüseynova
Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Bayram Atayevə, Bayram Məmmə-
dova təşəkkür edirəm. 

Kitabın işıq üzü görməsinə həm maddi, həm də mənəvi kömək göstər-
miş Hacı Zahid Bəylər oğlu Əliyevə minnətdarlıq və sayğılarımı bildirirəm. 

AzərTAc-ın Baş direktoru Aslan Aslanova köməyinə görə xüsusi
təşəkkürümü çatdırıram. 
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Azərbaycan Dövlət Tarix Arxivinin direktor müavini, baş elmi işçi, dos-
tum Anar Ədalət oğlu Məmmədova lazımi materialların toplanmasında
göstərdiyi köməyə görə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Yuxarı Şıxalıağalı
kəndi haqqında materialların toplanmasındakı köməyinə görə Mahmud
Əsədova, Cəfər Cəfərova, Məhəmməd Səfərova, Əli Həmzəoğluna öz
hörmətimi bildirirəm. 

Cənubi Azərbaycanda yaşayan şıxalıağalılılar haqqında məlumatların
əldə edilməsində Sadiq Ramazan oğlu Beşkuha “Sağ ol!” deyirəm. İzzət
Beşkuhu da bu işdə fəal rol oynamışdır. O, vaxtlı-vaxtsız, gecə-gündüz
olmasından asılı olmayaraq ən uzaq mənzilləri öz maşını ilə yaxın et-
mişdir. Lazımi adamların tapılmasına, görüşlərin baş tutmasına
çalışmışdır. Bu xeyirxah işinə görə bu qeyrətli insana “Sağ ol! Var ol!”
deyirəm. 

İnanıram ki, bu kitab son olmayacaq. Gələcəkdə də kimlərsə bu kitabda
toplanmış faktlardan istifadə etməklə kəndimiz haqqında yeni-yeni kitablar
yazacaqlar. 

Həsən Təhməzli
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I bölüm

TƏHMƏZLİ HƏSƏN SAYBALI OĞLU
(1946)

1946-cı il sentyabr ayının 26-da Cəbrayıl rayo -
nunun Şıxalıağalı kəndində anadan olub. 1971-ci
ildə M.F.Axundov adına APXDİ-nin Avropa dilləri
şöbəsinin ingilis-Azərbaycan dilləri fakültəsini bi ti rib.
İngilis dili müəllimidir. O, Azərbaycanın Milli Qəhrə-
manları Kazım Ərşad oğlu Məmmədovun və Şikar
Davud oğlu Aslanovun əfsanəyə çevrilmş igidlik-
lərindən, hünər və cəsurluqlarından bəhs edən
“Səməndər ömrü” və “Dağlar yaman təklənibdir”
kitablarının müəllifidir. Onun “Cəbrayıl” kitabı ulu
oğuz yurdu Cəbrayılın bu günündən və qəhrəman-
lıqlarla dolu tarixi keçmişindən söhbət açır. H.Təhməzli “Xatirələr qalandı”
kitabını gözəl dost, tanınmış pedaqoq Umud Surxay oğlu Əliyevin unudul-
maz xatirəsinə həsr edib. “Şıxalıağalı: tarixi keçmişdən bu günə” kitabını
doğulub boya-başa çatdığı doğma kəndi Şıxalıağalının keçmişinə, onun
mehriban, mərd, qonaqpərvər adamlarına, adət-ənənələrinə həsr etmişdir.

O, gənc nəslin təlim-tərbiyəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə, onların vətən-
pərvərlik ruhunda tərbiyəsinə görə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad
Həmkarlar İttifaqı Qaradağ rayon komitəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif
edilmişdir.

Kitabın oxucular üçün maraqlı olacağına ümid edirik.

ƏLİYEV ZAHİD BƏYLƏR oğlu
(1963)

Zahid 1980-ci ildə orta məktəbi qurtardıqdan
sonra bir il kolxozda – istehsalatda çalışıb. Bu vaxt
o, özünü bacarıqlı bir işçi kimi göstərə bilmişdir. O,
həmişə onun əməyinin düzgün qiymətləndirməyi
tələb edirdi. Bu da çox vaxt briqadirlə onun ara -
sında narazılığa, münaqişəyə səbəb olurdu. Buna
görə də ondan tez-tez atası Bəylərə şika yətlər olu -
nurdu. Oğlunun haqq sevərliyi, mübarizliyi atasını
sevindirirdi və o da bunu həmişə təqdir edirdi.

Zahid bir il kolxozda çalışdıqdan sonra 1982-ci
ildə Politexnik İnstitutunun hazırlıq şöbəsinə qəbul
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olunur. 1988-ci ildə institutu müvəffəqiyyətlə bitirən Zahid «Orbita» - servis
istehsalat birliyinə işə qəbul olunur. O vaxtlar bu birlik birbaşa Moskvaya
tabe idi və ora işçiləri xüsusi diqqət və tələblərlə seçirdilər. «Orbita»da
işləmək Zahidə çox şey verdi. Burada qazandığı istehsalat təcrübəsi və
idarə etmək bacarığı sonralar Zahidə öz biznesini qurmağa çox kömək
etdi.

Zahid bu nəhəng istehsalat birliyində əvvəl mühəndis işləmişdir.
Təcrübəsi artdıqca onun vəzifə pillələri də artırdı, yüksəlirdi. Ona etimad
göstərərək istehsalat rəisi, sex rəisinin müavini və nəhayət direktor
müavini vəzifəsini etibar etdilər. Bütün bu vəzifələrdə o, uğurla çalışmış,
ona göstərilən bu etimadı doğrultmuş və ən əsası isə onda özünə qarşı
tələbkarlıq, məsuliyyət və inam yaranmışdır.

Azərbaycanda siyasi quruluşun dəyişməsi iqtisadiyyat sahəsində də
siyasətin dəyişməsinə səbəb oldu.

O, bu vəziyyətdə çaşıb qalmadı. Yeni iqtisadi vəziyyət Zahidə də öz
işini yenidən qurmağı diqtə edirdi. O, 1993-cü ildə işdən çıxaraq özünün
biznesini qurmağa başladı. Qazandığı istehsalat və idarəetmə təcrübəsi
bu işdə onun köməyinə çatdı.

O, öz biznesini uğurla inkişaf etdirərək özünün şirkətlər qrupunu ya -
ratdı. İndi Zahid elektron avadanlıqlarının respublikaya gətirilməsi və satışı
ilə uğurla məşğul olur.

Zahid yaxşı bilirdi ki, öz biznesini uğurla inkişaf etdirmək üçün geniş
iqtisadi əlaqələrə malik olmaq lazımdır. Ona görə də o, bir sıra xarici
dövlətlərlə sıx əlaqələr qurmağı bacardı. Bu gün Zahidin Türkiyə, Dubay,
Rusiya ilə sıx işbirliyi vardır. 

Özünü reklam etməyi sevməyən Hacı Zahid geniş xeyriyyəçilik fəaliy -
yəti ilə də məşğuldur. Hacı Zahid bir çox şair və yazıçıların əsərlərinin
nəşrinə də öz köməyini göstərmişdir. Hacı Zahid hələ o vaxt – 1988-ci ildə
atasının ev almaq üçün ona verdiyi pulu – 35 min rublu Müdafiə Fonduna
keçirmişdir. O, dəfələrlə Laçının, Ağdamın döyüş bölgələrində olmuşdur.
O, bütün səfərləri vaxtı döyüşçülərə yardımlar aparmış, onlara mənəvi
dayaq olmuşdur.

Hacı Zahid 2004-cü ildə Həcc ziyarətində olub və müqəddəs Hacı adını
qazanmışdır.

Hacı Zahid həm də gözəl ailə başçısıdır. Üç övladı – iki qızı və bir oğlu
var. Hamısı məktəblidir və yaxşı oxuyurlar.

Həsən Təhməzli
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II bölüm

AZƏRBAYCAN TARİXİNƏ QISA BAXIŞ

Məfkurə gələcəyin yaradıcısıdir. 
M.B.Məmmədzadə

Azərbaycan Şərqlə Qərbin – iki dünyagörüşün, iki fərqli mədəniyyətin
qovşağında yerləşməklə dünya sivilizasiyasında önəmli yer tutmaqdadır.
Azərbaycan ilk insanın yarandığı, yaşadığı nadir ərazilərdən biridir. Azər-
baycan torpaqları haqqında ilkin məlumatlara e.ə. III minilliyin II yarısına
aid olan Şumer-Akkad qaynaqlarında rast gəlinir. Bu qaynaqlarda Azər-
baycan ərazisini bildirən müxtəlif adlar işlənmişdir. Azərbaycanda
mövcud olan əlverişli iqlim şəraiti burada kənd təsərrüfatının müxtəlif
sahələrinin, sənətkarlığın inkişafına münbit şərait yaratmışdır. Azıx,
Tağlar (Qarabağ), Zar (Kəlbəcər rayonu), Qazma (Naxçıvan), Avey
(Qazax) mağara dü şər gələri, Qədir dərə, Çaxmaqlı kimi açıq düşər gə -
lərdə aparılan arxeoloji təd qiqatlarla qədim daş dövrü insanlarının
təşəkkülü və inkişafı haqqında geniş məlumatlar əldə edilmişdir. Bu
tədqiqatlar nəticəsində ibtidai insan sürü icmasının yaranması, ibtidai
əmək alətlərinin formalaşması, ibtidai məş ğuliyyət sahələri haqqında da
məlumat əldə etmək mümkün olmuşdur.

III-V əsrlərdə Azərbaycanda Adərbayqan və Alban dövlətləri yaranıb
inkişaf etməyə başlamışdı. Ölkədə xristianlığın yayıldığı dövrdə azəri türk-
lərinin bir xalq kimi türk dili əsasında yaranması prosesi gücləndi.Ərəb is-
tilası zamanı - VII əsrin sonu - VIII əsrin əvvəllərində Ümumxalq
Azər baycan (türk) dili yaranmış və Azərbaycan türkləri dil, ərazi və ideoloji
birliyi olan xalq kimi formalaşmışdı.

Azərbaycan türklərini öz soykökündən ayırmaq üçün fars alimi
S.Ə.Kəsrəvi Azərbaycanda türkləri farslardan dönmə hesab edir. Onun
fikrincə XI-XII əsrlərdən əvvəl Azərbaycanda türk tayfaları yaşamamışdir.

VII əsrin 40 illərində-646-ci illərində – sərkərdə Salman İbn Rəbiənin
başçılıq etdiyi ərəb qoşunları Naxçıvandan çıxaraq Şəki və Gorus is-
tiqamətində hərəkət etdi.Bu aramsız hücuma baxmayaraq xalq onlara
asanlıqla boyun əymədi.Ərəblərə qarşı Babəkin başçılığı ilə alovlanan
üsyan 20 il davam etdi.

XI əsrin ortalarında Səlcuqlar Azərbaycana gəldilər. XII əsrdə Azərbay-
can Atabəylər dövləti təşəkkül tapdı.

Azərbaycan xalqının təşəkkülündə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu oğuz
tayfalarının yaratdığı Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri mühüm rol oy-
namışlar.
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1501-1587-ci illərdə Səfəvilər hakimiyyətə gəldilər. Səfəvilərin Azərbay-
canın iqtisadi-siyasi və mədəni həyatında müstəsna xidmətləri vardır.
Azərbaycan türkcəsi dövlət dili elan olunmuşdu. Bu dil həm də diplomatiya
dili idi.

1747-ci il iyunun 20-də Nadir şah xaincəsinə öldürüldü. Onun dövləti
Qarabağ, Naxçıvan, Gəncə və s. kimi xirda xanlıqlara parçalandı.

* * *
Azərbaycanın faciələri rusların Qafqaza ayaqaçmaları ilə başladı.
Ruslar Azərbaycani iki dəfə işğal etmişlər. Azərbaycanı işğal edən rus-

lar həmişə burada çox məkrli və çirkin bir siyasət həyata keçirmişlər. İlk
dəfə 1733-cü il iyulun 18-də I Pyotrun başçılığı ilə başlayan bu işğalçılıq
yürüşləri onun xələfləri tərəfindən inadla, ardıcıllıqla davam etdirilmişdir. 
I Pyotr Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın işğalına xüsusi əhəmiyyət
verirdi.

Bunu I Pyoturun və başqa rus dövlət xadimlərinin arxivdə saxlanılan
raportlarından, məktublarından da aydın başa düşmək olar. General
M.A.Malyuşkinin 1723-cü il iyulun 26-da Bakını işğal etməsi xəbəri I Py-
otrun son dərəcə sevincinə səbəb olmuşdur. O, generala göndərdiyi mək-
tubunda yazırdı: “Bakının alınması barədə göndərdiyin məktubu böyük
sevinclə aldım. Bu xidmətinə görə sənə general-leytenant rütbəsi ve -
rirəm.” S.M.Solovyov, Çteniye i rasskazı po istorii Rossii M.Pravda 1889,
s.714.Arxiv materiallarında göstərilir ki, I Pyotr yerli əhalini köçürmə za-
manı çox ehtiyatlı olmağı məsləhət görürdü.O, köçürülmüş azərbaycan-
lıların yerinə rusları yerləşdirməyi əmr edirdi. Ruslar üçün Azərbaycanın
işğalı heç də asan olmamışdır. Xalq onlara nifrət etmiş, öz azadlığı üçün
saysız qurbanlar vermişdir. Bunu II Yekaterinanın 1791-ci il yanvarın 22-
də R.A.Potyomkinə göndərdiyi məktub da sübut edir. O yazırdı: “Amerika
və Sibirə tezliklə getmək olar, amma Azərbaycana getmək çətindir.”

Azərbaycan torpaqlarının işğalı üçün ruslar heç bir üsul və vasitələrdən
çəkinməmişlər. Bunun üçün onlar erməni və gürcülərdən çox məharətlə
istifadə etmişlər. Bu işdə onların keşişləri hiyləgər və müstəsna rol oy-
namışlar. Çarizmi Azərbaycana gətirənlərin sırasında erməni və gürcü
keşişləri ilə birgə erməni və gürcü zabitləri də xüsusi fəallıq göstərmişlər.

V.Q.Madatov (Madatyan), polkovnik V.O.Behbudov, general İ.D.Laza -
rev, İ.Korqanov və başqaları bu sıradan idilər. Arxiv materialları hələ keçən
əsrin əvvəllərindən başlayaraq xalqımızın torpaqlarına göz dikən bu xain
və alçaq millətin öz məqsədləri uğrunda necə mübarizə apardığını təkzib -
edilməz faktlarla sübuta yetirir.

Çar I Aleksandr P.D.Sisianova 1802-ci il sentyabrin 26-da yazırdı:
“Nəyin bahasına olursa-olsun Azərbaycanın bu və ya digər xanlıqlarına

Həsən Təhməzli

10



hücumda ermənilərdən geniş istifadə etmək lazımdır. Xüsusilə Rusiyaya
daha sədaqətli erməni keşişi Danil ola bilər”. F.Əsədov, S.Kərimova,
“Çarizmi Azərbaycana gətirənlər” Bakı, Gənclik 1993, s.15.

Rus imperiyası xalqımızı aman vermədən soyub-talayırdı.Tək Qara -
bağdan 24000 rubl vergi alırdı ki, bunun içərisinə Şıxalıağalı kənd sakin-
lərindən alınan vergi də daxil idi.

Qafqaza səyahət edən A.S.Puşkin ermənilərin necə oğru olduqlarını
öz gözləri ilə görüb, şahid olduğu üçün onları oğru adlandırır və nifrət
edirdi.General Madatov at, general Lazerev isə brilyant oğrusu idilər. İvan
Korqanov da onlardan geri qalmırdı. O, əsgər paltarlarını oğurlamaqla
bərabər xarici işlər naziri Nesselordun qızıl xəncərini də oğurlamışdır.

Saxtakar, heç bir tarixi faktlara əsaslanmayan erməni tarixçiləri, o cüm-
lədən M.Barxudaryanın Arazboyu əraziləri qədim erməni yurdları hesab
etməsi sərsəmlikdən başqa bir şey deyildir. Bu yerlərdə erməni mə də -
niyyəti ilə bağlı kiçik də olsa bir nişanəyə rast gəlinmir. Keçəlməmmədli,
Usublu, Alıkeyxalı, Maşanlı, Soltanlı...Şıxalıağalı və s. kəndlərin adları
sübut edir ki, bu torpaqlar qədim zamanlardan onların öz dədə-baba yurd-
ları olmuşdur. “Cəbrayıl” kitabının müəllifləri də bunu yazırlar.

1828-ci il fevralın 10-da Təbriz yaxınlığında yerləşən Türkmənçay
kəndində Rusiya ilə İran arasında sülh müqaviləsi imzalandı. Azərbaycan
torpaqları iki yerə parçalandı. Bununla da Azərbaycanın I işğalı sona çatdı.

Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ideoloqlarından biri Mirzə Bala
Məmmədzadə “Milli Azərbaycan hərəkatı” (səh.14) əsərində yazır: Çar
Rusiyası XIX əsrin başında Azərbaycanı istilaya girişdiyi zaman
qarşısında sözün müasir mənasında milli birliyi anlamış bir Azərbaycanı
deyil, bir-birinin müqəddəratına laqeyd xanlıqlardan ibarət zəif bir məm-
ləkət görmüşdü. “Bununla bərabər parça-parça vəziyyətdə olsa da,
Rusiyanı 30 il məşğul edən Azərbaycan, işğalçı Rusiyadan mədəni
səviyyə etibarilə çox yüksək idi”.

I işğal Bütöv Azərbaycanı parçalayıb Arazı bizə sərhəd etdisə, II istila
Milli dövlətimiz – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirdi.

İstifadə edilən ədəbiyyat:
1. Z.M.Bünyadov bə b. “Azərbaycan tarixi”, I cild, Azərbaycan Dövlət

nəşriyyatı, Bakı-1994.
2. “Əsatirlər, əfsanələr və rəvayətlər”, “Şərq-Qərb”, Bakı, 2005.
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Azərbaycan Dövlət Bayrağı
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Bayraq, sənə sığındım

Başım üstə dalğalandın,
Kürəyindən güllələndin.
Əyilmədin mərd dayandın,
Bayraq, sənə sığındım!

Ellər səni qucaqladı,
Daim müqəddəs saxladı.
Sevincdən millət ağladı,
Bayraq, sənə sığındım!

Şəfəqlərdən yapılmısan,
Millətin ulu haqqısan.
Sən azadlıq timsalısan,
Bayraq, sənə sığındım!

Sözmü çatar de vəsfinə,
Düşmənlər durub qəsdinə.
Qayıdır millət əslinə,
Bayraq, sənə sığındım!

Səni arzu, əməl bildim,
Boyuna baxıb öyündüm.
Dünyaya təzədən gəldim,
Bayraq, sənə sığındım.

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqı yenidən öz istiqlaliyyətini bəyan
etdi. Xalq yenidən öz azadlığına qovuşdu. Ancaq yenə də Rusiya artıq ik-
inci dəfə - 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycanı işğal etməyə girişdi. Bu
dəfə bolşevik cildində. V.İ.Leninin Azərbaycana olan münasibəti onun
1920-ci il martın 17-də Orconikidzeyə göndərdiyi teleqramda öz əksini
tapıbdır: “Bakını tutmaq olduqca zəruridir. Bütün qüvvələri buna yönəldin”.
Bolşevik Leninin Azərbaycana münasibəti dəlisov I Pyotrun münasi-
bətindən heç nəyi ilə fərqlənmir; Azərbaycanı işğal etmək, onun təbii sər -
vət lərinə yiyə lənmək. Bunları çox gözəl anlayan Məmməd Əmin Rə sul zadə
ruslara ümidlə baxan, onları xilaskar qiyafəsində görənlərə, “Gələn rus or-
dusudur”, - deyə xəbərdarlıq edirdi. Rusiyada isə hamı şinel geyir.

Xalq yenə də silaha sarıldı.Gəncədə, Qarabağda, Şəkidə, Zaqatalada
və başqa yerlərdə bolşeviklərə qarşı silahlı üsyanlar başladı. Məmməd
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Əmin Rəsulzadənin Stalinin sualına cavab olaraq dediyi kimi “azadlığın
dadını” görmüş bu xalq bir daha yadlara kölə, qul ola bilməzdi. Ancaq
bütün bunlar qızıl qan içərisində boğduruldu.

Sovetlərin çökməsilə başlayan milli azadlıq hərəkatı yenə də bizlərə
qansız başa gəlmədi. Ən yeni tariximizə 20 Yanvar, Qaradağlı, Xocalı kimi
soyqırımları, hələ də davam edən Qarabağ müharibəsi bəxş olundu.
Ancaq xalq sınmadı, öz mübarizlik əzmini itirmədi. Nəhayət, 1991-ci ilin
oktyabrın 18-də “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqinda Konstitusiya
Aktı” qəbul olundu.Azərbaycan xalqı XX əsrdə ikinci dəfə öz azadlığına
qovuşdu.

Cəbrayıl
(Qısa tarixi ocerk)

Cəbrayıl Azərbaycanın dilbər guşələrindən biridir. Onun özünəməxsus
təbiəti, aranı, dağı, meşəsi, bulaqları, münbit torpağı, mülayim iqlimi var.

Cəbrayıl rayonu öz adını Cəbrayıl kəndinin adından götürmüşdür. Qay-
naqlar məlumat verir ki, tarixdə həqiqətən də Cəbrayıl ata adında bir şəxs
yaşamışdır. Deyilənə görə Cəbrayıl Gordubaba adlı bir şəxsin oğlu imiş.
Cəbrayıl ata deyilənə görə Sultan Əhmədin yaxın adamlarından biri ol-
muşdur. Ziyarət dağından başlayıb Araza qədər uzanan geniş torpaq
sahələri Ataya məxsus olmuşdur. Cəbrayıl kəndinin şimalında uzunluğu
4.5 metr, eni 2.4 metr, hündürlüyü 1.8 metr olan Cəbrayıl ataya aid edilən
qəbrin izləri indi də qalmaqdadir.

Cəbrayıla ata demək hansı zərurətdən yaranmışdır? Aydındır ki, bu
mənəvi ehtiyacdan doğmuşdur. Xalq ona olan hörmət və ehtiramını onu
ilahələşdirmək, müqəddəsləşdirməklə bildirirdi. Axı, hər şəxsə el arasında
“ata”, ”dədə” deyə müraciət olunmur. Bu onun böyük nüfuz sahibi olmasını
bildirir. Bununla xalq öz arzu və istəyini onun şəxsində rəmzləşdirmişdir.

Cəbrayıllı tayfası da onun - Cəbraylın adını daşıyır ki, bu da onun nü-
fuzlu və ata adlandırmağa layiq bir şəxs olmasına sübutdur.

Cəbrayıllı tayfası haqqında A.Bakıxanovun, Mirzə Həsən Əfəndinin,
aka de mik Ə.Sumbatzadənin, tarix elmləri doktoru S.Onullahının tədqiqat-
larında məlumat verilir. Çar Rusiyasının 1823-cü ildə apardığı siyahı ya -
alma sənəd lərində Cəbrayıllı tayfasının 17 tirədən (443 ev, təxminən 2200
nəfər) ibarət olduğu göstərilir.

Bərəkətli torpaq, əlverişli iqlim, zəngin flora və fauna Cəbrayıl ərazisini
ən qədim insanların yaşaması üçün çox əlverişli etmişdir. Bunu ərazidə
olan təbii mağaralar, siklop tikintiləri, daş üzərində müxtəlif naxışlar, qədim
yaşayış yerləri də sübut edir. Məsələn, İncəçayı vadisində yerləşən “Divlər
sarayı”adlı mağara bir çox cəhətdən Azıx mağarasını xatırladır. Bu
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mağarada da ən qədim insanlar yaşamışdılar. Arxeoloqlar Şıxlar kəndi
yaxınlığındakı “Şəhərcik” və “Qışlaq yeri” deyilən əraziləri e.ə II minnilliyə
aid etdikləri Qızılvəng (Naxçıvan MR) və Üzərlikləpə (Ağdam)yaşayış
kompleksləri ilə müqayisə edə bilərlər.

Qədim insanlar ölənlərin qəbri üzərində əbədiyyat rəmzi olaraq süni
təpələr – kurqanlar ucaldırdılar. Cəbrayıl ərazisində də belə kurqanlar çox-
dur. Qalalcıq kəndi yaxınlığındakı Məscid təpəsi, Mahmudlu kəndi yaxın-
lığındakı Canqulu və Qumtəpə kurqanları belələrindəndir.Diri dağındakı
Mazannənə, Mərmərnənə məqbərələri arxeoloji, Dagtumas kəndindəki
“Başıkəsik Günbəz”, Sirik kəndindəki ”Qala”, Diri dağındaki “Qız qalası”,
rayon mərkəzindəki “Sultan Məcid hamamı”, Xudafərin körpülərin hər biri
əsrlərdən-əsrlərə, nəsillərdən-nəsillərə ötürülmüş canlı tarixdir. Ağoğlan-
dakı Orxon yazılı abidəsi ən qiymətli tarixi mədəni abidələrdən biridir.
Cəbrayıl torpağı eyni zamanda tanınmış mədəniyyət, ədəbiyyat, ictimai
xadimlər, şəxsiyyətlər də yetirmişdir. Azərbaycan aşıq poeziyasının ulu
babası Aşıq Qurbani, Aşıq Pəri, Aşıq Mahmud, Mücrüm Kərim, Aşıq
Surxay və başqa el sənətkarları bu torpağın yetirməsidirlər. 

Uzun illər Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri işləmiş T. Quliyev,
Azərbaycan KP MK-nın katibi işləmiş H.Həsənov, Maarif naziri olmuş
SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının akademiki M.Mehdizadə, Azərbay-
can SSR Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti olmuş Ə.Hüseynov bu
torpağın tanınmış övladlarıdırlar. Cəbrayılda bir nəfər Sovet İttifaqı Qəhrə-
manı, yeddi nəfər Sosialist Əməyi Qəhrəmanı vardır. 

Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə altı nəfər Cəbrayıllı Milli Qəhrə-
man adına layiq görülmüşdür:

1. Aslanov Şikar Davud oğlu – Süleymanlı kəndi (ölümündən sonra)
2. Məmmədov Kazım Ərşad oğlu – B.Mərcanlı kəndi (ölümündən sonra)
3. Quliyev Mətləb Kamran oğlu – Süleymanlı kəndi (ölümündən sonra)
4. Hüseynov Vüqar Tofiq oğlu – Daşkəsən kəndi (ölümündən sonra)
5. Quliyev Vahid Həbibulla oğlu – Niyazqulular kəndi
6. Əkbərov Akif Abbas oğlu – ölümündən sonra
1993-cü il avqustun 23-də Cəbrayıl rayonu erməni-rus silahlı birləş mə -

ləri tərəfindən işğal olunanda onun ərazisi 1050 km2, əhalisi 52 min nəfər
idi. Hazırda Cəbrayılda 62 min nəfər əhali var.
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III bölüm

ŞIX ALI AĞA HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

Torpağın qan yaddaşı

Ağlı söz kəsən hər bir kəs ömrünün müəyyən bir dövründə haqlı olaraq
özü-özünə belə bir sual verir ”mən kiməm”, “mənim babam kimdir”, “mən
hardan gəlmişəm”. Bu suallara doğru, dürüst cavab verməyə çalışır, cəhd
edir, axtarışlar aparır. Bu sualların düzgün cavabı isə keçmişi – toponimləri
öyrənməkdən keçir. Çünki keçmişini bilməyəni gələcək bağışlamaz deyib -
lər. Uşaq anasının qoynuna sığındığıtək toponimlər də torpağın qoynuna
sığınıblar. Əgər öz millətinin tarixini – keçmişini öyrənmək istəyirsənsə to-
ponimləri danışdırmağı bacarmalısan. Toponimlər torpağın qan yaddaşı,
millətin kimliyidir. Onların öyrənilməsi yalnız həmin xalqın kimliyini, hansı
soykökə mənsubluğunu bildirmir, həm də soyu, xalqının həyata baxışını,
ictimai, mifoloji görünüşünü aydınlaşdırmaq üçün qızıl açar rolunu oynayır.
Bu ad vermələr həmişə insanların dünyabaxışları, inamları, etiqadları ilə
bağlı olur. Azərbaycan türklərinin soykökündə duranlar tarixin başlanğıcın-
dan bu günümüzə qədər öz şərəfi, dosta sədaqəti, düşmənə amansızlığı
ilə fərqlənmişlər. 

Uzaq Saxalindən Kərkükə, Çindən Avropanın göbəyinə qədər səpələn-
miş ulduzlar tək şəfəq saçan, heç vaxt tozlanmayan doğma, əziz türk to-
ponimləri türkün böyüklüyündən, əzəmət və qüdrətindən, cəsurluğundan,
onların döyüş ruhlarının enməzliyindən xəbər verir. 

Xalqımız əsirlər boyu yaradıb cilalamış olduğu gözəl xüsusiyyətlərini –
şərəfi qorumaq, dosta etibarı, düşmənə amansızlığı, mərdliyi, igidliyi, tor-
pağa bağlılığı, vətənə sevgini göz bəbəyi kimi qorumuş, ən yaxşı miras
kimi gələcəyə çatdırmışdır. 

Şıxalıağalı tayfası haqqında

Şıxalıağalı sözünün məna açımı haqqında bir sıra fikirlər söylənilsə də
hələ də tam həllini, izahını tapmayıb. Şıxalıağalı sözü üç komponentdən
və “li” sözdüzəldici şəkilçidən ibarətdir. 

Şıx/şeyx sözü ərəb mənşəli olub dini rütbə bildirir. “Şeyx” sözünün həm
də tayfa, qəbilə başçısı, mürşüd, qoca, yaşlı adam, yaxşı hədis söyləyən
adam, usta mənaları da vardır. 

Türkoloq R.Yüzbaşov bu oykonimi Qazax tayfalarından biri olduğunu
da qeyd edir. 

Qərbi Azərbaycandakı “şıxlar” toponimindən danışarkən, həm şeyxlər,
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həm də şıxlar tayfa birliyinin Ağqoyunlu birliyinə daxil olduğunu xüsusilə
qeyd edir. Bu tayfa birliyi Qaraqoyunlu və Səfəvilər dövlətinin də yaran-
masında iştirak etməsi tarixi faktdır. 

Bu toponimin yaranmasında iştirak edən “Alı” sözü “al” sözündən və
“ı” şəkilçisindən ibarətdir.

Görkəmli bilici Mirəli Seyidov “Azərbaycan xalqının söykökünü
düşünərkən” əsərində yazır ki, bəzi bilicilər “al” sözünün “fəlakət”, ”müsi-
bət” mənası bildirdiyini yazır. Bununla razılaşmayan bilici “al” “hiylə” an-
lamı bildirdiyini yazır. Öz fikrini davam etdirən bilici “al” sözünün “hiylə”,
“soy”, “nəsil” ərəbcə, “qırmızı” (türkcə) mənaları olduğunu da qeyd edir. 

M.Seyidov qeyd edir ki, V.V.Radlov bu sözün cığatay, uyğur dillərində
“hiylə”, “aldatma”, Altay dilində “qadir” “yüksəklik”, “qüdrətli”, “ulu” anlam-
ları olduğunu da qeyd etmişdir.

Görkəmli bilici göstərir ki, azərbaycanlılar “al” sözündən müqəddəsliyi,
qüdrəti bildirən bir söz də yaratmışlar. Tovuz rayonundakı
“Aldada”\\Aldədə pirinin adı buna misaldır. Fikrini davam etdirən bilici qeyd
edir ki, Koroğlunun atası “Aly//Alı”nın adındakı “al”... və “Aldədə”ki “al” -
asemantik baxımdan eynidir. Bir sıra rus türkoloqları “al” sözünün türkdilli
xalqların od, atəş və ocaq ilahəsi olduğunu yazmışlar.

M.Seyidov “al”ın bir sıra türk dillərində “qüdrətli”, “ulu”, ”uca”, “yüksək”,
“qırmızı” anlamı olduğunu bildirir. “Qırmızı” günəşin həlqəsidir. Deməli “Al”
uca, ucalığı bildirir, “ı” isə mənsubiyyət şəkilçisidir. Deməli Koroğlunun
atasının adı “ən yüksək”, “uca”, “qüdrətli” deməkdir.

Ağa - “ağ” sözündən və “a” mənsubiyyət şəkilçisindən ibarətdir. Gör -
kəm li bilici M.Seyidov “Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən”
əsərində aq\\ağ sözününü “rəng” anlamından başqa, əski türk dillərində
“yüksəklik” “yüksələn” “ucalma” anlamları olduğunu qeyd etmişdir. Bilici
Nəsimidən belə bir misalda gətirir.

Lövhi-ixlas eynidirsə könlünü, ey müttəqi, 
Küreiyi-rəhmanə ağdın, getdin, ərşi-allahı gör.
Bilici göstərir ki, rənglər ictimai anlam daşıyır və xalqın təfəkkürü ilə sıx

bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi türkdilli xalqlar da “ağ”ın “doğru”,
“gerçək” anlamları da var.

Əski inama görə ağ əlağacı, ağ paltarlı, ağ saqqallı nurani adam
müqəddəsdir, ola bilsin ki, İllgenin özüdür, yazır M.Seyidov. 

Bilici M.Seyidovun belə bir fikri də çox maraq doğurur ki, o, “ağa”
sözünün “ağ” rəngin hakim silkə məxsus olduğu unudulduqdan sonra
yarandığı qənaətindədir.

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, “ağa” sözünün hörmətli, nüfuzlu adam,
el ağsaqqalı, söz sahibi mənaları da vardır. Ağa - həm də din adamlarına,
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böyük qardaşa müraciət formasındadır.
“lı” isə mənsubiyyət bildirən şəkilçidir. Şıxalıağalı – deməli tanrıya,

ucaya, yüksəyə, qüdrətliyə mənsub olan təmiz, doğru adam, mürşüd an-
lamındadır. 

Şıx Alı ağa kimdir? Sualına cavab verməzdən əvvəl bu nəslin, tayfanın
soykökünü, haradan gəldiyini araşdırıb bilmək lazımdır. 

Rəhmətlik Alı dayı Şıx Alı ağa haqqında danışanda deyirdi ki, mən
köhnə kişilərdən eşitdiklərimi danışıram.

O deyirdi ki, bu tayfanın bu əraziyə gəlməsi haqqında bir neçə rəvayət
vardır. Bunlardan birində göstərilir ki, Şıx Alı ağanın babaları bu torpaqlara
Təbriz yaxınlığından köçüblər. Şıx Alı ağanın babaları türkdilli tayfalardan
biri olan şeyxlər tayfasının bir qolu olduğunu deyirdilər.

Şıx Alının ulu babası deyilənə görə Ərdəbil şeyxlərinin nüfuzlu
müridlərindən biri olmuşdur. Bu ocağın nüfuzunun qorunmasında, onların
məqsədlərini gerçəkləşdirməsində can-başla yaxından iştirak etmişdir.
Onlar öz qədərinə görə seçilənlərdən idilər.

Sonralar, ola bilsin ki, Şah İsmayılın Qarabağa gəldiyi zaman onunla
Qarabağa gəlmiş və həmişəlik burada məskunlaşmışdır. 

Alı dayı danışırdı ki, bu nəslin başçıları çox qüdrətli nüfuz sahibi, ağıl
baxımından incə, soy baxımından ən köklü olanlardan olmuş və hamı
tərəfindən şəksiz bir hörmət və izzətlə qəbul edilmişdilər. Onlar gön də -
rilmiş qüdrət, haqqın təcəllisi olublar.

Quliyev Qarsalan Savalan oğlunun dediklərinə görə Şıx Alı ağanın ba-
baları Cənubi Azərbaycandan gəlmədilər. Onların nəsli Üryan Xıdır nəs-
lindəndir.

Həmzəoğlu Əli də Şıx Alı ağa nəslinin Təbrizdən gəldiyini öz söh-
bətində vurğuladı. O bildirdi ki, Şıx Alı ağa gəlib keçir Ağdam tərəfə. Geri
qayıdarkən bu ərazinin - Şıxalığalı kəndinin yerləşdiyi ərazi - yaşamaq
üçün çox əlverişli olduğunu görüb burada yurd salmağı qərarlaşdırır.

Şıxalıağalı tayfasının Şıxlar kəndindəki şeyxlərlə yaxın əlaqələri, qo-
humluq münasibətləri olmuşdur. Cəbrayıl qəzasının 1843-cü ilə aid
xəritəsində Şıxlar kəndinin adı Şıxlarağalı qeyd olunması da bu ehtimalı
artırır. Bəlkədə bu ərazidən yaylaq kimi istifadə edilirmiş. Çünki Şıx Alı
ağanın Dolanlarda, Daşbaşıda, Hərəküldə torpaq sahəsi, Tumasda isə
ona məxsus meşə sahəsi olmuşdur.

Bir məsələni də qeyd etməyi lazım bilirəm ki, bolşeviklər gələndə bu
kənddən köçüb İrana gedənlər kəndin adının Şıxalığalı yox Şıxəliağalı
olduğunu dönə-dönə təkid edirlər. Şiyə təriqətində imam Əliyə hörmət
əlaməti olaraq Əli adından daha çox istifadə edilir. “Alı” adından isə ən
çox sünni təriqətində olanlar şəxs adı kimi istifadə edirlər. 
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Haşiyə: Xidmətçi cavan bir şəxsin Şeyxi görmək istədiyini bildirdi.
Cavan oğlan içəri girəndə Şeyx başını qaldırıb onun üzünə baxdı. Oğlanın
simasındakı nur, baxışlarındakı aydınlıq, içəri girərkən ədəblə salam verib
məqam gözləməsi onun kamal və ədəb sahibi olmasından xəbər verirdi.
Bu ani baxışdan Şeyx onun alnındakı zəka nurunu, tərpənişindəki ədəb-
ərkanı ilk baxışdan sezdi və bu şəxsin gələcəkdə yüksək nüfuz və məqam
sahibi olacağını özlüyündə hiss etdi. 

Əl-əli üstündə dayanıb heyranlıqla baxan oğlanı süzən Şeyx onun
salamını alıb oturmağa yer göstərdi.

Dizlərini qatlayıb dizüstə çökən cavan intizarla Şeyxin danışmasını göz -
ləyirdi ki, gəlişinin səbəbini Şeyxə – nüfuzu nəinki Ərdəbil və ətraf mahal-
larda hətta ondan çox-çox uzaqlara da yayılmış bu hörmətli şəxsə bildirsin. 

Dua oxuyub salavat çevirəndən sonra şeyx cavanın gəlişinin məqsədilə
maraqlandı. 

Bu cavan Təbriz yaxınlığındakı Şeyxlər tayfasından idi. Ürəyində bəs-
lədiyi müqəddəs bir arzunu Şeyxə açdı. Onun müridləri sırasına daxil
olmaq istəyini bildirdi. 

Şeyx danışığında lətafət və şirinlik, hərəkət və baxışlarında ağırlıq və
heyranlıq olan bu cavanı söhbətə çəkdi. Onun danışığındakı bitkinlik, ağıl,
ölçü-biçi, fikrinin dərinliyi, ardıcıllığı Şeyxin ona marağını artırdı. Şeyx
özlüyündə onun gələcəkdə qabil bir şəxs, fikir daşıyıcısı, iman, etiqad
sahibi olacağını artıq özü üçün müəyyənləşdirmişdi və xidmətçiyə bu ca-
vanı da təzə gələn müridlər dəstəsinə qoşmağı məsləhət bildi.

Şeyx Ərdəbil şeyxi Səfiəddin ocağının sahibi, cavan oğlan isə gələcək
Şıxalıağalı tayfasının rəhbəri olacaq Maqsud ağa idi. 

Başqa bir məlumata görə Şıx Alı ağa Qarabağın xanı İbrahimxəlil xanın
Xədicə bəyim xanımdan olan oğludur. G.Çingizoğlunun qeydlərinə görə
Şıx Alı ağa İbrahimxəlil xanın arvadı Xanım xanımın əmisidir. Onun
fikrincə Şıx Alı ağa əslən Cəbrayıllıdır və el ağsaqqallarından biridir. Ancaq
bu iddialar hələlik öz elmi təsdiqini tapmayıbdır.

Şıx Alı ağa Vəli ağa Maqsud ağa oğlunun ailəsində doğulmuşdur. Şıx
Alı ağanın Əhmədxan ağa adında bir qardaşı da olubdur. Əhmədxan ağa
bu nəslin Fuğanlı qolunu davam etdirib. Şıx Alı ağanın Nəbi ağa adlı oğlu
olur. O isə yeni doğulmuş oğluna atası Şıx Alı ağanın adını verir. Şıx Alı
ağanın səkkiz oğlu olur. Çox ehtimal ki, kəndin adı da ikinci Şıx Alı ağanın
adından götürülüb. Şıx Alı ağanın oğlanları bunlardır: Şıx Alı bəy, Məhəm-
mədəli bəy, Rüstəm bəy, Zeynal bəy, Cəfərqulu bəy, Fərəc bəy, Məhəm-
mədqulu bəy, Əliqulu bəy.

Şıx Alı bəyin üç oğlu olub: Ağa bəy, Xankişi bəy, Ağakişi bəy.
Ağa bəyin bir oğlu olub: Şamil bəy. 
Ağakişi bəyin də bir oğlu olub: Şıx Alı bəy, Şıx Alı bəyin də Məhərrəm
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bəy adlı bir oğlu olub.
Həqiqi mülkü müşavir Moqilevski və polkovnik Yermolov tərəfindən

tərtib olunmuş Qarabağın 1823-cü ilə dair kameral siyahısında Hüseyn
bəy və Şıxalı ağa ilə birlikdə Cəbrayıl ərazisindən 139 azərbaycanlı ailəsi
doğma yurdundan didərgin düşməsi qeyd edilmişdir. Həmin məlumatda
Şıx Alı ağanın İrana keçəndən sonra onun qalan cəbrayıllıları: tatarlar
(Azərbaycan türkü) 10 tüstü, ermənilər 29 tüstü; kovxa 1 tüstü, yeni gələn-
lərdən 2 tüstü olmuşdur.

Bunlardan 39 tüstü vergi ödəyənlər, 3 tüstü isə vergi ödəyəmənlər olub.
Bu ailələr dövlətə 20 çervon vergi ödəyirmişlər.
Digər bir məlumata görə Şıx Alı ağa ilə birlikdə daha 16 ailə – İrana

keçiblərmiş. Onlar da dövlətə 10 çervon ödəyirmişlər.

* * *
Cəbrayıl rayonunun iqtisadi və mədəni cəhətdən ən inkişaf etmiş

kəndlərindən biri idi Şıxalıağalı. Kənd əlverişli coğrafi mövqedə yerləş -
mişdir. Cənubda Araz çayı ilə sərhədlənən kənd, qərbdə Məzrə, şimalda
Tulus Hacılı, şərqdə isə Fuğanlı və Şükürbəyli ilə qonşudur. Kəndi təşkil
edən tayfalar əvvəllər Araz çayı boyu ayrı-ayrı oymaqlardan ibarət olmuş-
dular. Hər tayfanın öz ağsaqqalı-başbiləni var imiş. Ancaq müəyyən bir
çətinlik olanda biri-birlərinə köməyə gələrmişlər.

Şükürbəyli ilə sərhəddə yerləşən Əbdülqasımlı tayfası böyük tayfalar-
dan biri olubdur. Bəzi məlumatlara görə bu tayfa Cənubi Azərbaycandan
gəlmədir. Sərhəd çəkilərkən Əbdülqasımlı tayfasının torpaqlarının xeyli
hissəsi sərhədin içərisində qalmışdır. Burada yaxşı meyvə ağacları, üzüm
tənəkləri, qızılgül kolları var imiş. İndi də həmin ağaclar qalır və yaxşı məh-
sul gətirir.

Əbdülqasımlı tayfasından bir az yuxarıda Alıyarlı tayfası yerləşirmiş.
Bu tayfanın da yaxşı bağı-bağatı olubmuş. 

Hüsdüxanlı tayfası da çaya yaxın bir ərazidə yerləşibmiş. Hüsdüxanlı
tayfası da varlı-dövlətli olub, qoçaqlıqda ad çıxarıbmış.

Şıxalıağalı tayfası təxminən indi yerləşdiyi ərazidən bir az aşağıda yer-
ləşibmiş. Yaz və payız aylarında Araz çayı daşıb ətrafa çox ziyan vurur-
muş. Ona görə də bu obalar tədricən yuxarıya, sel suları qalxmayan
ərazilərə köçürlər. Əbdülqasımlı tayfası indi Əlifgillər yerləşdiyi əraziyə,
Alıyarlı tayfası Balacadüzün sinəsinə - indi də ora Alıyarlı yurdu deyirlər –
köçürlər. Hüsdüxanlı tayfası isə Nəbi bəy yalında indi Gülzarın evi yer-
ləşən ərazidə, Nəbi bəyin çardaq tikdiyi dağın ətəyində məskunlaşırlar.
Sonradan Sümürtkən pirinin ətrafına köçürlər. Sümürtkən pirinin ətrafında
məskunlaşırlar. Zaman keçdikcə əhalisinin sayının çoxluğuna və qüdrətli
olduğuna görə bu tayfalar Şıxalıağalı tayfası ətrafında birləşərək bugünkü
Şıxalıağalı kəndini yaradırdılar. 
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Tarixi mənbələrdə belə bir məlumat da var ki, XIX əsrin əvvəllərində
Qarabağ xanı Mehdiqulu xan Zəngəzurdan və ona qonşu olan ərazilər -
dən, indiki Zəngilan rayonu ərazisindəki Ağalı kəndindən də bura ailələr
köçürmüşdür.

Hal-hazırda kənd 5 tayfadan ibarətdir: Şıxalıağalı, Əbdülqasımlı, Alı-
yarlı, Hüsdüxanlı və Hasanalıbəyli.

Şıxalıağalı kəndi tarixən iki kənddən – aşağı və yuxarı Şıxalıağalıdan
ibarət olmuşdur. Bu da tarix zərurətdən doğmuşdur.

Şıx Alı ağa həm öz var-dövlətinə, həm də xeyirxah əməllərinə, ad-
sanına görə çox böyük nüfuz və hörmət sahibi imiş. Deyilənə görə Şıx Alı
ağa uca boylu, dolu-mütənasib bədənli, ala gözlü, mülayim baxışlı, nurani
sifətli bir şəxs olmuşdur. Qırma saqqalına erkən dən düşmüşdü. Üz
cizgilərinin gözəlliyi ona xüsusi bir cazibə, ilahi bir görkəm verirdi.  

Gümüşü saçları boynuna tökülürdü. Onun geyimində də xüsusi bir
səliqə və sahman vardı. Təmiz və bəzəksiz geyinməyi xoşlardı.

Şıx Alı ağa geniş otlaq və əkin sahələrinə malik idi.
Ağa həm də möcüzələr sahibi imiş. O, olacaqları qabaqcadan bilib

xəbər verməklə hamını heyrətdə qoyarmış.

Haşiyə: Göylərin rəngi birdən dəyişdi. Qəfil başlayan güclü külək
gürşad gətirdi özüylə. Ətrafa qaranlıq çökdü. Arazın suları şahə qalxıb
sahilləri aşır. Adamlar dəhşətə gəlirlər. Bu amansız sel qarşısına çıxan
hər şeyi burub-büküb, silib-süpürüb altına alır. Bütün gözlər Ağaya dikilib,
hamı ümidlə baxır ona. Bu dəhşətin qabağında halını pozmadan, sakitcə
dayanıb asta səslə dua oxuyan Ağa kəndə tərəf kükrəyib gələn, ac aslan
kimi ağzını açmış selin qabağına əl ağacı ilə bir cızıq çəkir.

Nəriltisi, gurultusu qulaq batıran sel dalğaları cızığa çatmamış səmtini
dəyişib başqa tərəfə axdılar. Kənd də bu qəfil bəladan xətərsiz qurtuldu. 

Uzun sürən işğalçı və talançı bir müharibə – Rus-İran müharibəsi
nəhayət ki, başa çatdı. Onun vurduğu yaralar, itkilər, ağrı-acılar sağalmaz,
unudulmaz oldu. Arazboyu kəndləri gah İran, gah da acgöz ruslar çapıb-
taladılar. Ən dəhşətlisi və ağrılısı isə Azərbaycan torpağının rus süngüsü
və soyuqqanlığı ilə iki hissəyə parçalanması oldu. Əsrlərcə hər iki sahili
birləşdirən Araz indi sərhəd oldu, əlçatmaza döndü. Şimali Azərbaycanı
tam öz nəzarətinə götürən rus çar üsuli-idarəsi öz işğal və talanını qanun-
laşdırmaq, asanlaşdırmaq üçün yeni idarəetmə və vergi sistemi yarat-
mağa başladı. Bunun üçün ilk növbədə əhalini kameral siyahıya
alınmasını apardı. Bu siyahılardan görünür ki, Şıxalıağalı kəndi bu ərazidə
əhalisinin sayına görə ən böyük kəndlərdən biridir.

1842-ci kameral siyahıya alınmasına görə köcəbə Şıxalıağalı kəndinin
kəndlilərinin məskunlaşdığı torpağın Şıx Alı ağa Nəbi ağa oğluna məx-
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susluğu göstərilir. Ancaq 1848-ci il siyahıya alınmasında kənd sakinlərinin
məskunlaşdığı torpaq və təsərrüfat Şıx Alı Ağa Nəbi ağa oğlunun oğlu Şıx
Alı bəyin adına qeyd olunub, yaylaq isə dövlətə məxsus imiş.

Buradan aydın olur ki, Şıx Alı ağa oğlu Nəbi ağa artıq 1842-1848-ci illər
arasında haqq dünyasına qovuşubmuş.

Kəndə Əli Cəfər kəndxuda Emin oğlu kəndxudalıq edirmiş. Həmin vaxt
onun 56 yaşı varmış. Kənd 50 ailə və 168 kənd sakinindən ibarət imiş.

1863-cü il kameral siyahıya alınmasında göstərilir ki, köcəbə Şıxalıağalı
kəndinin torpaq sahəsi və təsərrüfatı 1847-ci ildə olduğu kimi Şıx Alı ağa
Nəbi ağa oğlunun nəslinə, yaylaq isə dövlətə məxsusdur.

Siyahıya almadan məlum olur ki, həmin il (1863) Şıxalıağalı kəndi 69
tüstüdən ibarət olub. Kənddə 220 kişi, 184 qadın yaşayırmış.

1873-cü il kameral siyahıya alınmasına görə bu torpaqda məskun-
laşmış kəndlilərin vəziyyəti (kimə məxsusluğu) 1870-ci ildəki kimidir.

Həmin vaxt kənd 79 tüstüdən ibarət olub. Kənddə 271 kişi, 235 qadın
yaşamışdır həmin dövrdə.

Bu zaman Məzrə kəndi 45 tüstüdən ibarət olub. Kənddə 157 kişi, 123
qadın yaşayırmış. Sarıcallı kəndi 57 tüstüdən ibarətmiş və kənddə 183
kişi, 155 qadın yaşayırmış.

Cəbrayıl qəzasında və Dağlıq Qarabağda ermənilərin Çar Rusiyası va-
sitəsilə məskunlaşmaları tarixi faktlarla sübuta yetirilir. Arxiv materialları
göstərir ki, 1842-ci ildə rusların Şuşa qəzasının tərkibinə daxil olan erməni
kəndlərində apardığı siyahıya almada Cəbrayıl rayonu ilə həmsərhəd olan
erməni kəndləri əhalisinin haradan köçüb gəlməsi haqqında ətraflı və
dəqiq məlumatlar vardır.(f.29.siyahı1): Arxiv materiallarından məlum olur
ki, 1828-48-ci illər arasında xarici ölkələrdən və Çelaberdın Çardaxlı
kəndindən köçürülən ermənilər Hərəkül kəndində yerləşdiriliblər. Halbuki
bu kənd və torpaqlar Şix Ali Ağaya mənsub olub.

İran dövlətilə bağlanmış sülh müqaviləsindən sonra 1837-ci ildə İran-
dan köçürülən ermənilər Daşbaşı kəndində Şıx Ali ağaya məxsus olan
torpaqlarda məskunlaşdırılıblar. 

1860-cı illərdə İrandan köçürülüb gətirilən ermənilər Şıx Ali ağaya məx-
sus olan Dolanlar kəndində məskunlaşdırılıblar. Bu kənd Şıx Ali ağanın
Dolan adlı yazlıq yatağında yerləşir. 

Şıxalıağalı kəndinin ərazisi 1410-1468 illərdə Qaraqoyunlular, 1501-
1736-cı illərdə Səfəvilər dövlətinin tərkibinə daxil olub. Qaraqoyunlular
dövlətinin tərkibində Qarabağ bəylərbəyliyinin Dizak mahalı inzibati
ərazisinin tərkibində olub. 1736-1747-ci illərdə Nadir Şah Əfşarın yaratmış
olduğu dövlətin tərkibinə daxil olub.

1748-1822-ci illərdə Qarabağ xanlığının tərkibində olub.
1822-ci ildən 7 oktyabr 1917-ci ilədək Çar Rusiyasının yaratdığı quru-

22

Həsən Təhməzli



mun tərkibində olub.
1822-1840-cı illərdə Qarabağ komendatlığı, 1840-1846-cı illərdə mərkəzi

Şamaxı olmaqla Xəzər vilayətinin Qarabağ qəzasının Vərənd sahəsinin,
1846-cı ildə Xəzər vilayəti Şamaxı quberniyasının ərazisinə daxil olub.

1868-ci ildə Yelizavetpol (Gəncə) quberniyası, 1873-cü ildən 1905-ci
ilədək mərkəzi Cəbrayıl qəzasına, 1905-1918-ci illərdə Karyagin qəzasına
daxil olub. 28 may 1918-ci ildən 28 aprel 1920-ci ilədək AXC-nin Cəbrayıl
qəzasının tərkibində olub. 8 avqust 1930-cu ildə indiki ərazi vahidinə malik
Cəbrayıl rayonu yaradılıb. 

* * *
1849-cu ildə Şamaxı uezdinin Vərənd sahəsinə aid olan Şıxalıağalı

kəndinin mollası:
III. I. Molla Hüseyn Molla Əli oğlu 41 yaş. (Ölüb)
Oğlu Məmmədqulu 12
Həsən 8
Məmməd Tağı 4
Cəmi: 1 ailə 4 nəfər 

* * *
Cəbrayıl uezdinin Şıxalıağalı kənd sakini Hüseyn bəy Rüstəm bəy oğlu,

arvadı Zeynəb Yusif Əfəndi qızı ilə aralarında yaranmış nikah müba hi sə -
silə əlaqədar olaraq ərizə ilə şəriət məhkəməsinə, qaziyə müraciət et-
mişdir.

O, ərizəsində bu işə ləng baxıldığından şikayətlənir. Ailədə vəziyyətin
gərgin olduğunu bildirir. Arvadının qohumları tərəfindən təhqir-təhdid
edildiyini qazinin nəzəri-diqqətinə çatdırır və işə baxılmasını tezləş dir -
məsini xahiş edir. Yoxsa vəziyyətinin daha da ağırlaşacağını bildirir.

18 oktyabr 1896-cı ildə işə başlayan məhkəmə, 1897-ci il martın 25-də
başa çatmışdır.

* * *

Şıxalıağalı obasının torpaq sahibləri
1910-cu il

Hüseynalı bəy, Həşim bəy Cəfərqulu bəy oğlanları
Hüseyn bəy Rüstəm bəy oğlu
Qara bəy Şıxalı ağa oğlu
Nəbi bəy Rüstəm bəy oğlu
Cümşüd bəy Rüstəm bəy oğlu
Gəray bəy, İsrafil bəy Surxay bəy oğlanları
Ağa bəy, Ağakişi bəy Şıxalı ağa oğlanları
Güllü xanım, Cahan xanım Xankişi bəy qızları
Aslan bəy, Firüddun bəy Məhəmmədəli bəy oğlanları
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Məhəmmədəli bəy, Nəsir bəy, Xasay bəy, Şamı(l) bəy, Hasanalı bəy,
Təhməz bəy, Mehdi bəy, Hüseynqulu bəy Fərəc bəy oğlanları

* * *
Ə.Ç.Fərəcov “Soy” dərgisi, №2(5), qeyd edir ki, Cəbrayıllı eli XIX əsrin

başlanğıcında 18 oymaqdan və 13 obadan ibarət olmuşdur.

Oymaqlar bunlardır:
1. Yarəhmədli oymağı
2. Hasanlı oymağı
3. Hacılı oymağı
4. Maşanlı oymağı
5. Eyvatlı oymağı
6. Mirəkli oymağı
7. Veysəlli oymağı
8. Mirzəcanlı oymağı
9. Fuğanlı oymağı
10. Mahmudlu oymağı
11. Çərəkənli oymağı
12. Məzrəli oymağı
13. Alıkovxalı oymağı
14. Hərəküllü oymağı
15. Şayıflı oymağı
16. Hafizli oymağı
17. Çullu oymağı
18. Əhmədli oymağı

Obalar:
1. Şıxalıağalı obası
2. Feyzullabəyli (Minbaşılı) obası
3. Cəfərağalı (Məstalıbəyli) obası
4. Hüseynbəyli (Qovşutlu) obası
5. Kazımağalı (Əlibəyli, Kavdar ) obası
6. Əbdülrəhmanlı obası
7. Şükürbəyli obası
8. Məlikağalı obası
9. Əhmədağalı obası
10. Əliəfəndi (Əfəndilər) obası
11. Abdullabəyli obası
12. Maqsudağalı obası
13. Əliağalı obası
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* * *
Kavkazskiy kalendarın 1917-ci il nəşrində 3-cü polis sahəsi, Soltanlı

kənd icmasına daxil olan kəndlərin siyahısı verilmişdir. Həmin siyahını
sizə təqdim edirik:

1. Alıkovxalı kəndi
2. Əmirvarlı kəni
3. Bekəvil kəndi
4. Hasanlı kəndi
5. Kavdar kəndi
6. Qovşutlu kəndi
7. Məstalıbəyli kəndi
8. Maşanlı kəndi
9. Sarıcallı kəndi
10. Soltanlı kəndi
11. Tağlı kəndi
12. Tinli kəndi
13. Feyzullabəyli kəndi
14. Xudayarlı kəndi
15. Çullu kəndi
16. Şıxalıağalı kəndi
17. Şükürbəyli kəndi

* * *
Gürcüstan Milli Arxivi

Fond 13, siyahı 10, sənəd N 723

Yelizavetpol Quberniyasında qəza qurultaylarına toplanmışlardan
səlahiyyət verilmiş seçkilər üçün seçki məntəqələrinin siyahısı.

Siyahını general-adyutant Varantsov-Daşkov təsdiqləyib.
Tarix yoxdur.

Soltanlı seçki məntəqəsi:

1. Əhmədli
2. Dərzili
3. Cəfərağalı-Məstahbəyli
4. Feyzullabəyli
5. Əlibəyli
6. Soltanlı
7. Sarıcallı
8. Alıkovxalı
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9. Hasanlı
10. Qovşutlu
11. Xudayarlı
12. Çullu
13. Mahmudlu
14. Şükürbəyli
15. Şıxalıağalı
16. Bikaveli
17. Hərəkül – 2-ci
18. Əhmədağalı
19. Veysəlli
20. Çaymaşanlı

* * *

Kərbəlayı Təhməzin illər üzrə ailə siyahısı

1842-ci il

yaş
Rəhim Məhəmmədcəfər oğlu 30
Arvadı: Tükəzban 29
Qızı: Səkinə 2
Qardaşı: Kərim 20

1849-cu il

Rəhim Məhəmmədcəfər oğlu 40
Oğlanları: Təhməzqulu 4

Cəfər 2
Rəhimin qardaşı: Kərim 29

1863-cü il

Təhməzqulu Rəhim oğlu 19
Qardaşları: Cəfər 8

Şükür 5
Təhməzin əmisi oğlu: Şirin Kərim oğlu4
Ailədə 4 kişi, 3 qadın olub
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1873-cü il

Təhməz Rəhim oğlu 29
Oğlanları: Rəhim 4
Süleyman 5
Qardaşları: Cəfər 18
Şükür 15

1886-cı il

Təhməz Rəhim oğlu 36
Oğlanları: Rəhim 16

Süleyman 6
Təhməzin qardaşı: Şükür 23

Təhməz Rəhim oğlu 8 rubl və 1 çuval buğda vergi ödəyirmiş.
Kəndin starşınası Məhərrəm kəndxuda Molla Məşədi oğlu olub.

Adamların yaşları arasındakı fərqlər heç kimi çaşdırmasın. Çünki insan-
ların yaşını xarici görkəminə görə təyin edirdilər o vaxtlar.
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“BEKƏVIL” SÖZÜ VƏ BEKƏVİLLİLƏR

Al-əlvan adlar qalereyasıyla zəngin olan Azərbaycan torpağının bir
parçası olan Cəbrayıl da maraqlı toponimlərlə diqqəti cəlb edir. Belə
maraqlı toponimlərdən biri də “Bekəvil//Bekavul”dır. Şıxalıağalı kəndinin
üst tərəfində qədim bir bağ və bağın yaxınlığındakı xaraba kənd yeri
“Bekavil//Bekavul” adlanır.

Bu ad həmişə diqqətimi cəlb etmiş, məni düşündürmüşdür. Bu haqda
müxtəlif rəvayətlər, fikirlər söylənilsə də məntiqdən kənar olmuş, qəbul
edilməmişdir. Çünki hər bir ad yarandığı tarixi şəraiti və yerin xüsusiyyətini
özündə əks etdirir. 

Bu yanaşmadan çıxış etsək söylənilmiş fikir və yozmalar
“Bekavil//Bekavul” sözünü düzgün izahına kömək etməmişdir. 

Onu da demək lazımdır ki, Azərbaycan ərazisində buna bənzər digər
bir toponim yoxdur.

1823-1828-ci illər, Türkmənçay və Gülüstan müqavilələrlə Azərbaycanı
iki yerə parçalayan Rusiya imperatorluğu öz hakimiyyətini möhkəm-
ləndirmək, əlverişli vergi sistemi yaratmaq üçün 1842-ci ildə əhalinin ka -
me ral siyahıya alınmasını apardı. 

Haqqında danışdığımız kənd də birinci dəfə “Bikovullu” kimi qeydə
alındı. 

1849-cu ildə aparılan “Kameralnoye opisaniye” də isə “Bikavillu” kimi
qeyd edildi.

“Kavkazskiye kalendarı” (1910)da “Bikevallu”, yenə də “Kavkazskiy
kalendari” (1917) “Bikivillu” kimi qeydə alınmışdır. Yerli camaat isə bu sözü
iki variantda “Bekəvil”, “Bekavıl” kimi tələffüz edirlər.

Bu sözün məna açımına keçməmişdən öncə onun yerləşdiyi ərazini,
şəraiti nəzərdən keçirək. Kənd hündür dağın döşündəki taxtada-düz yerdə
yerləşir. Kəndin ətrafı sıx ağaclıqdır. Qərb tərəfdə inanılmış, sınaqdan
çıxmış Ləng Əhməd ocağı yerləşir. Kəndin şərq hissəsində isə qədim bağ
var. Bu bağın da adı “Bekəvil”dir.

“Bekəvil” sözü göründüyü kimi, üç hissədən ibarətdir. Bek//bəy, “əv//av”
və “il”.

İndi ayrı-ayrılıqda bu sözlərin mənasına aydınlaşdırmağa çalışaq.
Türkün “qızıl kitabı” olan “Divanü lüğat-it-Türk” əsərində Mahmud

Kaşğarlı “bay\bəy\bəg\bək\bek\ sözünün “varlı”, “zəngin”, “nüfuzlu”, “uca”,
“işıqlı”, “müqəddəs əlamət”, “bərk”, “möhkəm”, “sağlam”, “təpə” məna və
məna çalarlarını vermişdir.

Görkəmli türkoloq B.Çobanzadə akademik Radlovun bu fikrinə şərik
çıxaraq yazır ki, “sart” sözünün əsli “Sartbau” (Sartbay) olub, sanskrit
dilindən alınmadır və mənası “karvanbaşı” deməkdir. “Kudatqu bilik”də
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rast gəldiyimiz “sartbaşı” sözü bunun andırıyor.
Deməli “bay/bəy/bək/bek” sözünündə “başçı”. “rəhbər” mənaları olduğu

da burdan anlaşılır.
M.Kaşğarlı öz “lüğət”ində “av” sözünün iki mənasını vermişdir.
“Av”1 ağac (sayram ləhcəsində), 2 ov (oğuzca).
M.Kaşğarlı “bük” sözünün də iki mənası olduğunu bildirir. Birincisi, “sıx

ağaclıq yer”, ikincisi isə “künc”, “bucaq”, Arğuca sözün sonundakı “il” isə
“el”, “oba”, “vilayət”, “yurd” deməkdir. Bəg eli – Bəyin hakim olduğu vilayət,
el, ağaclıqda olan el, oba.

Görkəmli türkoloq B.Çobanzadə “Mənaların dəyişməsi” əsərində yazır
ki, vaxtilə türk-tatar dillərində “vul” şəkli əlavəsilə meydana gələn bir çox
kəlmələr var idi. Məsələn, bokavul//bukavul (səhiyyə məmuru), tutqavul
(polis), yasavul (yasaqcı, vergi məmuru, əşar katibi), qaravul (qaraqul).
Bu sözlər də həmişə məmuriyyət, vəzifə, səlahiyyət bildirmişdir. Əski mə-
muriyyət və müəssisələr ortadan qalxmasilə bu adları bildirən söz və
kəlmələr də qaıb olmuşlar.

Bu deyilənlərdən aydın olur ki, tayfa başçısının daşıdığı vəzifə zaman
keçdikcə tayfanın adına çevrilmişdir. Və çox ehtimal ki, “Bekavil” həm də
şəxs adı kimi də işlənmişdir. Çünki tayfa adları əksərən tayfa başçısının
adlarından əmələ gəlir. 

Həmin əsərində türkoloq-alim B.Çobanzadə yeni sözlərin yaranmasın-
dan danışarkən qazanlıların köhnə kəlmələr əsasında yeni ifadələr yarat-
dığını da göstərmişdir. Məs: Avıl xocalığı – selskoe xozyaystvo, kənd
təsərrüfatı. Deməli “avıl” sözünün – kənd, oba, yurd mənası olduğu ay-
dınlaşır. 

Qısa Coğrafi Ensiklopediyada (2h.M.1961.s.222) göstərilir ki, ev (əv)
sözünün “şəhər”, “kənd” mənası var. Məs: Xan-ev, Xanev Xan şəhəri
deməkdir.

Övliya Çələbi də öz “Səyahətnamə”sində (VII c.s. 360-361) ev, ova söz -
lərinin “şəhər, oba, el” məna və məna çalarları olduğunu göstərmişdir.
Məs: gözlü ev” (gözlü yəni pəncərəli) Gözləvə – Krımda şəhər.

Qədirxocayev K.S. “Onomastika Kafkaza” Orcenikidze, 1980.S.122 -
əsərində Kumuk avul, Enderey avul və bir sıra digərlərini bulqar toponim-
lərinə daxil edərək avul sözünün “kənd, oba” bildirdiyini qeyd edir. 

Bəzi tədqiqatçılara görə isə avıl, avul sözü ov yeri, ovlaq mənasını da
bildirir. Xalq etnologiyasına görə Bekəvül sözü Bek-böyük, hündür, əvil-
mil deməkdir. Xalq arasında yayılmış bir fikrə görə guya haradan baxılsa
görünən böyük, hündür mil (ağac) olub. Ona görə də bağa Bekəmil deyi -
lib. Zaman keçdikcə bu söz müəyyən fonetik dəyişikliyə uğrayaraq Bekəvil
formasını almışdır. Göründüyü kimi bu fikrin heç bir elmi əsası yoxdur və
qəbul edilə bilməz.
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Bekəvil-Bəy kəndi. Bəy yurdu, bəylik deməkdir.
“Bekəvil” sözünün öyrənilməsi cəhətdən Orta Asiya, xüsusilə Türkmən

mənbələri xeyli maraqlı materiallar verir. Filologiya elmləri doktoru, pro-
fessor İ.Kazımovun 14 may 2009-cu il tarixli “Xudafərin” qəzetində çap et-
dirdiyi “Bekevül” məqaləsi maraq doğurur.

Müəllif yazır ki, orta əsrlərin alimi Əbülqazi Bahadır xan “Türkmənlərin
şəcərəsi” adlı tarixi əsərində “Bekevül” haqqında yazır ki, Bekevül Ərsari
bəyin ikinci oğlu Zeynalqazının kiçik nəvəsinin adıdır. Deyilənə görə
Bekevül Ərsarıbarın qədim dörd bölüyündən biri olmuşdur. Tayfanın adı
onun adından götürülmüşdür. Bu məlumata və xalq arasında saxlanıb
qalmış rəvayətlərə əsaslanaraq, bekevüllərin tayfa (ya uruğ-tayfalar bir-
ləşməsi) hökmündə XIV əsrin axırlarında, XV əsrin əvvəllərində Günbatar
Türkmənistanda (Balkan-Manqışlaq ətrafında) kamala çatdığını çəkin-
mədən demək mümkündür, çünki ondan əvvəl yazılan şəcərələrdə
bekevül deyən etnonimə tuş gəlinmir. Bu fikirlərin əksinə olaraq, türkmən
toponimçi alimi Soltanşa Ataniyazov yazır ki, bekevül sözünü adam adı
kimi yox, tirə, ya da tayfabaşı ləqəbi, onun vəzifəsinin dərəcəsinin adı
hesab edirik. “Türkmən sovet ensiklopediyası”nın I cildində bu söz “bay -
ram larda müxtəlif oyunları, yarışları quran, təşkil edən, həmin oyunların
keçirilməsinə nəzarət edən adam” mənasında izah edilmişdir. Demək,
qədim dövrlərdə bu söz “tirə-tayfanın, camaatın quramaçısı, önbaşçısı”
anlamında ilk tayfabaşının ləqəbi, sonra isə tayfanın adı hökündə işlən-
mişdir.

Türkmən mənbələrində bekevül sözü xan üçün hazırlanan naharı
əvvəlcədən dadmaq yolu ilə nahara zəhər qatılıb qatılmadığını deyən
şəxsə deyilir.

Türkoloq alim B.Çobanzadə də “Mənaların dəyişməsi” əsərində
Bekəvül sözünün sağlamlıq, səhiyyə mənası olduğunu da qeyd etmişdir.

Müasir dövrdə bekevüllər Türkmənistanın Qarabekevül rayonunda Xo-
cambazda, Sayatda, Buxara vilayətinin Qaragöl, Alat və Buxara rayon-
larında, Cılıkgöldə (Tacikistan), eləcə də Özbəkistanın bəzi vilayətlərində
yaşayırlar. Dahxovuz vilayətinin İlanlı rayonunun dağlıq hissəsində
bekevüller yaşayırlar. (Bu haqda bax: Soltansa Atanıyasov. Şeşere türk-
menin nesil daraqtı-türkmen etnonimlerinden oçerkler) “Turan-1” neşri
yatı, Ağqabat, 1992, s70-71).

Məqalənin sonunda İsmayıl müəllim bağın adının bekləmək yəni göz -
ləmək, qarovulunu çəkmək olduğunu bildirir. 

Ancaq bildirməliyəm ki, bağın adı indi xarabalıqları qalan
Bekəvil\\Bekavil kəndininin adından götürülmüşdür ki, bu da yuxarıda
qeyd olunan həmin mənanı vermir.

30

Həsən Təhməzli



Şuşa qəzasının Vərənd nahiyəsinə 
aid kəndlərinin kameral siyahıya alınması.

Şıxalıağalı kəndi

1849
yaş

82.1 Şıx Alı bəy Şıx Alı ağa oğlu 32
Oğlanları:
Həsənqulu 6
Şıxəli 4
Xankişi 2
Şıx Alı bəyin qardaşları:
Rüstəm 25
Zeynalabdin 19
Cəfərqulu 18
Məhəmmədqulu 15
Fərəcullah 14
Əliqulu 11

22.2 Məhəmmədəli bəy
Şıx Alı ağa oğlu 29
Oğlu: Nasir 2
Cəmi: 2 ailə 
12 nəfər

yaş
Məhəmmədəli bəy
Şıx Alı ağa oğlu 45
Arvadı: Fatmanisə xanım 35
Oğlanları: Nasir bəy 18
Həsənəli bəy 16
Fərəc bəy 5
Aslan bəy 2
Qızı: Gövhər xanım 12
Məhəmmədəli bəyin qardaşları
1.Rüstəm bəy
Şıx Alı ağa oğlu 40
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Arvadı: Şahpəri xanım 30
Oğlanları: Nəbi bəy 13
Surxay bəy 8
Hüseyn bəy 3
Cümşüd bəy 1

Yaş
2.Zeynalabdin bəy
Şıx Alı ağa  oğlu 35
Arvadı:Ayna xanım 30
Oğlanları: İbrahim bəy 5
Bağır bəy 2
Qızları: Qəmər xanım 10
Şəhri xanım 1

3.Cəfərqulu bəy
Şıx Alı ağa  oğlu 33
Arvadı: Ballı xanım 30
Oğlanları:Hüseynəli bəy 15
Həşim bəy 1
Qızı:Hürzad xanım 9

4.Fərəc bəy
Şıx Alı ağa oğlu 30
Arvadı: Mülkücan xanım 28
Oğlanları: Təhməz bəy 8
Hüseynqulu bəy 2
Qızı:Nisə xanım 1

5.Məhəmmədqulu bəy
Şıx Alı ağa oğlu 27
Arvadı: Göhər xanım 28
Oğlu: Hidayət bəy 1
Qızları: Tükəzban xanım 5
Şirin xanım 3
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6.Əliqulu bəy
Şıx Alı ağa oğlu 25
Arvadı: Səlbi xanım 20
Cəbrayıl bəy 1

Məhəmmədəli bəyin vəfat etmiş qardaşı Şıx Alı bəyin övladlaır:
Ağa bəy 20
Xankişi bəy 18
Ağakişi bəy 4

Ayna xanım 16
Nisə xanım 2

Məhəmmədəli bəy Şıx Alı ağa oğlunun 1870-ci ildə Şuşa bəy Komis-
siyasına verdiyi ərizə ilə bağlı olaraq Şıx Alı ağa nəslinin nəsil şəcərəsini
tərtib edilmişdir. Burada maraqlı bir fakt meydana çıxır. Nəslin şəcərəsi
Maqsud ağa ilə başlayır. Maqsud ağanın oğlu Vəli ağanın iki oğlu olur.
Biri Şıx Alı ağa, digəri Əhmədxan ağa. Şıx Alı ağa bu nəslin Şıxalıağalı
qolunu, Əhmədxan ağa isə bu nəslin Fuğanlı qolunu davam etdirirlər. 

Ailə siyahısı

Şıxalığalı kənd icması. Şıxalıağalı kəndi. Şıx Alı ağanın ailə siyahısı.
1886-cı ildə tərtib edilib.

2 (1) 
Əliqulu bəy
Şıx Alı ağa oğlu 26 43 42

33

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

Ле
та

по
ко

zе
ни

a
в

ка
-

м
ер

ал
но

е 
оп

ис
ан

ие

О
пр

ед
ел

ен
ие

 п
о 

на
ру

ъ-
но

м
у 

ви
ду

Ли
та

 к
 1

 й
ан

ва
рй

у
18

86
 г

од
а



Oğlanları: 
Cəbrayıl bəy 17 16
İsrafil bəy 10 9
Vəli bəy 1 1/2
Evli 

3 (1)
Cəfərqulu bəy 
Şıx Alı ağa oğlu 33 50 49

Oğlanları:
Qasım bəy 24 23
Hüseynəli bəy 10 33 32
Evli

4(1)
Rüstəm bəy
Şıx Alı ağa oğlu 40 55 54

Oğlanları:
Nəbi bəy 7 28 27
Surxay bəy 3 26 25
Hüseyn bəy 24 23
Cümşüd bəy 18 17
Evli

57(1)
Zeynalabdin (Zeynalabdulla) bəy
Şıx Alı ağa oğlu 34 50 49

Oğlanları:
İbrahim bəy 24 23
Bəylər bəy 19 18
Xanlar bəy 14 13
Səməd bəy 7 6
Evli
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6.1.Məhəmmədqulu bəy
Şıx Alı ağa oğlu 30 45 44

Oğlanları:
Hidayət bəy 2 25 24
Elxanqulu bəy 14 13
Fərrux bəy 9 8
Səlim bəy 3 2
Evli

7.1. Fərəcullah bəy
Şıx Alı ağa oğlu 29 50 49

Oğlanları:
Təhməzqulu bəy 26 25
Hüseynqulu bəy 20 19
Mehdi bəy 7 6
Evli

8.1. Şıx Alı bəy (Ağa bəy)
Şıx Alı ağa oğlu 19 35 34 

Oğlu:
Şamil bəy 5 4
Onun qardaşları:
1.Xankişi bəy 17 29 28
2.Ağakişi bəy 17 16

Kənddə 3 kərbəlayi olub:
Kərbəlayi Əhməd Tanrıverdi oğlu 40 55 54
Kərbəlayi Mahmud Tanrıverdi oğlu 33 49 48
Üçüncüsünün adını oxumaq mümkün olmadı.
Həmin vaxt Şıxalıağalı kəndi 90 tüstüdən ibarət olub. Kənddə 253 kişi,

177 qadın yaşayıb.
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“TAĞLI” SÖZÜ VƏ TAĞLI TAYFASI HAQQINDA

Tağlı tayfası haqqında söhbətə keçməzdən əvvəl “Tağlı” sözünün eti-
mologiyasına qısa bir nəzər salaq. Maraqlı olar, zənnimcə.

“Tağlı” toponimi “tag” sözündən və “lı” sözdüzəldici şəkilçidən ibarətdir.
“li” şəkilçisi sözlərə artırılaraq mənsubluq, yerlik bildirir.

Türk dünyasının görkəmli türkoloqu B.Çobanzadə “Türk-tatar şivə -
lərinin qarşılıqlı münasibəti və təsnifi” əsərində yazır ki, sözün başında və
sonunda bulunan (t-) səsini quzlar (d) səsinə çevirirlər. Türkcə “ot”,
”tevey”. Quzca “od”, “devey”-“atəş”, “dəvə” 

Görkəmli türkoloq B.Çobanzadə öz fikrini davam etdirərək yazır: “Bu
gün şimal və cənub şivə qrupları arasında biz bu fərqi əyan-bəyan görü -
yoruz. Şimal türk-tatar şivələrindəki sağır samitlərin bir çoxları cənub türk-
tatar şivələrində sədalı samitə çevriliyorlar, məsələn: t>d: taş-daş, tağ,
tav-dağ, tar-dar və s”. 

Professor Samoyloviç türk-tatar dillərini təsnif edərkən onları altı qrupa
ayırmışdır. Onların sırasında “Tağlıq” və “Tağlı” qrupları da vardır. Bu qrup -
ların adlarının özü maraq oyadır. 

İV “Tağlıq” qrupu, çığatay, yaxud cənub-şərq qrupu. O göstərir ki, başqa
şivələrdə “-li” şəklində bulunan şəkilçi bu qrupa girən şivələrdə “-lıq -lik”
şəklində bulunuyor. Başqa şivələrdə “tav, dağ”... şəkillərində rast gəldiy-
imiz sözlər bu qruppanın şivələrində “tağ” şəklində biliniyor...

V.“Tağlı” qrupu, qıpçaq-türkmən, yaxud orta qrup. Bu qrupa Xivə,
özbək, sart şivələri giriyor. Bu qrupa, bir tərəfdən, şimal-qərb, digər
tərəfdən, cənub-qərb şivə qrupları ilə təmasda bulunduğu üçün “orta qrup”
təsmiyə ediliyor. 

Bunu da qeyd etməyi lazım bilirəm ki, böyük türkoloq B.Cobanzadə
“Lisaniyyat tarixinin mühüm nöqtələri” əsərində Orenburq vilayətində də
Tağlı kəndi olduğunu qeyd etmişdir. O yazırdı: “Şadrin əski uyezdinin
İçkün portunun üçüncü kanton əski Əmir Surmata və komandasının Tağlı
avilinin Molla Əmir Marat oğlunun bu sərfi gözdən keçirib, kəndi nöqteyi-
nəzərlərindən xəta bulmadıqlarına dair əl qoyduqlarını oxuyuruz”. Bu da
onu göstərir ki, Tağlı adlı yaşayış məntəqələrinin yayım arealı xeyli
genişdir. 

Bütün bunlardan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, “tağlı” sözü “dağlıq
ərazi”, “dağlıq yer” bildirməklə bərabər, həm də “dağlı”, “dağ adamı”,
“dağda yaşayan adam” mənası da daşıyır, bildirir. Eyni zamanda “tağ”
sözü “ı” şəkilçisi qəbul edərək, şəxs adı kimi də işlənir. Məs: Tağı.

Görkəmli bilici M.Seyidov “Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları”
(s.93) əsərində Oğuz qağanı oğlanları, Gün, Ay, Yulduz, Gök, Tağ və Teniz
olduğunu qeyd etmişdir.
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Deməli, Tağ (Dağ) dünyanın yaranışı, ilkinliyi, başlanğıcı ilə bağlı mifik
bir düşüncədir, görünüşdür. Tağlı tayfasının indiki Tağlı dərəsinə gəlməsi
ilə burada məskunlaşması haqqında bir neçə rəvayət vardır. 

Belə rəvayət edirlər ki, Şıx Alı ağa İrandan gələndə bir kəndin kənarın-
dan keçərkən bir uşaq görür. Uşaq çox cılız və cır-cındır içində imiş. Toz-
torpaq içərisində oturub ağlayırmış. Şıx Alı ağa öyrənir ki, bu uşaq
kimsəsizdi və adı da Tağıdır. Ağanın ona yazığı gəlir. Onu götürüb öz oy-
mağına gətirir. Ağa onun qayğısına qalır, tərbiyə edir. Tağı da ürəklə
çalışır, böyüyür. Həddi-büluğa çatdıqda Şıx Alı ağa onu evləndirir və öz
mülkünün bir tərəfindən ona torpaq - indiki Tağlı dərəsini pay verir.

Tağı da bu dərədə məskunlaşaraq özünə ev-eşik qurur. Oba-kənd salır.
Dərə də onun adı ilə Tağlı dərəsi adlanır. 

Başqa bir rəvayətə görə, Tağlı İranın Əlimirovuş kəndindəndir. O, böyük
nüfuz sahibi Şıx Alı ağanın yanına gələrək ondan kömək istəyir. Ağa da
bu dərəni ona bağışlayır və Tağı burada məskunlaşır. 

Belə rəvayət də var. Tağı İrandan köçüb indiki Minbaşı kəndinə gəlir.
Orada yaşamağa başlayır və bəylərə rəncbərlik edir. Bu kənddən evlənir,
onlarla qohum olur. Bu izdivacdan altı oğlu dünyaya gəlir. Uşaqları
böyüdükdən sonra Tağı öz uşaqlarına deyir ki, biz özümüzə ayrıca bir
oymaq, yurd qurmalıyıq. Tağı Şıx Alı ağanın yanına gəlib yurd salmaq
üçün ona torpaq verməsini xahiş edir. Şıx Alı ağa da ondan kömək istəyən
bu adama “yox” demir və indiki Tağlı dərəsini ona bağışlayır. 

Tağlı tayfası Tağlı dərəsində iki yerdə məskunlaşıbmış. Birincisi, Cab-
barın bağından sola, Şıxalıağalı dərəsinə dönən dərədə. Digər bir hissəsi
də Gödək dərədə. Evlər yerdən qazma olub. Cabbarın və Feyzullanın ku-
fulu var imiş. Kufuldan bəzən tövlə kimi istifadə ediblər. Bəzən də kuful
yayda sərin olduğu üçün, süd, qatıq, yağ və s. məhsulları saxlamaq üçün
istifadə olunub. Yaşamaq üçün də əlverişli idi kufullar. Kufullar qışda isti,
yayda isə sərin olur. Biz də isti yay günlərində, yağışlı havalarda bu ku-
fullarda daldalanardıq nobata gedəndə. 

1938-ci ildə Tağlı kəndində ilk kolxoz yaradılır. Kolxoz Molotovun adını
daşıyır. İlk aylarda Cabbar, ondan sonra Qurban sədr seçilirlər. Nəsirov
Eyvaz isə mühasib işləyib kolxozda. Tağlı kəndi 12 evdən ibarət olub.

Bu kənd gələcəyi olmayan bir kənd kimi 1939-cu ildə Şıxalıağalı kəndi
ilə birləşdirilir. 

Bununla da Tağlı kəndinin mövcudluğuna son qoyuldu. 
Vaxtilə Tağlı dərəsi indiki kimi çılpaq, dərin yarğanlardan ibarət olmayıb.

Bura bağlı-bağatlı, gur, şirin, saf sulu bulaqlarla zəngin idi. Burada çoxlu
çinarlar da əkilibmiş. Onların bəziləri indi də qalır. İsti yay günlərində
adamları, heyvanları öz sərin kölgəsində yandırıcı günəşdən qoruyur. 
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Eyvazın bağı vaxtilə geniş, səfalı bir bağ imiş. Necə deyərlər, quşu
ayağından tut. Bu bağda çoxlu şahtut, üzüm, nar ağacları varmış. Bu-
radakı bulağı da Eyvaz qazıb çıxarıbmış. Bu bulağa indi də Eyvazın bulağı
deyilir. Sonralar bu bulağı Eyvazın oğlu Zaman boru ilə çəkib öz həyətinə
gətirdi.

Bağ birinci çınardan bir az yuxarıda yerləşir. 
Məmmədin bağı Eyvazın bağı ilə qonşuluqda olub. İndi Məmmədin iki

çınarı və bulağı qalır. Məmmədin də tut bağı olub. Məmmədin bulağını
Həsənlə Mədət çəkib gətirdilər.

Cabbarın bağı. Axırıncı çınar, oradakı iki bulaq, nar, tut bağları Cab-
barın olub. Orada böyük qarğılıq da var idi. Bulağın birini oğlu İsmayıl,
digərini isə Allahqulu oğlu Əli çəkib gətirdilər. 

Sadıxlı tayfası. Bu tayfanın başdakı çınarın yanındakı qarğılıqda bir
topa qarğı sahəsi var imiş.

Qozlu dərə. Eyvazın bağının tuşunda Çərəkən üzündə yerləşir. Bir
dəfə heyvan otaranda Behbud kişi də orada idi. O dedi ki, o dərə qozlu
dərədi. Mən soruşdum, axı orada qoz ağacı yoxdur, ora niyə “Qozlu dərə”
deyirlər? Dedi ki, mən də bilmirəm, ancaq dərənin adı “Qozlu dərə”dir. 

Bəzilərinin dediyinə görə Tağlı tayfası dörd, başqalarına görə isə altı
tirədən ibarətdir. 

Tağlı tayfası aşağıdakı tirələrdən yaranmışdır. 
1. Məmmədli tirəsi – O biri tirələr bu tirənin ətrafına toplanıblar. Bu tirəyə

Feyzulla, Allahqulu, İslam və başqaları daxildilər. 
2. Talıblı (Nəsirli) tirəsi – Eyvaz, Hasanalı, Astan.
3. İsgəndərli (Zallı) tirəsi – Süleyman, Novruz, Cabbar, Camal.
4. Sadıqlı tirəsi – Vəlioğlu Əli, Balaca.
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IV bölüm

* * *
Gör necə mərd olub bizim babalar, 
Heç vaxt basdığını kəsmiyibdilər.
Torpağın üstündə əsdikləri tək, 
Canları üstündə əsmiyibdilər.

Tikiblər-qurublar, əkib-biçiblər, 
Hər gülün, sünbülün çəkiblər nazın.
Hər bayram günündə tonqal qalanıb, 
Gözləyiblər yolun çiçəkli yazın.

Əmanətdir bizə bu yurd, bu torpaq, 
Onları qorumaq şərəfdi-şandı.
Bizim bu nəslimiz ürəklərində
Gələn nəsillərə od daşıyandı.

Taxtanın kəhrizi, suyu bal kimi, 
Qurucu babamdan əbədi izdi.
Əkinci babamın saldığı bu bağ, 
Dağların qoynunda mavi dənizdir.

Axıdıb qanını qanlı düşmənin, 
Yurdun-yuvasını şum eyləyiblər.
Qatlanmaz dizləri, enməz başları, 
Endirib, qatlayıb mum eyləyiblər.

21.12.98.01.

ƏBDÜLQASIM VƏ ƏBDÜLQASIMLI TAYFASI

Durun dağlar kimi çiyin-çiyinə, 
Dönün mərdlərin duz-çörəyinə.
Yetişin ellərin siz harayına, 
A köhnə kişilər, köhnə kişilər.

Əbdülqasım uca boylu, iri sümüklü, qollu-qanadlı, pəhləvan cüssəli bir
adam olub. Onun ala gözləri, sarı sifəti, sarışın saçları var imiş. Əb-
dülqasım ötkəm sözlü, möhkəm iradəli, tədbirli, ağırtaxta, astadanışan
olub. O, çox zəhmətkeş, çalışqan olub. O, var-dövləti də bu çalışqanlığı
sahəsində qazanıbmış. Əbdülqasımın üç oğlu olub: Kazım, Süleyman və
Niyaz. 
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Əbdülqasım Şükürbəyli ilə Şıxalıağalı kəndi arasında Yeddi hektarın
aşağısındakı hündür ərazini yurd yeri seçibmiş öz tayfasına. O, varlı-hallı
olduğu kimi çörəkli adam kimi də tanınırmış ətraf obalarda. Qapısı həmişə
qonaqların, vaxtsız yolçuların üzünə açıq olub. Biliblər ki, onları burada isti
münasibət, dinclik, halal çay-çörək gözləyir. Əbdülqasım öz adı ilə adlanan
tayfanın əsasını qoyubdur. Bu tayfa qollu-budaqlı, igid, vurub-tutan oğlanları
ilə tanınıbdı. Bütün mübahisəli məsələlərdə Əbdülqasımlı tayfası qalib çıxır-
mış.

Məstalı kişi – Əbdülqasımın nəvəsi, təxminən 1887-ci ildə anadan olub
– danışırmış ki, mənim 12-13 yaşı olardı. Biz 2-3 uşaq quzunun qabağında
durmuşduq. Bir də gördük ki, təpənin günbatan tərəfinə gəbə, kilim döşəyib,
döşək, yastıq qoyurlar. Maraqlanıb biz də yaxına getdik. Bir də gördük ki,
aşağı tərəfdən beş-altı atlı yaxınlaşır. Qara saqqal, nurlu siması olan bir
nəfər gözəl bir atın üstündə dəstənin ortasında gəlir. Qalanları da onun
ətrafında – sağda və solda – dəstələniblər. Babam Əbulqasım irəli çıxdı,
əllərini köksünə sıxıb baş əydi, sonra əllərini yuxarı qaldırıb dua oxudu.

Yaxın gəlib kömək edib çox böyük hörmət, izzət ilə həmin adamı atdan
düşürdülər. Bu adam da kim ola, kim ola cəddinə qurban olduğum Hacı
Qasım Çələbi.

Hacı Qasım Çələbinin dostları da atlarından düşdülər. Silahları da çiyin-
lərində. Babam uşaqlardan birini çağırıb nəsə dedi. Həmin adam tez ata
minib Alıyarlı obasına sarı çapmağa başladı. Bir azdan həmin adam atın
qucağında qızılı rəngə çalan vedrəyə oxşar bir şeylə qayıdıb gəldi. Qa-
pağını açıb içinə su tökdülər, od qalayıb yuxarıdan içərisinə atdılar. Həmin
qabın içərisindən əvvəl tüstü, sonra alov çıxmağa başladı. İndiyədək biz
belə bir şey görməmişdik. Heç demə bu da samovar imiş.

Bir haşiyə: Necə olursa Böyük Xan bir seyidin nər dəvəsini apardır.
Seyid çox gəzir, çox adama ağız açır, kimdən xahiş edirsə heç kim gedib
nəri gətirməyə razı olmur. Qorxurlar. 

Seyid soraqlaya-soraqlaya gəlib çıxır Əbdülqasımın obasına. Əbdülqasım
onu dinləyib, vəziyyətdən hali olduqdan sonra içəri dəvət edib deyir:

– Gəlin əyləşin. Çay için, çörək yeyin, dincəlin. Qoy uşaqlar gəlsinlər.
Məsləhətləşib bir tədbir tökərik. Seyidin gözləməkdən başqa əlacı qalmır.
Axşam düşür. Hamı evə yığışır. Çay, çörəkdən sonra Əbdülqasım məsələni
açır, soruşur ki, kim gedib dəvəni xəlvət gətirə bilər.

Hamı Alının üzünə baxır. Alı yerini rahatlayıb, - indi gecdir. Sabah axşam
gedib gətirərəm – deyir. (Alı orta boylu, orta bədənli, göy göz, sarışın bir
adammış. Çox qorxmaz, diribaş, atıcı, minici, qılınc kimi kəskin bir şəxs
imiş.) Sabahı gün o, bir keçi kəsir, çivirdən dərin bir səbət toxuyub hazırlayır.
Axşam düşəndə Alı əti, səbəti və uzun bir sicim götürüb Arazı keçir. Gəlir
Böyük Xanın evinin yaxınlığına. Gözləyir ki, hamı yatsın. Ətraf qatı sükuta
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qərq olanda – hətta itlər də səslərini kəsmişdilər – əti səbətə qoyub sallayır
xanın həyətinə. Xanın iti girir səbətə Alı cəld və ehtiyatla səbəti çəkib çıxarır
hasardan kənara. Sonra özü girir həyətə. Həyətdə nərdən başqa bir dəvə
də varmış. Alı səs çıxarmasın deyə dəvənin çulundan kəsib hər iki dəvənin
buxovunu sarıyır. Darvazanı açıb dəvələri çıxarır. Sonra darvazanı bağlayıb
səbəti yenə də sallayır həyətə və silkələyib iti və əti salır yerə. Bundan sonra
dəvələri götürüb gətirir çayın kənarına. Burada güllə ilə vurub buxovları qırır
və dəvələri gətirir obaya. Səhər açılanda Xana xəbər verirlər ki, bəs nəri
də, o biri dəvəni də aparıblar. Xan bu oğurluğa həm qəzəblənir, həm də çox
təəccüb qalır. Bunu kim edə bilər? – deyə soruşur. 

Bunu ancaq Alı edə bilər. Ondan başqa heç kim buna ürək edə bilməzdi,
– deyirlər. Xan Alını çağırtdırır və hadisəni öz dili ilə danışmasını xahiş edir.

Alı hadisəni olduğu kimi danışır. Xan deyir ki, elə deyildiyi kimi də var-
mışsan. O dəvə sənə halaldı, ananın südü kimi. Alı cavabında deyir ki, Xan,
sən o dəvədən keçməzsən. Ancaq iki ay işlədib sonra qaytaracam. Elə də
edir. 

HÜSNÜXAN VƏ HÜSNÜXANLI TAYFASI

Düşün siz qabağa bizə yol olun, 
Düşməni əyməyə bizə qol olun.
Üç olun, beş olun təki var olun, 
A köhnə kişilər, köhnə kişilər.

Bu tayfa haqqında iki rəvayət var. Rəvayətin birinə görə bu tayfa Cənubi
Azərbaycanın Xoy şəhərindən gəlibdir. İkinci rəvayətə görə isə onlar Cənubi
Azərbaycanın Əhər vilayətindən gəlmədirlər. Bu tayfanın adı Hüsünün
(Hüsdunun) adından götürülüb. Deyilənə görə Hüsü orta boylu, qıvraq
bədənli, iti baxışlı, cəld yerişli bir adammış. O, çox zirək, diribaş, atı
qaçarağında minən, sərrast güllə atanmış. O, qürurlu, söz götürməz, min-
nətsiz yaşamağı sevərmiş.

Hüsü rahatlıq bilməyən olub. Öz çobanları ilə birgə çalışır, əzab-əziyyət
çəkirdi. Ona görə də çoxlu qoyun sürüləri varmış.

Hüsnüxanın çoxlu var-dövləti olsa da tək bir övladı varmış. İbrahim
adında. Oğlunun təkliyi qəlbini çox sıxırmış. Hüsnüxan İbrahimə, deyilənə
görə, üç gün toy edir. Araz boyunda olan bütün obalar, adlı-sanlı adamlar
bu toyda iştirak edir.

Bu tayfanın oğlanları mübariz, döyüşkən olublar. Hərbi işə, xüsusilə
silaha özünəməxsus həvəs göstəriblər. Onlar işğalçı ruslara qarşı xüsusilə
amansız, barışmaz olublar.

Hasanqulunun oğlu Məhəmməd və əmisi Abasın Osmanlı-Rus
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müharibəsində iştirakları da qardaş türklərə köməklə bərabər onların rus
işğalına qarşı olmalarından irəli gəlirdi. Mərdliklə vuruşan əmi və qardaş
oğlu bu qanlı döyüşdə həlak olmuş, uca şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişlər. Və
müqəddəs türk torpağında əbədiyyətə qovuşmuşdular.

Hüsən və oğlu Ağalar da rus işğalına qarşı olmuş, bununla barış-
mamışlar. Hətta sovetləşmənin ilk illərində də öz mübarizliklərini davam et-
dirmişlər. Sovetlərin sərhəd qoyması ilə qardaş qardaşdan, ata oğuldan ayrı
düşmüşdülər. Bütün bunları qəbul etmədikləri üçün onlar həbs edilərək
Bayıla gətirilirlər. Deyirlər ki, o vaxt Nazirlər Sovetinin sədri işləyən T.Quliyev
Hüsənə deyir ki, dayı, mən sizə demədim ki, sakit oturun, dövlətlə dövlətçilik
etməyin? Var-dövləti verib girin kolxoza. Hüsən cavabında deyir ki, mən
belə bir hökumət tanımıram. Bu hökumət mənimlə dövlət qazanmayıb. Bu
da uzun sürməz deyir. Sizdən birinizi qurtara bilərəm, – deyir T.Quliyev.
Ağalar cavandır. Ancaq Ağalar razılaşmır. Ata, sən yaşlısan. Qoy səni qur-
tarsın. Hüsən də razılaşmayıb. Ancaq bircə xahişi olub: - Ağaların ölümünü
mənə göstərməyin. Hər ikisini orada güllələyiblər. 

İbrahimin oğlanları bunlardı: Hüsən, Hasanqulu, Məmmədqulu, Məm-
mədvəli, Abas, Miriş, Nuralı, qızı Şahnisə.

Hüsənin iki oğlu olub: Ağalar, Əkbər. Hasanqulunun bir oğlu olub:
Məhəmməd. Məmmədqulunun iki oğlu olub: Hüseyn, Məhərrəm. Məmməd-
vəlinin övladı olmayıb. Abasın bir qızı olub: Zəhra. Mirişin bir qızı, bir oğlu
olub: Səmərəddin, Tamara. Nuralının bir oğlu, bir qızı olub: Xeyrulla, Minarə.
Ağaların bir oğlu olub: Şirindil. Məhəmmədin övladı olmayıb.

Bir haşiyə: Məstalı kişi danışırmış ki, qoyun otarırdıq. Günün əyilən vaxtı
idi. Kölgə uzanmışdı. Aşağı tərəfdən bir dəstə atlının gəldiyini gördük. İtlər
hücum çəkmək istəyəndə acıqlanıb sakitləşdirdik. Atlılar yaxınlaşanda
özlərin verdilər sürüyə. Hamısı silahlı idilər. Bir nəfər, çiynində çarpaz pat -
rondaş olan adam atını sürdü düz üstümə və hökmlə soruşdu: - Ə, bu sürü
kimindir?

Biz heç yerimizdən də tərpənməmişdik. Elə çomağımıza söykənib onlara
baxırdıq. Məmmədvəlinin və Məmmədqulunundur, - deyə mən cavab
verdim. 

Bunu eşitcək o arxaya çevrilib: Ə, sürüdən çıxın – dedi. Sonra isə
məndən onlara salam çatdırarsan – dedi.

Obaya hay düşür ki, bəs sürüyə silahlı adamlar dolub. Tüfəngin götürən
tələsik hadisə yerinə gəlir. Silahlı atlıların kim olduğunu soruşanda Məstalı
deyir ki, adlarını soruşmadım. Ancaq başçıları yəhərdən bir az hündür, uzun
bığlı bir adam idi. Çiyinləri çarpaz patrondaşlı idi. Sürünün sahibini soruşdu.
Adınızı eşidəndə hamını sürüdən çıxardı və sizə salam çatdırmağımı bildirdi. 

Məmmədqulu: Ə, bu Nəbi imiş e� – deyir.
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ALIYAR VƏ ALIYARLI TAYFASI

Alıyar – deyilənlərə görə - inadkar, hündür boylu bir adammış. Onun enli
kürəyi, güclü qolları varmış. Görkəmcə çox zəhmətli olmaqla bərabət xa -
siyyətcə də əsəbi, səbirsiz olub. Ona görə də yaxın ətrafda olanlar onu
sevmirlərmiş. Onun iti, kəskin baxışları varmış. Düşmənli adam olduğuna
görə daima sərvaxt, ehtiyatlı dolanarmış. Uzunboğaz xrom ayaqqabı geyər-
miş. Yaxşı at minməyi, güllə atmağı varmış. Köhnə kişilər danışırdılar ki,
Aliyar dilli-dilavər, çalışqan adam olub. Dəvələri, mal-qarası, qoyun sürüləri
dillə deyilərmiş. Çobanlarına, xidmətçilərinə qarşı həddən artıq tələbkar
olub. Kiçik bir səhvlərini bağışlamazmış. Ona görə də onun yanında çox da
bənd olmazmış çobanlar. Onun bir xüsusiyyətini də qeyd edirlər ki, o, özü
xidmətçilərinə qarşı amansız olsa da başqalarının onlara toxunmalarına
qətiyyən yol verməzmiş. Alıyarlı tayfası böyük tayfa olub. Bu tayfanın
üzvlərindən, Alı dayı, deyirdi ki, Atakişi, Hüseyn yüzbaşı, Xankişi, Qüdrətqu-
lunun uşaqları İsa, Dərgahqulu; Ağakişi bəy, Hüseynalı bəy, Səlim bəy, Rzalı
bəy, Hidayət bəy, Fərrux bəy geniş torpaq sahələrinə, qaramal, qoyun
sürülərinə malik olmuşlar. 

Məzrə selliyindən rus qorununa qədər (tək tuta qədər) Rzalı bəyin, Fərrux
bəyin, Hidayət bəyin əkin sahələri olub. Vəliqızı Səkinənin əkin yeri Molla
Cəfərqulunun torpaqlarından aşağıda olub. Səkinəni əsli Ağdamdandır. 

Bozat ölən yerdən Pirədöşə qədər olan ərazi də Aliyarlı tayfasındandır.

HASANALI BƏY VƏ TAYFASI

Alı dayının dediklərinə görə, Hasanalı bəy ortaboylu, tökməbədən, qıvraq
bir şəxs olub. Onun göy gözləri bulaq kimi dibində qaynayırmış. Deyilənə
görə danışanda adamın üzünə baxmazmış. Sözünü heç vaxt açıq deməyən
olub. Möhkəm itlər saxlarmış və onları axşamdan açıb buraxarmış. Qapıya
da çıxanda silahla çıxarmış.

Sonaoğlu Behbud, Fərəc bəy, Bahadır bəy qardaşları, Səfəralı, Xasay
bəy, Aslan bəy, Hasan oğlu Məhərrəm, Hüseynalı, Astanalı, Fərzalı, Dünya-
malı Bayramuşaqları, Ramazan bu tayfadandırlar.

Sonaoğlu Behbudun əkin sahəsi dəmiryolunun kənarındakı gilənarlıq
olub.

Fərəc bəyin, Bahadır bəyin torpaqları Məzrə selliyindən “Rus qoruğu”na
qədər olan sahədə olub. Xasay bəyin, Əhməd bəyin əkin sahələri isə Şah-
bazın bağının yanından dəmiryoluna qədərki ərazilər olub. Bayram -
uşaqlıların torpaqları Əhməd bəyin, Xasay bəyin torpaqları ilə qonşu olub.
Şahbaz Bayramuşaqlarının bacısıdır. Onun tut bağı olub. İndi adına Şah-
bazın bağı deyirlər. Pirədöş bulağından Çaylağa qədər Hasanalı bəyli tay-
fasının yeri olub.
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V bölüm

ZAMANIN VİCDANI OLAN KİŞİLƏR

ASLAN ƏHMƏD OĞLU ASLANOV
(1951)

Aslanov Aslan Əhməd oğlu – 1951-ci ildə Cəb -
rayıl rayonunda anadan olub. 1975-ci ildə Azərbay-
can Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini
bitirib. 30 ildən artıqdır ki, mətbuatda çalışır. 1975-
ci ildən 1990-cı ilədək Ağcabədi, Zərdab, İmişli
rayon qəzetlərində, 1990-cı ilin dekabrından 1992-
ci ilin noyabrınadək «Xalq qəzeti»ndə işləyib. 1992-
ci ildə AzərTAc-da müxbir kimi işə başlayıb, sonra
baş redaktorun müavini və baş redaktor vəzi -
fələrində çalışıb. 1997-ci ildə Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə

AzərTAc-ın baş direktorunun birinci müavini təyin edilib. 2002-ci ilin okt -
yabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fər-
manı ilə AzərTAc-ın baş direktoru təyin olunub.

1993-cü ildən 2002-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin xarici ölkələrə səfərlərinin tam əksəriyyətində AzərTAc-
ın xüsusi müxbiri kimi iştirak edib.

Azərbaycan prezidentinin sərəncamları ilə 2000-ci ildə «Əməkdar
mədəniyyət işçisi» fəxri adına layiq görülüb, 2005-ci ildə «Tərəqqi» medalı,
2010-cu ildə «Vətənə xidmətə görə», 2011-ci ildə isə «Şöhrət» ordeni ilə
təltif edilib. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına verdiyi böyük töh-
fəyə görə 2011-ci ildə Prezident Dmitri Medvedevin Fərmanı ilə Rusiya Fe -
de rasiyasının «Dostluq» ordeni ilə təltif olunub. Jurnalistika sahəsində Həsən
bəy Zərdabi adına, «Qızıl qələm» və Ali media mükafatlarının laureatıdır.

«Heydər Əliyev və AzərTAc», «AzərTAc-dan AzərTAc-a mürəkkəb və
şərəfli yol», «Müasir dünyanın informasiya şəbəkəsində AzərTAc-ın yeri:
təşəkkül tarixi və inkişaf mərhələləri» kitablarının, eləcə də Azərbaycan
mətbuatının problemlərinə həsr olunmuş onlarla məqalənin müəllifi,
çoxsaylı kitabın redaktorudur. 1979-cu ildən Azərbaycan Jurnalistlər Bir-
liyinin üzvüdür. 2007-ci il dekabrın 12-də Asiya və Sakit Okean Ölkələri
İnformasiya Agentlikləri Təşkilatının (OANA) büro üzvü seçilmişdir. 2008-
ci ildən Türkdilli Xəbər Agentlikləri Birliyinə, 2011-ci ildən isə Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Milli İnformasiya Agentlikləri
Assosiasiyasına sədrlik edir.
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2004-cü ildə Moskvada, 2007-ci ildə Esteponada keçirilən İnformasiya
Agentliklərinin Dünya Konqresinin iştirakçısı olmuşdur. 2004-cü ildə Azərbay-
can Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyasının, 2006-cı ildən Dünya Azər baycanlılarının
Əlaqələndirmə Şurasının, 2009-cu ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Rəyasət Heyəti yanında Terminologiya Komissiyasının, 2010-cu ildən Rusiya
Elmlər Akademiyası Rusiya Fəlsəfə Cəmiyyətinin üzvü, Bişkekdəki Beynəl -
xalq Aytmatov Akademiyasının akademikidir.

Ailəlidir. Bir oğlu var.

BABAM ASLAN BƏYİN RUHU ŞAD OLSUN!

ACILI-ŞİRİNLİ XATİRƏLƏR

Aslan Aslanov, 
AzərTAc-ın Baş direktoru

Uzaq keçmişlə, xüsusən də bilavasitə şahidi olmadığın hadisələr,
məsələlərlə bağlı, yalnız ötəri söhbətlərdən yadında qalanlar barədə yaz-
maq çox çətin işdir. Vaxt sarıdan imkanı olmayanda isə bu, ikiqat çətindir.
Nə qədər illər, aylar, günlər, saysız-hesabsız hadisələr yada salınmalı,
xatirələr çözələnməlidir. Amma bütün bunlara baxmayaraq həmyerlim, çox
hörmətli ziyalı, nurlu bir insan olan Həsən Təhməzova (Cəbrayıl rayo nunun
Məzrə kənd orta məktəbinin ingilis dili müəllimi) verdiyim söz yerinə yetiril -
məlidir. Başqa çarə yoxdur, vaxt nə qədər az, iş nə qədər çox olsa da,
Həsən müəllimin hazırladığı kitab üçün bu bir neçə vərəq yazı verilməlidir.
Həm də düzünə qalsa, Həsən müəllimə, necə deyərlər, minnət etmək də
insafsızlıqdır. Bu kişi çox xeyirxah bir qərar qəbul edərək, doğulub boya-
başa çatdığı, bu gün isə ermənilərin işğalı altında olan Cəbrayıl ra yonunun
Şıxalıağalı kəndinin tarixi haqqında kitab hazırlamaq fikrindədir. 

Babam Aslan bəy sovet hakimiyyətindən əvvəl nəinki Şıxalıağalıda,
həm də onun yerləşdiyi Arazboyunun o taylı-bu taylı mahallarında çox
hörmətli bəylərdən biri olduğu üçün Həsən müəllim, necə deyərlər, mənim
qapımı belə bir xahişlə döyüb. Mən isə verdiyim sözü yerinə yetirməliyəm. 

Mənim üçün nə qədər kədərli olsa da, həqiqət budur ki, Aslan bəy
haqqında məlumatım çox azdır. Özümə haqq qazandırmaq üçün
demirəm, amma hər halda bu, faktdır ki, öz qanlı caynaqları ilə milyonlarla
insanın həyatına ağır zərbələr vurmuş sovet repressiyaları bax, bizə – o
dövrün gənclərinə öz ata-babalarımızın, hətta millətimizin tarixini əməlli-
başlı dərindən, mükəmməl öyrənməyə imkan verməyibdir. Repressiya
qılıncı adamların gözünü o qədər qırmışdı ki, onlar öz uluları haqqında
bildiklərini övladlarına da danışmağa ehtiyat edirdilər. Amma o kədər, o

71

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə



qüssə onların qəmli gözlərində, solğun üzlərində, yaralı qəlblərində qaldı
və beləcə də dünyadan köçüb getdilər. 

Mənim nənəm Əzət xanım da, son nəfəsinədək, özünün dili ilə desək,
Sibirdə çürümüş atasının, qardaşlarının həsrətini çəkmişdir. Bəli, bunlar
elə acı xatirələrdir ki, onları yada salmağın özü insanı dəhşətə gətirir... 

Eşitdiyim, bildiyim budur ki, babam Aslan bəy XIX əsrin sonu - XX əsrin
əvvəllərində qədim Xudafərin körpüsündən bir qədər aşağıda Araz çayının
sahilində yerləşən Şıxalıağalı kəndində geniş torpaq sahələri, otlaq yerləri,
böyük sürüləri olan, o taylı-bu taylı Arazqırağı mahallarda böyük nüfuz,
hörmət sahibi olan bəylərdən biri imiş. Əzət nənəmin söhbətlərindən
yadımda qalan odur ki, babam Tehrana, Təbrizə tez-tez çağırılar, mühüm
yığıncaqlarda yaxından iştirak etməklə yanaşı, ona həm də söz-nüfuz
sahibi olan bir ağsaqqal kimi hörmət olunurdu. 

Atamgil iki bacı, bir qardaş idilər. Deyilənə görə, böyük bibim Misdi
xanım Aslan bəyin sağ əli imiş. Çiynində beşaçılan, belində xəncər at
üstündə əsas işlərə nəzarət edən bibim öz qoçaqlığı, mərdliyi ilə kişiləri
məəttəl qoyarmış. Kiçik bibim Şamama isə çox sakit, başıaşağı, həlim
təbiətli bir xanım olub. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan bir qədər əvvəl Aslan
bəyin xanımı rəhmətə gedir, başqa sözlə, yurdunda oğul övladı görmək
arzusunu onun gözündə qoyur. Aslan bəyin Mirzəcanlı Məmməd bəylə
çox yaxşı dostluq, həm də uzaq qohumluq əlaqələri vardı. Məmməd bəyin
də üç oğul anası olan qızı Əzət xanımın əri həyatdan vaxtsız köçübmüş.
Məmməd bəygildəki qonaqlıqların birində Əzət xanım Aslan bəyin xoşuna
gəlir və onlar evlənirlər. Amma bundan bir qədər sonra Aslan bəy qəflətən
ağır xəstələnir. Əzət xanım isə uşaq gözləyirmiş. Deyilənə görə, Aslan
bəy həftələrlə can verir, sanki xanımının dünyaya gətirəcəyi körpəni göz -
ləyirmiş. Nəhayət, Əzət xanım Aslan bəy üçün oğul doğur. Qulluqçular
yenicə dünyaya gələn uşağı götürüb tez xəstə yatan Aslan bəyin yanına
aparıb deyirlər ki, “bəy, gözün aydın, oğlun oldu”. Aslan bəy sevincək
yerindən dikəlir, uşağa diqqətlə baxaraq gülümsəyir və “adını Əhməd qoy-
dum” deyib, rahatca gözlərini əbədi yumur. Beləliklə, mənim atam Əhməd
bəy 1923-cü ildə Cəbrayıl rayonunun Şıxalıağalı kəndində Aslan bəyin
evində dünyaya göz açır. 

Aslan bəy rəhmətə gedəndən sonra onun qızı Misdi xanımı tay-
falararası döyüşlərin birində qəflətən arxadan güllə ilə vururlar. Elə bundan
sonra da Aslan bəyin malı, mülkü, yurdu düşmənləri, həm də elə qohum-
əqrəbaları tərəfindən dağıdılır. Əzət xanım balaca Əhmədi də götürüb,
özünün dediyinə görə, bir dəvə yükü mal-dövlətlə kənddən çıxır. Aslan
bəyin evi, daha doğrusu, atamın dünyaya göz açdığı ev sonralar Şıx-
alıağalı kənd məktəbinə çevrildi... 

1937-1938-ci illərin repressiya dövründə nənəm Əzət xanımın atasını,
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dayılarını, əmilərini, qardaşını, o cümlədən Aslan bəyin qohumlarının
hamısını Sibirə sürgün edirlər. Əzət xanım gözdən bir qədər uzaq olmaq
üçün oğlanları ilə birgə Cəbrayıl rayonunun Papı kəndinə gəlir və burada
özlərinə məskən qura bilirlər.

Sovet hakimiyyətinin o qanlı-qadalı illərində baş vermiş bu qorxunc
hadisələr onları öz keçmişlərini hər kəsdən gizlətməyə məcbur etmişdi.
Atam Əhməd ögey qardaşlarının hamısından yaşca kiçik olsa da, hamı
onu çox sevirdi, həm də ona böyük hörmətlə yanaşılırdı. Elə ona görə də
lap gənc yaşlarında o, özünü nəslin başbiləni, ağsaqqalı kimi aparırdı.
Yəni bütün məsələlərdə böyük qardaşlar onunla məsləhətləşir, qəbul et-
diyi qərarlarla sözsüz razılaşırdılar. Atama bu münasibət onun həyatdan
köçdüyü son ana qədər davam etmişdi. Ögey qardaşlarının soyadını
qəbul edən atam – Quliyev Əhməd Aslan oğlu qonşu kənddə səkkizillik
məktəbi bitirdikdən sonra xüsusi qabiliyyəti, bacarığı nəzərə alınmaqla,
Rayon Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsində işə qəbul olunur.
Böyük Vətən müharibəsi başlanandan sonra yenə bu keyfiyyətlərini, arxa
cəbhədə gərəkliyini nəzərə alaraq, bir neçə il hərbi xidmətdən azad edirlər.
O vaxtkı sözlə desək, müharibəyə getməmək üçün “bron” verirlər. 1945-
ci ilə qədər atam arxa cəbhədə işləyir, lakin müharibənin başa çatmasına
az qalmış, onu hərbi xidmətə çağırırlar. Nənəm söhbət edirdi ki, atam
müharibənin o ağır illərində əlində olan imkanlardan istifadə edərək, çox
adamlara yaxşılıq etmiş, kömək göstərmişdir. 1945-ci ildə o, Tiflisə
göndərilir və buradan ön cəbhəyə yola salınmalı imiş. Lakin iş elə gətirir
ki, Tiflisdəki toplanış məntəqəsindəki azərbaycanlı, daha doğrusu,
cəbrayıllı zabitlərdən biri Aslan bəyin oğlunu tanıyır və onu ön cəbhəyə
getməkdən azad edir. Bir neçə aydan sonra müharibə başa çatır. Beləliklə,
atam ön cəbhəyə gedə bilmir. Lakin həm bəy oğlu olması, həm də
müharibədə, daha doğrusu, ön cəbhədə olmaması sonralar onun partiya
sıralarına keçməsinə, dövlət işində çalışmasına çox maneələr törədir.
Ancaq o, bunlardan heç vaxt sınmır... 

Yadımdadır ki, atam uzun illər kolxozda ferma müdiri işlədi. Biz hər il
yayı Gorusdan keçərək Bazarçaya, Üçtəpəyə, Sarıyer yataqlarına
gedərdik. Çünki məhz bu yerlər bizim elin yaylaqları idi. Qışda isə o yerin
adamları da Arazboyuna qışlaqlara gələrdilər. Ona görə də çox sıx
əlaqələr var idi. 

Yaxşı yadımdadır ki, atamın uşaqlıq dostu olan Vahid İsmayılov (yeri
gəlmişkən, o, sonralar Zəngilan, Ağcabədi, Jdanov (Beyləqan) rayon par-
tiya komitələrinin birinci katibi işləmiş, görkəmli partiya işçisi kimi respub-
likada böyük nüfuz qazanmışdı) 1960-cı illərin əvvəlində Kirovabad Kənd
Təsərrüfatı İnstitutunu bitirərək, rayona işləməyə gəldi. Bir müddətdən
sonra onu bizim kolxoza sədr təyin etdilər. Vahid İsmayılov bir aqronom
kimi çox savadlı, qabiliyyətli mütəxəssis və kolxoz sədri kimi çox bacarıqlı
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bir təşkilatçı idi. Ona görə də o, dağətəyi ərazidə yerləşən Papı və
Çərəkən kəndlərini birləşdirən M.F.Axundov adına kolxozu qabaqcıl təsər-
rüfatlar sırasına çıxarmaq üçün kənddən xeyli aralıda Araz çayının
sahilində torpaq yeri icarəyə götürərək, pambıqçılıq briqadası yaratdı və
atamı oraya briqadir təyin etdi. Yaxşı xatırlayıram, biz atamızı, demək olar,
yalnız qış aylarında görə bilirdik. Çiyid səpiləndən pambıq yığılıb dövlətə
təhvil verilənə qədər atam daim işin üstündə olurdu. Məhz Vahid İsmayılov
kimi güclü təsərrüfatçının atamla birgə işi o vaxt çox yüksək nəticə verdi.
M.F.Axundov adına kolxoz nəinki rayonda, hətta respublikada tanınmağa
başladı və əldə olunan bu nailiyyət Vahid müəllimə böyük uğur gətirdi, 30
yaşlı cavan bir oğlan tezliklə yüksək bir vəzifəyə - rayon Kənd Təsərrüfatı
İdarəsinə rəis təyin olundu, oradan isə Zəngilana birinci katib göndərildi. 

Atam isə bir müddətdən sonra briqadirlikdən çıxaraq, başqa işə keçdi.
Ailəmiz böyük idi – beş qız, bir də mən. Evdə bizə Şıxalıağalı kəndi
haqqında çox az danışırdılar. Aslan bəy haqqında isə nənəm Əzət xanım
hərdən üstüörtülü söhbət açardı. Böyük bacım Aminə o vaxt çox yaxşı
hörmətə malik olan Şuşa Pedaqoji Texnikumuna daxil oldu. Mən həya -
tımda ilk dəfə məhz Aminə texnikumda oxuyanda Şuşaya getdim. Bacım
yaxşı oxuyurdu. O vaxt Şuşa Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi də
cəbrayıllı idi. Bəlkə də ona görə Aminəyə təklif etmişdilər ki, qalıb
texnikumda işləsin. Lakin atam buna qəti etiraz etdi. Düzü, mən əvvəlcə
bu etirazın səbəbini başa düşmədim. Sonra nənəm Əzət xanım bir gün
mənə başa saldı ki, atanın öz arzusu var. O istəyir ki, uşaqlarından biri
onun doğulduğu ata evində - Aslan bəyin evində - Şıxalıağalı kənd mək-
təbində işləsin. Nənəm bir də pıçıldadı ki, “Aslan, sən hələ uşaqsan,
böyüyəndə başa düşəcəksən ki, atan nə üçün tez-tez yolunu Şıxalıağalı-
dan salır, öz ata evinə, ata yurduna həsrətlə baxıb təskinlik tapır. Bu hiss-
ləri sən ancaq böyüyəndə başa düşə bilərsən”. 

Yadımdadır ki, bacım Aminə Şuşa Pedaqoji Texnikumunu fərqlənmə
ilə bitirib Cəbrayıl Rayon Xalq Maarif Şöbəsinə təyinat aldı. O vaxt maarif
şöbəsinin müdiri bizim qonşu kənddən idi. Yaxşı bir insan kimi el-oba
arasında xüsusi hörməti vardı. Heç yadımdan çıxmaz, maarif müdiri
bacım Aminəni çox hörmətlə qəbul edib demişdi ki, istəyirsənsə Cəbrayıl
orta məktəbində, istəyirsənsə Çərəkəndə, yaxud o biri kəndlərdə sənə
dərs verə bilərəm. Amma atan Şıxalıağalı kənd məktəbində işləməyini
istəyir. Get fikirləş, bir neçə gündən sonra qərarını mənə deyərsən. Anam
da, biz uşaqlar da, dayımgil də məsələnin məğzinin nə olduğunu bilmədi -
yi miz üçün buna etiraz edirdik ki, bu qız Papıdan xeyli uzaqda yerləşən
Şıxalıağalı kəndinə hər gün necə gedib-gələcək. Axı bunun soyuğu, istisi,
yağışlı-qarlı günləri var. Yox, atamı fikrindən döndərmək mümkün olmadı.
Nənəm Əzət xanım bir gün bizi başa saldı ki, Aminənin bir müəllim kimi
Aslan bəyin evində yerləşən Şıxalıağalı kənd məktəbində dərs deməsi
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atamın ən böyük arzularından biri imiş. 
Bəli, Aminə Şıxalıağalı kənd məktəbinə müəllim təyin olundu. O gün

bizim evdə, doğrudan da, əməlli-başlı şadyanalıq oldu. Nənəm aş bişirdi,
yaxşı süfrə açdı. Sonradan dayım Həsən mənə söhbət edirdi ki, atam
Əhməd Aminənin Şıxalıağalı kənd məktəbinə müəllim təyin olunması üçün
qonşu kənddən olan maarif müdirinə yaxşı bir qoç da bağışlayıbmış.

Aslan bəyin Şıxalıağalı kəndində bir çox qohumları qalmışdı. Biz
həmişə Bəhmən əmini və onun uşaqlarını böyük minnətdarlıq hissi ilə
xatırlayırıq. Bəhmən əmi babamın yaxın qohumlarından biri olub. Böyük
Vətən müharibəsi zamanı alman faşistlərinə qarşı döyüşlərdə dəfələrlə
igidlik göstərib, ad qazanmışdı. Lakin müharibənin sonlarına yaxın Bəh-
mən kişi ağır yaralanmış və hərəkətetmə qabiliyyətini itirmişdir. Xati -
rimdədir ki, xaraktercə çox qızğın, cəsarətli, sözü üzə deməyi bacaran,
haqq-ədalətin tərəfdarı olan bu kişini onun üçün düzəldilmiş xüsusi
arabada gətirib Şıxalıağalı kəndinin ortasından keçən asfalt yolun kə-
narında qoyardılar. Yoldan gəlib keçən insanlar, xüsusilə rayon rəhbər-
lərinin hər biri mütləq maşını saxlayar, Bəhmən kişi ilə hal-əhval tutar,
söhbətlərinə maraqla qulaq asardılar.

Bəhmən kişi Aslan bəyin el ağsaqqalı, igid, qoçaq bir adam olması
barədə həvəslə danışardı. Yadımdadır, deyərdi ki, biz hamımız Aslan
bəyin süfrəsinin çörəyi ilə böyümüşük. 

...Bacım Aminə bir neçə il Şıxalıağalı kənd məktəbində müəllim işlədi.
Qışda, soyuq havalarda isə kənddə Bəhmən əmigildə qalırdı. Bəhmən
əmi və onun bütün ailəsi bacıma çox böyük rəğbət bəsləyirdilər. Kişi bu
qızı, sözün həqiqi mənasında, öz balalarından da qat-qat çox istəyirdi və
yeri gələndə deyirdi ki, mən bu qızın üzündə Aslan bəyin cizgilərini çox
aydın görürəm. Ona görə də bu uşaq mənə çox əziz gəlir. 

Bəhmən əminin çox yaxşı övladları var. Böyük oğlu Məhərrəm 1970-ci
illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin o vaxt böyük nüfuz qazanmış
tətbiqi riyaziyyat fakültəsinə daxil oldu. Ortancıl oğlu Oruc isə Azərbaycan
Dövlət Xarici Dillər İnstitutunun ingilis dili fakültəsini fərqlənmə ilə bitirdi.  

Bacım Aminə sonralar söhbət edirdi ki, Şıxalıağalı kənd məktəbində
müəllim işlədiyim illərdə, demək olar, tez-tez oturub öz uşaqlıq xəyallarıma
dalar və fikirləşərdim, görəsən, mənim atam bu gün dərs keçdiyim bu sinif
otaqlarının hansında dünyaya gəlib və yaxud babam Aslan bəy xəstə vaxtı
bunların hansında yatırmış?! 

Aminə bir neçə il Şıxalıağalı kənd məktəbində müəllim işlədikdən sonra
nənəm Əzət xanımın qardaşı Əsəd bəyin oğlu Şəmşid Məmmədovla ailə
qurdu. Şəmşid Məmmədov uzun illər Sənaye-Tikinti Nazirliyinin Mingəçe-
virdəki ən böyük tikinti trestinə rəhbərlik etmişdir. İndi cəsarətlə demək olar
ki, 1970-80-ci illərdə Mingəçevirdə inşa olunmuş iri fabriklərin, zavodların,
digər müəssisələrin tam əksəriyyətini onun rəhbərlik etdiyi trest tikmişdi. 
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...İş elə gətirdi ki, ortancıl bacım Müdafiə 1980-ci illərin əvvəllərində
Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirdi və ali təhsilli müəllim kimi o
da Şıxalıağalı kənd orta məktəbində işlədi. 

Bəli, mən bunları yalnız böyüyəndə başa düşdüm. Amma bir hadisə heç
vaxt yadımdan çıxmır. Cəbrayılda 7 kəndi özündə birləşdirən 26 Bakı komis-
sarı adına çox məşhur bir kolxoz var idi. Bu kolxozun sədri əsl el ağsaqqalı
olan Köçəri Babayev idi. Köçəri Babayev 1970-80-ci illərdə ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin diqqəti, qayğısı sayəsində respublikada çox böyük nüfuz
qazanmışdı. Sonralar o, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adını almışdı.

İndiki kimi yadımdadır, 1970-ci illərin əvvəllərində mən yenicə univer-
sitetin jurnalistika fakültəsinə qəbul olunmuşdum. Bir gün axşam evimizin
darvazasında bir maşın dayandı. Mən gələni qarşılamağa çıxdım, onun
Köçəri Babayev olduğunu görəndə məəttəl qaldım. Köçəri Babayev kimi
adlı-sanlı bir adamın bizə gəlməsi məni də, elə atamın özünü də təəc-
cübləndirmişdi. Belə hörmətli qonağın gəlməsini eşidən kimi dayımgil,
əmimgil də bizə toplaşdılar. Heyvan kəsildi, yeməklər bişirildi. Dayım
Həsən Həsənov da Cəbrayılda çox nüfuzlu, hörmətli bir adam idi. Cavan-
lığında bir sıra böyük rayonlarda prokuror işləmiş, yaxşı ad-san qazan-
mışdı. O vaxt isə təcrübəli maarif işçisi kimi həm Cəbrayılda, həm də
qonşu rayonlarda hamı ona hörmət bəsləyirdi. Söhbət gecə keçənədək
davam etdi. Nəhayət, qonaq gəlişinin məqsədini dedi. Bildirdi ki, artıq res -
publikada məşhur olan 26 Bakı komissarı adına kolxozun Şıxalıağalı
kəndində də yeni orta məktəb tikilməlidir və o, yeni məktəbi Aslan bəyin
evinin yerində tikmək istəyir. Hamı bu sözdən təsirləndi. Çox qürurlu, vüqarlı
olan atamın gözlərinin dolduğunu heç vaxt görməmişdim. Amma həmin
söhbətdən sonra atam əməlli-başlı qəhərlənmişdi. Amma o, özünü ələ alıb
Köçəri Babayevin bu hərəkətini çox yüksək qiymətləndirdi, ona təşəkkürünü
bildirdi və öz halallığını verdi. Xatirimdədir, atamın ürəkdən kövrəldiyini
görən Köçəri Babayev dedi ki, Əhməd, sənin atan Aslan bəy Şıxalıağalıda,
Şükürbəylidə, ətraf el-obada çox adamlara çorək verib, yaxşılıq edib. Mən
hələ uşaq olanda valideynlərim Aslan bəyin onlara göstərdiyi kömək, etdiyi
yaxşılıqlar barədə danışmaqdan doymazdılar. Məni də bu qapıya gətirən,
bax, həmin o yaxşılıqlardır. O vaxtdan neçə illər keçsə də, mən Köçəri
Babayevin bu mərdanə hərəkətini heç vaxt unutmuram.

Bəli, Aslan bəy haqqında mənim bildiklərim elə bunlardır. Gücüm
çatana qədər mən onları kağız üzərinə köçürdüm. Hörmətli Həsən müəl-
limə bir daha minnətdaram ki, mənə belə bir xahişlə müraciət etdi və mən
heç olmasa, ürəyimdə olanları deməyə çalışdım. Bəli, bu gün Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğalı altında inləyən torpaqlarımız, kəndlərimiz, el-
obamız barədə kitablar yazmaq çox müqəddəs bir işdir. Kənd isə insan-
lardan ibarətdir və həyatda böyük izlər qoymuş insanları yada salmaq
Tanrıya da xoş gedər. 
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ƏLİYEV ƏHMƏD ATAKİŞİ OĞLU

Əhməd bəy Atakişi oğlu adına, hörmət-izzətinə görə üç-beş sayılıb-
seçilən kişidən biri olub. Ağır zamanlarda bir eli doyuran təhnə kişilərdən
imiş Əhməd bəy. Onun süfrəsi açıq, qazancı isə halal imiş. Gözü-könlü
tox, tanrısına minnətdar idi, verdiyi ruziyə görə.

Atası onu zəhmətkeş, çalışqan, dözümlü böyütmüşdü. Xeyirxahlıq ona
atasından qalma bir örnək idi. Əhməd bəy köhnə kişilərin dediyi kimi
gündüz çıraqla axtarılan nadir kişilərdən imiş.

Əhməd bəy açıq ürəkli, qonaqpərvər bir şəxs olmaqla bərabər,
bacarıqlı və ağıllı imiş. O, öz zəhməti, çalışqanlığı ilə çoxlu mal-dövlət
qazanmışdır. Deyirlər ki, onun 40 dəvəsi, 700 baş mal-qarası, 3000 baş-
dan artıq qoyunu var imiş. Bütün bu var-dövləti qazanmaq və saxlamaq
üçün öz çobanlarından heç də az əziyyət çəkmirdi. Əhməd bəy həmişə
öz çobanları ilə insafla rəftar edirmiş. Heç vaxt onların muzdunu kəs-
məzmiş. Elə buna görə də indinin özündə də Əhməd bəy insaflı, rəhmli
bir şəxs kimi yaddaşlarda qalıb və hörmətlə xatırlanır.

Hər bahar o, dəvələrini yüklədib uşaqlarını yükün üstə mindirib yaylağa
yola düşərmiş. Özü kəhər atın belində öndə, çoban-nökərlərisə sürüləri
onun arxasınca Bazarçaya – Şıxalıağalı yurdlarına qaldırarmışlar.

Əhməd bəyin həyat yoldaşı Tamam xanım da onun özü kimi qoçaq,
işgüzar idi. Təsərrüfatın idarə olunmasında daima ərinə kömək, arxa olarmış.

Əhməd bəyin iki qardaşı var imiş. Onun Ağalar adlı qardaşı çox yaxşı
güllə atırmış. Deyirlər ki, o, tüfəngi üzünə götürməyi ilə uçan quşu vurması
bir olarmış. Atı qaçarağında minər-düşərmiş. Özü də çox ürəkli, qorxmaz
imiş. O biri qardaşı Bəylər isə hələ cavanlığında xəstəlikdən vəfat edib-
miş.

İranlı basqınçılar Arazdan keçib tez-tez bizim obalara gecə basqınları
edirmişlər. Bu cür gecə basqınları heç də faciəsiz ötüşmürdü. Belə basqın-
ların birində Əhməd bəyin obasına qəfil hücum edirlər. Hər iki tərəf üz-
üzə xeyli atışır. Və bu atışma vaxtı Ağalar basqınçılar tərəfindən vurulur.

Əhməd bəyin ölümü haqqında da çox maraqlı rəvayət söyləyirlər.
Deyirlər ki, bir gün axşamüstü toran qarışan vaxtı Əhməd bəy atın üstündə
Cinni çinarın yanından keçirmiş. Cinni çinarın yanı da çox kollu-koslu olan
bir yerdi. Gecə vaxtı qaranlıq düşəndə ordan hər adam ürək edib keçib
gedə bilməzmiş. Çünki çox vahiməli, qorxunc yerdi. Elə indinin özündə
də gecə vaxtı heç kim ordan keçib getmək istəməz, əgər yol-yoldaşı və
çox vacib işi olmasa. Əhməd bəy çinarın yanından keçəndə görür ki, nar
kolunun dibində bir arıq, ölüvay çəpiş var. Fikirləşir ki, kiminsə sürüsündən
ayrılıb qalıb. Yiyəsinə çatdırmaq üçün, bir də ki, qurd-quş yeyər deyə əl
atıb çəpişi götürüb alır atın qucağına. Evə yaxınlaşanda baxır ki, çəpiş
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danışır. Çəpiş deyir ki, ay Əhməd bəy, sən niyə baxıb görmədin ki, bu
çəpiş erkəkdi, yoxsa dişi?

Bunu eşidən Əhməd bəy qorxudan çəpişi qucağından tez atır yerə.
Çəpiş o dəqiqə yoxa çıxır. Bu hadisədən bərk qorxmuş Əhməd bəy özünü
evə çatdırır və ağır xəstələnir. Yorğan-döşəyə düşən Əhməd bəy qızdırma
içərisində yanır, tez-tez sayıqlayır, anlaşılmaz sözlər deyir. Üç gün sonra
dünyasını dəyişir.

Əhməd bəyin vəfatından sonra var-dövlət də xeyli azalır. Elə bil ki,
bərəkət, ruzi onun ayağında imiş. Ağaların da ölümü bu evə təsirsiz
ötüşmür. Ailədə Xanlardan başqa bir başı papaqlı yox idi. O, isə hələ çox
gənc idi.

Ağaların öldürüldüyünü bilən basqınçılar yeni basqına hazırlaşırlar.
Bundan xəbər tutan Əhməd bəyin dostlarından biri Tamam xanıma xəbər
göndərir. Tamam xanım Səlim bəyi çağırtdırır və əhvalatı ona xəbər verir.
Onlar gecə pusqusu qururlar. İşığı söndürüb basqınçıları gözləməyə
başlayırlar. Tamam xanım danışırmış ki, xoruzun birinci banına qədər göz -
lədik. Heç bir hadisə olmadı. Elə arxayınlaşıb yatmaq istəyirdik ki, birdən
it hürdü. Hənirti Araz tərəfdən gəlirdi. Tez tüfəngləri götürüb hazır
dayandıq. Xanlar da yanımızda idi.

İt özünü yeyib tökürdü. Ancaq heç bir səs eşidilmirdi. Görünür
basqınçılar itin sakit olmasını gözləyirdilər. Aradan bir xeyli vaxt keçdi.
Gecənin sakitliyində Arazdan əsən külək basqınçıların öz aralarında olan
söhbətini gətirirdi. 

Ə, səbir də gəldi. Dedim ki, getməyək. Xoruzun ikinci banına da az qalır.
Bunlar da yatmayıblar. Gəlin qayıdaq. Özümüzü nahaq gülləyə verməyək.

O birisi:
– Ə, gəlin bir az gözləyək. Dan üzü qəfil basqın edib mal-qaranı çə kə -

rik. Yoxsa əliboş qayıtmaq istəyirsiz? Mən qayıtmıram! 
Əvvəlki səs:
– Ə, ucuz ölüm axtarırsan? Qayıdırıq, vəssalam. Bu gecə olmaz.
Basqınçıların qayıtdığını görən Səlim bəy onların arxasınca qışqırır.
– Ananız namaz üstə imiş. Yaxşı ki, qayıtdınız. Yoxsa biriniz də burdan

salamat qayıtmayacaqdınız.
Basqınçılar onlara tərəf bir güllə atıb, Arazı keçib gedirlər. Tamam arvad

danışırmış ki, Sovet hökuməti gələndə biz Bekəvilin döşündə salmışdıq
obamızı. Bu hökumət bizim hər şeyimizi əlimizdən aldı. Mənə bir at, bir
inək və bir neçə də qoyun verdilər. Qalanının hamısını kolxoza götürdülər.
Biz də olduq kolxozçu. Kolxozda işləyib dolanmağa başladıq. Çətin də
olsa bir təhər dolanırdıq.

Beləliklə Əhməd bəyin yurdunda həyat yolaşı Tamam, oğlu Xanlar və
qızı Məryəm qaldılar və ailənin soy-kökü yaşamaqda davam etdi.
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KƏRBƏLAYİ TƏHMƏZ

Haqqın dərgahında durur adınız, 
Bir el isidərdi ürək odunuz.
Namusla, qeyrətlə siz yaşadınız, 
A köhnə kişilər, köhnə kişilər.

Təxminən 1845-ci ildə Yuxarı Şıxalıağalıda anadan olmuşdur. O, çox
dindar, haqqa yaxın, Allaha qəlbən inanan bir adammış. O, halallığı sevən,
təmiz qəlbli olub. Onun inamında bir saflıq, məsumluq varmış. O, yumşaq,
asta danışıqlı, mülayim baxışlı olub. Kərbəlayi Təhməz uca boylu,
saqqallı, mehriban bir şəxs imiş. Özünün mal-qoyunu, əkin sahəsi olub.
Öz əlinin zəhmətilə yaşamağı sevən olub. Elə halallığı sevdiyi üçün də
Kərbəlanı – imam Hüseynin şəhid olduğu müqəddəs yeri ziyarət etməyi
vacib bilib. Və bu istəyinə çatıb. Kərbəlayi Təhməzin iki oğlu olub: Məm-
mədqulu və Rəhim. Kərbəlayi Təhməz Abasdı tayfasındandır.

MƏHƏMMƏDQULU KƏRBƏLAYI TƏHMƏZ OĞLU
(1862-1946)

Köhnə kişilərin adı yaşayır, 
Sönməyib ocağı odu yaşayır.
Baxın çinarlara odur yaşayır, 
A köhnə kişilər, köhnə kişilər.

Məhəmmədqulu təxminən 1862-ci ildə Yuxarı Şıxalıağalı kəndində
anadan olmuşdur. Məhəmmədqulu hündür boylu, işgüzar, çalışqan, zəh-
mətsevən bir əkinçi-biçinçi imiş. Ruhən, qəlbən torpağa bağlı olan bu
adam halallıqla yaşayıb öz əkin-biçinilə məşğul olurmuş.

Məmmədqulunun yeddi oğlu, iki qızı olub: Pakizə, Xanlar, Bəylər, Mər-
mər, Sülyeman. İki uşağının adı unudulub. Pakizə və Bəylər cavankən
ölüblər. Toyları olmayıb. Həyat yoldaşının adı Meyxanım olub. Məhəm-
mədqulu təxminən 1946-cı ildə vəfat edib. 

Məhəmmədqulu çox zirək olub. Heç kim onunla biçin biçməkdə yarışa
bilməzmiş. O, beş pencə biçəndə başqaları iki pencə güclə biçərmişlər.
On bafa bir dərz, on dərz isə bir pencədir. 
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RƏHİM KƏRBƏLAYİ TƏHMƏZ OĞLU
(1865-...)

Tarixin yanında ağdır üzünüz, 
İtməyibdir qalır cığır, iziniz.
Hikmətdir, kəlamdır, zərdir sözünüz.
A köhnə kişilər, köhnə kişilər.

Rəhim təxmininən 1865-ci ildə Yuxarı Şıxalıağalıda anadan olub.
Rəhim tanınan əkinçi-biçinçi olub. Öz torpağını əkib, becərməklə məşğul
olub. Rəhim həyat olydaşı Gülnisə ilə birilkdə beş uşaq böyüdüb, tərbiyə
ediblər: Kərim, Paşa, Saybalı, Bənövşə, Gülpəri.

Bəhmən kişi deyərdi ki, Paşanın yaxşı səsi olub. Sovet hökuməti quru-
landa İrana qaçdığı üçün Sovet hökuməti tərəfindən həbs edilib. Şuşa
qalasında həbsini çəkib. Deyilənə görə sabah həbsdən azad olunacağını
bildiyi üçün dustaq yoldaşları başına toplaşıb ondan bir mahnı oxumasını
xahiş edirlər. Onların xahişini yerə salmayan Paşa bir mahnı oxuyur.
Sabah səhər isə Paşanın qəfil ölüm xəbəri çıxır. 

Rəhimin nə vaxt öldüyü dəqiq bilinmir.
Bənövşə əri Astanalı ilə birlikdə İrana keçib gediblər. Orada çoxlu oğlu,

qızı, nəvələri var.
Gülpəri bir neçə dəfə ailə həyatı qursa da övladı olmayıb. 

HÜSEYN YÜZBAŞI ATAKİŞİ OĞLU
(1854-1930)

Düşmən köks ötürüb sizə baxardı, 
Qapıda hərlənib sözə baxardı.
Denən baş qaldırıb üzə baxardı?!
A köhnə kişilər, köhnə kişilər.

Hüseyn yüzbaşı 1854-cü ildə Yuxarı Şıxalıağalı
kəndində anadan olub. 

Hüseyn Yelizavetpol (indiki Gəncə) şəhərində
təhsil aldıqdan sonra kəndə qayıdır. Hüseyn təhsilli
olduğu üçün öz kəndinə yüzbaşı təyin edilir. Yaşlı
adamların dediklərinə görə o, çox mərd, çörəkli bir

adam imiş. Hüseyn yüzbaşıda mərdliklə bərabər bir sərtlik, amiranəlik də
varmış. Ancaq bu sərtlik onun xeyirxahlığını azaltmırmış.

Onun çoxlu mal-qarası, əkin sahəsi varmış. Onun əkin sahələri Yuxarı
Şıxalıağalıda Topcaq ərazisində, Aşağı Şıxalıağalıda Balaca düzün
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aşağısında imiş. 
O, öz mal-qarasını yayda dağlara – Şıxalıağalı dərəsi deyilən yaylağa

qaldırarmış. Şıxalıağalı dərəsi indiki Ermənistan ərazisində Bazarçayı
deyilən kəndin yaxınlığındadır.

Hüseyn yüzbaşı yaddaqalan bir həyat yaşamışdır. Onu nəinki öz
kəndində, Qraxdində, ətraf yerlərdə də, xüsusilə Qubadlının qonşu
kəndlərində də yaxşı tanıyırdılar, hörmətin gətirərdilər. O, tanınmış bir
ağsaqqal idi.

Sovet hökuməti gələndə Hüseyn yüzbaşı bu yeni quruluşu qəbul etmir.
Ona qarşı silah qaldırır. Deyilənə görə başına adam toplayıb Alıyanlı
qaçaqlarına qoşulur. Onlarla birlikdə yeni quruluşa – Sovet hökümətinə
qarşı vuruşur.

M.C.Bağırov Alıyanlı qaçaqlarına təslim olmağı təklif edəndə bu təklifə
qarşı çıxanlardan biri də Hüseyn yüzbaşı idi. Hüseyn yüzbaşı təxminən
1930-cu ildə xəstələnib vəfat etmişdir.

Onun iki oğlu olmuşdur: Zülfüqar və Köçəri. Zülfüqar milis sistemində
işləyirmiş. 1942-ci ildə müharibəyə gedib. Qara kağızı Belarusiya cəb-
həsindən gəlib. İkinci oğlu Köçəri isə son illərə qədər yaşamışdır.

Hüseyn yüzbaşı iti danışıqlı, kəskin baxışlı, cəld hərəkətli, ötkəm olub.
Onun zirəkliyini və cəldliyini atı qaçarağında atılıb minməsi, atın ça-
parağında nişanı vurması da göstərirmiş.

SALMAN BƏY AĞAKİŞİ BƏY OĞLU
(1871-1967)

Bir kəlmə söz desəz qan bağlanardı, 
Böyüyə-kiçiyə yol saxlanardı.
Əyrilər kəsilər, düz haqlanardı, 
A köhnə kişilər, köhnə kişilər.

Salman bəy tacir Ağakişi Alı bəy oğlunun ailəsində anadan olmuşdur.
İki qardaş olublar: Salman və İslam.

Salman bəyin babası Alı bəy deyilənə görə Tehranda dini məktəb qur-
tarıbmış.

O, kəndin ən hörmətli, nüfuzlu ağsaqqallarından biri idi. Onunla məs-
ləhət etmədən, onun iştirakı olmadan heç bir xeyir-şər işləri aparılmazdı.
O, keçərli söz sahibi idi. 

Salman bəy çox ötkəm, hövsələsiz, öz fikrini çəkinmədən müsahibinə
bildirən bir adam idi.

O, elə uşaqlıqda da qorxmaz, sözü üzə deyən olubmuş.
Salman bəy 1918-ci il erməni-müsəlman davasında yaxından iştirak
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edib. Nuru paşanın qoşunu Bakını azad etməyə gedəndə Salman bəy də
bu qoşunun tərkibində olub. Onbaşı imiş. Şamaxını azad edəndən sonra
xəstələnir – başına hava gəlir. Deyirlər ki, onun bu hala düşməsinin səbəbi
ermənilərin Şamaxıda törətdikləri amansızlıq, dəhşətli qırğın və vəhşilik
olub. Salman bəyi yoldan qaytarıb aparıblar Hacı Qaraman ocağına. Üç
gün burada özünü bilmədən yatıb. Ayılandan sonra yaxşılaşıb və qayıdır
öz kəndinə.

Salman bəyin 1918-ci il erməni-müsəlman davasından qalan tüfəngi –
Osmanlı onatılan, qılıncı və qızıl qəbzəli xəncəri olub. 60-cı illərə qədər
qalırmış. Ancaq onun həyat yoldaşı Zinyət «ələ düşər» qorxusu ilə tüfəngi
və qılıncı itirir. Qızıl qəbzəli xəncər isə ovsunçu Usuba qismət olur. Bəyin
oğlu Nərimanın boğazına ilan dolayan ovsunçu «Xəncəri verməsəniz ilanı
açmayacağam» - deyir. Və istədiyinə çatır.

Salman bəy Sovet hakimiyyəti qurulanda var-dövlətini verib kolxoza və
özü də kolxozda işləməyə başlayır. Əvvəl briqadir, sonra isə sədr kimi.

Salman bəy çox çay içən olub. Bir gün gedir Çərəkənə – dayısı qızıgilə.
Ona çay dəmləyirlər və onun necə çay içən olduğunu yoxlamaq üçün
çayın içərisinə bir arpa atırlar. Sonra hil, mixək. Çayı gətirib qoyurlar
Salman bəyin qarşısına. Bir-iki qurtum alıb stəkanı əli ilə kənara itələyir. 

– Ay dayı oğlu, niyə içmirsən? Sən axı çay içənsən.
Nə çox üz vurursan. Çayın arpa dadır, ay dayıqızı – deyə Salman bəy

cavab verir.
Belə bir əhvalat da olmuşdu. Salman bəy eşidir ki, kolxozda iclas ola-

caq. Pambığın becərilməsilə bağlı məsələ müzakirə olunacaq. Bir də ona
xəbər verirlər ki, (Hidayət müəllim) bəs sədr raykomla sahəni gəzərkən
Nərimanın sahəsindən pambıqdan hündür bir şahpencəri alağı tapıblar.
Raykom hirslənib deyib ki, iclasda bu alaqla onun boyunu ölçəcək. Bunu
eşidən Salman bəy – onun əlində həmişə çomaq olardı, ağacı arxadan
toqqaduranından qoyub qollarını da keçirərdi ağaca – gedir iclasın keçiri -
ləcəyi kluba. İçəri girib birbaşa gedir sədr və raykomun oturduğu səhnəyə.
Salman bəyi görən sədr qorxuya düşür və xoşagəlməz hadisəni qabaqla-
maq üçün deyir ki, (orada raykomun qulağına pıçıldayır ki, o dinməsin)
Salman bəy, a dayı, Nəriman cavan oğlandı. Biz istəyirik ki, onun sahəsi
təmiz olsun, adı həmişə qabaqcıllar sırasında olsun.

Salman bəy ona fikir verməyib, stolun üstünə bir ağac vurur. Stolun
üstündəki hər şey qarışır bir-birinə. Və deyir: mən o yan-bu yan bilmirəm.
Mənim oğlumun boyuna şahpencəri tutanın� deyib çıxır. İclas da bununla
qurtarır. 

Salman bəyin qardaşı İslam da zirək, diribaş adam olub. 1920-ci illərdə
o, icazəsiz olaraq İrana gedib gəlirmiş. Zastava rəisi Volxovla da dost imiş.
Ancaq Volxova deyirlər ki, İslam səni öldürmək istəyir, ehtiyatlı ol. Bir dəfə
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İslam İrandan mal gətirəndə, onları baş-başa bağlayıbmış, qəflətən Vol -
xovla rastlaşır və cöngələr hürkür. İslam bunların arasında qalır və ip onun
qollarını sıxır. İslam silahını çıxara bilmir. Volxov qorxusundan əl qum-
barasını atır İslamın üstünə. Bu vaxt Salman bəy Minbaşıda dayısıgildə
imiş. Yuxuda görür ki, kazaklar süngünü onun sinəsinə sancırlar. Hövlənək
yuxudan oyanır. Deyir ki, İslamı vurublar. Kəsə yolla tələsik evə gəlir. Və
görür ki, doğrudan da İslamın parça-parça olmuş bədənini palazın arasına
yığaraq evə gətiriblər. 

Salman bəy el təəssübü çəkən, qonum-qonşu namus-qeyrəti gözləyən
olub.

Yaxşı yadımdadır, iri kolxozları bölüb təzə kolxozlar yaradarkən
kəndimizin torpaqlarının bir hissəsini başqa kəndə vermək istəyirdilər. Bu
məsələ hətta yuxarılar səviyyəsində həll də olunubmuş. Qalırmış camaatın
bir təhər razılığını almaq. Bəzi ağsaqqallar da bu işə razılıq veriblərmiş.
Ancaq bu işdən xəbərdar olan Salman bəy paltosunu çiyninə atıb çıxıb or-
taya ki, bu torpağı dədəm-babam mənə miras qoyub, mən də onu mənə
qaldığı kimi öz övlad və nəvələrimə miras qoymalıyam. Bu torpağı heç kim
heç kimə dədə malı kimi bağışlaya bilməz. Kənd camaatı da Salman bəyi
müdafiə etmişdir. Salman bəyin bu qətiyyətini görən - onlar asfalt yolda
maşının içərisində oturub razılıq xəbərini gözləyirmişlər – rəhbərlər bu
işdən vaz keçirlər. Bilirlər ki, Salman bəyin «yox» dediyi işə heç kim razılıq
verə bilməz. Beləliklə kəndin torpağı toxunulmamış qaldı. Salman bəy uzun
bir ömür yaşamışdır. El ağsaqqalı 96 yaşında dünyasını dəyişmişdir.

Onun ölümü el itkisi idi. O, eldən gedən idi. 

ATAYEV KÖÇƏRİ HÜSEYN oğlu
(1900-1986)

Məni olduğum kimi xatırlayın
İmam Hüseyn

Köçəri kişi kəndin hörmətli, sayılan, söz sahibi
olan ağsaqqallarından idi. Dünyagörmüş bu adam
hazırcavab, ağıllı idi. Həyat hadisələrindən nəticə
çıxarmağı bacarırdı. Bütün bunlarla bərabər o həm
də sərt və çox tələbkar idi. Hər işdə ciddiliyi, nizam-
intizamı, ədəb-ərkanın gözlənməsini istəyərdi. O,
hamıdan böyük-kiçik yolunu saxlamağı tələb
edərdi.

Köçəri VII sinfi qurtardıqdan sonra Karyagin (in-
diki Füzuli) rayonunda ibtidai sinif müəllimi kursunu
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qurtarmışdır. O, Şıxalıağalı kənd məktəbində bir müddət müəllim işləyib.
Sonralar onu rayona «Torpaq şöbəsi»nə yeni vəzifəyə aparırlar. Burada
da işinin öhdəsindən gəlir, hörmət qazanır. Ancaq Şükürbəyli kənd soveti
sədri təzələnəndə onu da sovetə sədr müavini göndərirlər.

O, kəndin bütün işlərində yaxından iştirak edər, öz ağıllı məsləhətlərilə
işin aşarına kömək göstərərdi. Köçəri kişi öz uşaqlarına qarşı da çox
tələbkar idi. Bəlkə elə buna görədi ki, onun övladları həyatda öz yerlərini
tuta bildilər, bu qarışıq zəmanədə çaşıb qalmadılar. O, uşaqlarının oxu-
masına xüsusi tələbkarlıqla yanaşardı. Köçəri kişi tez-tez məktəbə gedər,
dərslərdə iştirak edər, müəllimlərlə sıx əlaqə saxlayardı. O, kənd
uşaqlarının hamısının təhsili ilə maraqlanırdı. Dərsə cavab verməyən
uşaqları elə sinifdəcə utandırardı. O, uşaqlara təhsilin gözəlliyindən,
xeyrindən danışar, onları oxumağa həvəsləndirərdi.

Şıxalıağalı Orcenikidze adına kolxoza yeni sədr seçmək lazım gəlir.
Yuxarıların məsləhəti ilə onu yerli kadr kimi sədr seçirlər. Bu vəzifədə
Köçəri bir müddət işləyir. Ancaq bəzi məsələlər onun bu vəzifədən get-
məyə vadar edir.

Bundan sonra o, bir müddət kənd mağazasında satıcı-müdir işləyir.
Sonra o sakit bir həyata qayıtmaq istəyir.

O, ömrünün son illərini Bekəvil bağında gözətçi işləməklə keçirir. 1986-
cı ildə – ömrünün səksən altıncı ilində şirinliklərilə bərabər acılarını da
daddığı bu həyatla vidalaşdı. Köçəri kişi, nə qədər sərt, ciddi olsa da onda
özünəməxsus yumor hissi də var idi.

Haşiyə: Qubadlı rayonunda Mahrızlı kəndində toyda idik. Köçəri kişi
hər kəsə bir iş tapşırdı. Ona heç bir iş tapşırılmadığını görən Eldar: 

– Köçəri əmi, mənə də bir iş tapşır, – dedi.
Eldarı başdan-ayağa süzən Köçəri kişi onun hallı olduğunu görüb:
– Get, arvadların stoluna fikir ver. Gör kim çox yeyirsə gəlib mənə

deyərsən, – dedi Köçəri kişi zarafatla.
İndi bu ağsaqqallar haqqında düşünəndə qəlbimdə onlara qarşı son

dərəcə böyük hörmət və sayğı duyğusu oyanır. Dünyanın bir parçasına
çevrilmiş, mənəviyyatımıza hopmuş bu adamlar uzun ömürlü, çox
yaşardılar. Onlar bizim həyatımızın mənası, yüksəlişi və hərəkəti olublar.
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VI bölüm

* * *
Bu yeni dövlətdə, üç rəngli bayraqda Xanalı ruhunu, arzusunu görürdü.

Sərhəddə yad dildə danışan, xalqa yuxarıdan aşağı baxan, bəyənməyən,
xalqa yad olan ruslar getdilər. Yüz ildən artıq bir dövrdə yad çəkməsi al-
tında inləyən ana torpaq azad nəfəs aldı. Xalq qəddini düzəltdi. Hamı öz
əkin-biçinində idi. Çarın silah etibar etmədiyi xalq ələ silah alıb öz dövlətini
qorumağa, sərhədlərinin keşiyini çəkməyə başladı. Xalqın üstündən rus
qorxusu götürülmüşdü. Xanalı sevinirdi. Nə yazıqlar ki, bu sevinc uzun
çəkmədi: 

Qara qorxunc xəbərlər gəlirdi. İşğalçı kimi qovulan çar əsgərləri indi xi-
laskar bolşevik cildində qayıdırdılar. Bakı işğal olunmuşdu. Cümhuriyyət
süquta uğradılmışdı. Bolşevik rusların bu dəfə gətirdikləri bayrağın
üstündə 5 guşəli ulduz, oraq, çəkic şəkli vardı, cüt başlı qartalın əvəzində.
Bolşeviklər 29-30 aprel 1920-ci il tarixdə Cəbrayıl ərazisinə daxil oldular.
Adını eşidib üzünü görmədikləri bolşevikləri görmək üçün tamaşaya çıxan
xalq cır-cındır içərisində qaraçı-dilənçi köçünə bənzəyən bu kütləni
görəndə çaşıb qalmışdı. Bolşeviklər əsgərdən daha çox quldurlara
oxşayırdılar. Onların görkəmindən cin hürkürdü. Əyinlərindəki paltarları
cır-cındır, altı qopmuş ayaqqabılarını isə əsgi ilə sarımışdılar. Bəzilərinin
isə ümumiyyətlə ayaqqabıları yox idi. Ayaqlarına əsgi sarımışdılar. Onların
bu acınacaqlı görkəmi xalqa çox pis təsir bağışladı, onlara olan inamı
azaltdı. Bolşevik quldurlar sərhəddə yerlərini tutan kimi camaatdan özləri
üçün ərzaq, at, atlarına ot-ələf tələb etməyə başladılar. Sonralar Şamda
sərhədə yaxın ərazidə “Rus qoruğu” kimi tanınan biçənək də əsgər atlarını
otla təmin etmək üçün yaradılmışdı. 

Əsgərlər təzə yaradılmış, ancaq heç bir gücü olmayan yerli hökuməti -
İnqilab komitələrini saymırdılar. İstədiklərini verməyəndə zorakılıqla
alırdılar. Bu da xalq arasında narazılıq yaradırdı. Bəziləri bu vəziyyətlə
barışmayaraq canlarını qurtarmaq üçün baş götürüb İrana qaçırdılar. Tez-
tez sərhəddə qaçaqlarla atışmışlar, toqquşmalar olurdu. Şükürbəyli zas-
tavasının həyətində dəfn edilmiş bir rus əsgəri də belə döyüşlərin birində
qətlə yetirilmişdi. 

Sərhəddə nəzarət gücləndirildi. Bolşeviklər mövqelərini möhkəm-
ləndirdikcə daha sərt tədbirlərə əl atırdılar. 30-cu illərin əvvəllərində kolxoz
söhbəti atıldı ortalığa. Kəndə tez-tez nümayəndələr gəlirdi. Camaatı
toplayıb kolxoz quruluşundan, onun üstünlüklərindən danışır, adamları
buna inandırmağa çalışırdılar. Var-dövləti olanlar kolxoz istəməsələr də,
kasıblar bu söhbətlərə inanır, maraqla qulaq asırdılar. 
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Nəhayət, 1933-cü ildə kənddə kolxoz qurmağa başladılar. NKVD də
kəndə həmişə olduğu kimi dustaq maşını ilə gəlirdi. Kolxoz yaratmaq üçün
kimi inək, kimi də cut, öküz qoyurdu bu birliyə. Kazımoğlu Məstah özünün
Zoğal adlı öküzünü, Cəbrayıl bəy Ağbal öküzünü, Məmmədqulu oğlu
Hüseyn Çağal (irtməyi ağ) öküzünü verirlər kolxoza, Mustafa kişi bir baş
sağılan camışını, Ağalar bəy bir neçə qoyun qoyur kolxoza. Qiyas kişinin
də malı-qoyunu çox olub o vaxt. O da kolxoza boğaz düyə, at, öküz verib. 

Atakişi oğlu Əhməd bəy, Hüsən varlı-hallı olduqları üçün onlardan alı-
nan heyvanlar da çox olub, Hüsən kolxoza dəvə də verib, ancaq özü kol -
xoza girməyib. 

Öküzü, malı-qoyunu olmayanlar cüt, xış veriblər. Beləliklə, ilk kolxoz
yaradılır. Deyilənə görə, ilk kolxoz sədri də Qasım olub. Qasım çox sərt
adam imiş. Rzalı bəyin, Fərrux bəyin, Hidayət bəyin, Molla Cəfərqulunun,
Vəli qızı Səkinənin, Rüstəmin, Hüseyn Məmmədqulu oğlunun və
başqalarının torpaqları əllərindən alınır, bu torpaqlar əsasında kolxoz
yaradılır. 

Kənddəki bağlar da öz sahiblərinin əlindən alınır. Bekəvl bağı, Şah-
bazın bağı, Kərbalayı Mahmudun bağı, Məmmədqulunun bağı da alınaraq
elin istifadəsinə verilir. 

Hətta İsaxın, Heydərin qarğılıqları da əllərindən alınaraq kolxozun
mülkiyyəti elan edilir. Daha bu mülk sahiblərinin heç biri icazəsiz oradan
nəinki bir şey götürə bilməzdi, hətta ora getməyə ixtiyarları yox idi. 

Onu da qeyd edək ki, kolxoza ən axırıncı girən Ağalar bəy olub. Ona
təklif ediblər ki, kolxoza üzv olsun, yoxsa mal-dövləti əlindən alınıb özü
isə kulak kimi kənddən sürgün olunacaq. 

Kolxoz quruluşu möhkəmləndikcə camaat daha çox sıxışdırılır. Kol -
xozçu olmayanların həyətyanı təsərrüfatına su, mal-qoyununu kolxoza aid
olan ərazilərdə otarmağa icazə verilmir. 

Camaat daha isti yay aylarında yaylaqlara gedə bilmirlər. Əkin-biçinlə,
suvarma ilə məşğul olurlar.

* * *
1933-cü ilin 1 yanvar məlumatına görə, Şıxalıağalı kəndi Sarıcallı kənd

Şurasına daxil imiş. Kənddəki kolxoz Əliheydər Qarayevin adını daşıyır-
mış. Həmin dövrdə kolxozda 47 təsərrüfat birləşirmiş. Bu təsərrüfatda 221
nəfər kolxoz üzvü çalışırmış. 

Yenə də 1933-cü ilin məlumatına görə, Şıxalıağalı və Mərzə kəndləri
Sarıcallı kənd Şurasına daxil imişlər. Şıxalıağalıda 67, Mərzədə isə 72
təsərrüfat var imiş. Şıxalıağalıdakı 67 təsərrüfatın 47 ümumiləşdirilmiş, 20
isə fərdi imiş. Məzrədəki 72 təsərrüfatın 45-i ümumi, 27-si isə fərdi olub.
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Şıxalıağalıdakı bu təsərrüfatlarda 110 kişi, 108 qadın olmaqla 218 nəfər
çalışırmış. 

Məzrədəki təsərrüfatda isə 176 kişi, 163 qadın olmaqla 339 nəfər əmək
sahəsi ilə məşğul olurmuşlar. 

* * *
Silahını gizləyib saxlayanlar – bolşeviklər gələndən sonra kimin silahı

(atılanı) vardısa əllərindən almışdılar – qaçaqçılığa başlamışdılar. Onlar
sərhəddi keçərkən kolxoza basqın edər, əsgərlərlə rastlaşanda silahlı
müqavimət göstərirdilər. Bu zaman atışmalar baş verir, hər iki tərəfdən
ölüb-öldürülənlər olurdu. 

Paşa, Bayramuşağından Fərzalı, Astan, Hüsən, Ağalar və başqaları
İrana gedib gəlirmişlər. Fürsət düşdükcə kolxozu talan edir, mal-dövləti
sürüb aparırmışlar. 

Sovet hökuməti əhali arasında savadsızlığı ləğv, mədəniyyəti inkişaf
etdirmək üçün kənddə məktəblər açır, klublar yaradır. Şıxalıağalıda ilk
ibtidai məktəb təxminən 1925-ci illərdə Şahbazın evində təşkil edilmişdir.
10 yaşına qədər bütün uşaqların siyahısı tutulur və onlar məcburi olaraq
təhsilə cəlb edilirlər. Uşağı məktəbə getməyən valideyn cəzalandırılırdı.
Sonralar məktəb Xasay bəyin, daha sonra Xanlar bəyin evinə köçürülür.
Məktəbdə ilk dəfə Maralyandan Yusif müəllim, Cəbrayıldan Səttar müəllim
dərs deyiblər. Məzrədən Əliyev Gəncalı, İmran Əhmədov, F.Əzimov,
Vəliyev İmran, Sarıcallıdan Hüseyn müəllim də bu məktəbdə işləmiş
uşaqlara savad öyrətmişlər. Hüseyn müəllimdən sonra Gülsənəm müəllim
kəndə göndərilir və elə kənddə də məskunlaşıb qalır. 1936-37-ci illərdə
Alı, Nuruş Xudiyev, Meyxanım, Mürşüd, Rəşid Hasan oğulları, Şaşa, Əli,
Hüseyn bu məktəbin şagirdləri olublar. 

Sovet hökuməti yaşlılar arasında da savadsızlığın ləğvi üçün elə ilk il-
lərdən geniş fəaliyyətə başlayır. Müəllimlər bu siyasi kampaniyaya cəlb
olunurlar. Hətta digər savadlı adamlar da bu işə qoşulur. Mirzə Səttar,
Vəliyev Nəriman, Əliyev Gəncalı, Q.Əhmədov, Vəliyev İmran və başqaları
bu işdə fəallıq göstərirlər. 

Vəliyev Nəriman klub müdiri işləyirmiş. O həm də mahir tarçalan idi.
N.Vəliyev kənd cavanlarını toplayıb Üzeyir Hacıbəylinin “O olmasın, bu
olsun” əsərini tamaşaya hazırlayıb. Nəriman Məşədi İbadı, Qumru Həsə -
nova Gülnazı oynayırlar. Tamaşa camaat tərəfindən alqışlarla qarşılanır. 

Kəndlərdə ayda bir dəfə kino göstərilirmiş. Bu kinolar səssiz idilər. Film
göstərildikcə kinomexanik onun məzmununu danışırmış. Bu da camaat
üçün bir yenilik idi. O dövrdə ən çox göstərilən film “Çapayev” idi ki,
adamlar, xüsusilə cavanlar bu filmə xüsusi maraq göstərirdilər. Çapayevin

87

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə



igidliyi, döyüşkənliyi onları vəcdə gətirirdi. 
* * *

Otuzuncu illərdə hər kənddə bir kolxoz var idi. Bu kolxozların çoxu iqti-
sadi cəhətdən özünü doğrulda bilmirdi. Ona görə də belə kolxozları nis-
bətən varlı, güclü kolxozlarla birləşdirməyə başladılar. 1939-cu ildə Tağlı
kəndindəki Molotov adına kolxoz da Şıxalıağalı kəndindəki Orcenikidze
adına kolxozla birləşdirildi. 

Suvarmaya artan tələbatı ödəmək üçün Sarıcallı kəndinin altından Araz
çayından kanal çəkildi. Bu kanalın suyu ilə Şıxalıağalının Şamda yerləşən
torpaqlarını suvarmaq imkanı yarandı. Bu da əkilmiş pambığın və taxılın
suvarılmasına kifayət edirdi. Ancaq ulgundan, qarğı-qamışdan, böyürtkən
kollarından təmizlənərək yeni əkin sahələri yaradılırdı. Su qıtlığı yaranırdı.
Əkilmiş pambıq, taxıl sahələrini suvarmağa su çatmırdı. Bu səbəbdən də
təxminən 1947-ci ildən Hasanlı kəndi yaxınlığında Qız Qalasının altından
yeni suvarma kanalı çəkilməyə başlandı. Bu kanalı demək olar ki, bütün
rayon çəkirdi. Hər kəndə xüsusi sahələr ayrılmışdı. Həmin sahələrdə kol -
xozçular arasında yerin şəraitinə görə bölünürdü. Düz, asan qazılan yer-
lərdə 5-6 metr uzunluğu, 3 metr dərinliyi, 5 metr enində sahələr ayrılırdı
və 4-5 nəfər bu sahəni ən qısa müddətdə 4-5, ən uzağı bir həftəyə qazıb
təhvil verməli idilər. Kim gündəlik planı yerinə yetirməsə qalıb axşam da
işləməli idi. Çətin yerlərdə isə bu ölçülər dəyişirdi. Adamlar kanaldan tor-
pağı 2-3 dəfəyə (ələ) atırdılar kənara. Biri qazıb kanalın döşünə, o birisi
isə oradan bel ilə götürüb kənara atırdı. 

Dağ kəndlərindən gətirilmiş adamlar yaxın kəndlərdəki evlərə pay-
layırdılar. Çünki öz evlərinə gedib-gəlmək qeyri-mümkün idi. Nəqliyyat yox
idi. Kanalın qazılmasında İlyas kişi, Qara, Mustafa, Salman bəy, Surxay,
Ağalar, İmran, Eyvazoğlu İsmayıl, Xeyrulla ürəklə işləyirlər. Qadınlardan
Tamam Həsənova, Əsli, Lala Sadıqova, Gülpəri Rəhimqızı, Şahlıq Təh-
məzova, Həsənova Səlbi, Minə, Sədət, Fatmanisə, Mirvari, Mərziyə,
Zibeydə, Qızyetər, Çiçək, Əhmədova Firuzə ad-san qazanmışdılar. Kol -
xozçuları həvəsləndirmək, əmək məhsuldarlığını artırmaq üçün müxtəlif
forma və üsullardan istifadə olunurdu. Staxanovçuluq hərəkatından,
Keçici qırmızı bayraq verməkdən, adının şərəf lövhəsinə yazılması və
hətta pul mükafatı da verilirdi. Adlarını yuxarıda çəkdiyimiz kolxozçular
Staxanovçular hərəkatının qabaqcılları idilər. 

Biçilmiş taxılı samandan ayırmaq üçün – döymək üçün - vəldən istifadə
olunurdu. Taxılı xırmanda yerə sərib bir cüt öküz qoşulmuş vəli onun üstü
ilə sürürdülər. Sünbülü yaxşı, tez əzsin deyə vəlin altında deşiklər açırdılar
və həmin deşiklərə daş və ya dəmir parçaları çalırdılar, üstünə isə iki-üç
uşaq və ya iki qadın otururdu. Tamam, Zinyət, Məryəm, Şahlıq, Mirvari və
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başqaları taxıl döyülən zaman vəlin üstündə oturardılar. Günün istisində,
eyni dairədə dövrə vurmaq çox ağır iş idi. Adamın başı fırlanır, gözləri qa -
ra lır, gün yandırıb yaxırdı. 

* * *
Müharibənin başlaması insanlara yeni dəhşətlər, fəlakətlər gətirdi. Bu

fəlakətləri öz gözləri ilə görüb, dözüb yaşamış insanlar əsl qəhrəman idilər.
Özü ilə yeni məhrumiyyətlər gətirən müharibə öz sərt üzünü çox tez
göstərdi. 

Əvvəlcə kənddəki cavanlar – analarının ümidi, sevinci olan bu boylu-
buxunlu oğlanlar səfərbərliyə alındılar. Gülər üzlərə bir hüzn, baxışlara
kədər hopdu. Dərd üstündən dərd gətirdi bu müharibə. Orduya ilk səfər-
bərliyə alınanlar isə Oruc Abduləli oğlu və Əbil Sevdimalı oğlu oldular.
Məstalı camaatın qoyununu otarır, Oruc isə həftədə bir günün südünə
quzuya gedirdi. Əbil Sevdimalı oğlu Verdiyev balacaboy, kürəkli, sarı oğlan
idi. Əbil ailənin tək oğlu idi. Müharibədən qayıtmadı. Anası Balaxanım
ölüncə onun yolunu gözlədi. 

Bunların ardınca əli silah tutanların hamısı döyüşən orduya səfərbər
oldular. Kişilər gedəndən sonra kənddə demək olar ki, başıpapaqlı qal-
madı. Bir neçə yaşlı kişilərin, uşaqların və qadınların ümidinə qaldı kənd.
Kənddə qalan yaşlı kişilər Xasay bəy, Bəbirov Behlud – boyu balaca
olduğu üçün aparmadılar, Məstalı kişi, İlyas, Məmmədquluoğlu Hüseyn,
Feyzulla, molla Eyvaz, tağlı Qurban, Salman bəy, İsa bəy və başqaları idi. 

Onsuz da qıt olan çörək demək olar ki, yoxa çıxdı. O günləri yaşamış
olan Şəfaətin dediklərindən: o zaman tağlı Cabbarın evi indi Əlioğlu
Məhəmmədin evinin yerində idi. O ətrafda ondan başqa heç kimin kirkirəsi
yox idi. Nənəm (anam) Xeyrənsə kolxoz işinə gedirdi. Evdə mən qalırdım,
uşaq idim. Bir ovuc buğdanı kirkirədə çəkirdim. Hasanqulunun – Xeyrul-
lanın əmisi – arvadı Anaxanım, - Allah ona rəhmət eləsin, - onun bar-
maqları açılmırdı deyə işə aparmırdılar – çəkdiyim unu ələyirdi. Undan
kökə bişirib deyirdi ki, apar “Rus qoruğu”nda ver anana, yarmasını da tök
suya – axşam anan gələndə südlə bişirər yeyərsiniz. 

Torpağı xışla əkirdilər. Hər xışa iki və ya dörd öküz qoşurdular. Buna
da iki boyun, yaxud dörd boyun deyirdilər. Yaşlılar cütün dəstəyindən
yapışır, uşaqları isə öküzün boynunda – boyunduruqda oturdurdular.
Uşaqlar öküzləri şumdan çıxmağa qoymurdular. Bəzən balaca, cansız
olan uşaqları – çərkəvi – yıxılmasın deyə boyunduruğa bağlardılar. Böyük
uşaqlarsa öküzün buynuzlarına bağlanmış ipdən yapışıb qabağa
düşərdilər və çalışardılar ki, öküzlər onların dabanlarını ayaqlamasınlar.
İlyas kişi, Xasay bəy, Məmmədquluoğlu Hüseyn cütcü, Rəfil, Möhbalı
Aslanoğlu, Həsənov Əli, Murtuza isə çərkan-hodaqçı olmuşdular. 
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Şəfaətin xatirələrindən: məktəbli uşaqlardıq, təxminən 10 yaşımız
olardı. Bizi başaq yığmağa aparırdılar. Biz də kolxozda gücümüz çatan
bütün işləri görürdük. Hərənin bir dağarı var idi. Bizi biçilmiş taxıl yerində
sıraya düzüb işə başlamağımızı tapşırırdılar. Sünbülləri topladıqca arada
bir ovub su apardığımız butulkaya yığırdıq (ona görə hamı çalışırdı ki, bu-
tulka tapsın. O da çox çətin iş idi. Tapılmırdı) həmin butulkanı da doğara
qoyurduq. Xırmanda dağarı boşaldanda üstdən butulkanı əlimizlə tuturduq
ki, heç kim bilməsin. Ancaq bizim bu kələyimizi qoruqçu Səlim bəy, Allah
ona qəni-qəni rəhmət eləsin, bilirdi, lakin üstünü vurmurdu. O bir butulka
buğdanı kirkirədə çəkib yarma edir, südlə bişirəndən sonra qaynadılmış
pencər qatıb yeyirdik. Camaatı o aclıq dövründə pencər saxladı, xoşbəxt-
likdən o zamanlar pencər bol idi. Kolxozun sədri Salman bəy idi. 

Əkin sahələri get-gedə azalırdı. Pambığı, taxılı suvarmağa su çatmırdı.
Aclıq, qəhətlik get-gedə artırdı. Məzrəli Dürdanənin evinin alt tərəfində Şıx-
alıağalının gölü vardı. Məzrə kolxozu ilə müqavilə bağlamışdılar ki, Məzrənin
dərə aşağı axan suyunu gölə yığıb Böyük düzü onun suyu ilə suvarsınlar.
Əvəzində isə onlara 2-3 araba ot versinlər. Əli Həsənov deyirdi ki, 1942-ci il
yanvarın 15-də Saybalı, Xanlar, Əkbər, Hasan, İbrahimov Məhərrəm cəb-
həyə yola düşdülər. Dilşad müəllim danışır ki, atam Əkbər cəbhəyə gedəndə
mən 3 günlük olmuşam. Anam deyirdi ki, atan yola düşəndə səni qucağına
alıb diqqətlə, həsrətlə üzünə baxdı, Gülü, dünya ölümlü-itimli dünyadır. Uşaq-
dan muğayat ol! – dedi. Mən Əkbəri çaylağın kənarına qədər ötürdüm.
Gözüm arxasınca qaldı. Elə o gedən oldu. Daha qayıtmadı. 

Bütün ölkə kimi kənd də “Hər şey cəbhə üçün!” – şüarı ilə yaşayır və
işləyirdi. 

İlahi! O illəri necə yaşamışdı ata-babalarımız?! O dövrün gənc qızları
gülməyin, sevməyin nə olduğunu bilirdilərmi?! Çətin! Buna nə vaxt var idi,
nə də zaman onun zamanı idi. Gedənlərdən “qara kağızlar” gəlirdi. Heç
yığışıb “qara kağızı” gələni ağlamağa imkan da yox idi. 

Şəfaət danışır ki, Hidayət oğlu Kərimin bir şeypuru vardı, kolxoz ver-
mişdi. Dan yeri ağaranda Kərim Fətalının yalına çıxıb şeypuru çalırdı.
Uzağı 10-15 dəqiqədən sonra hamı işə çıxırdı. Gecikməz olmazdı. Lap
ordudakı kimi. 

Taxıl əkib becərənlər özləri acından ölürdülər. Xasay bəy acından öldü.
Dəfn etməyə kişi yox idi. Arvadlar arabaya qoyub – qolavandan Ərşad tu-
tubmuş – o vaxt Ərşad 14-15 yaşda imiş, aparırlar dəfn etməyə. Fətalının
yalında araba əldən çıxıb qaçır geri. Ərşad da ki, Allah vermişdi. Xasay
dayı, hara qaçırsan, qəbiristanlığa getmirsən? Gəl bəri, gəl səni aparım –
deyərək geri qaçan arabanın dalınca baxır. Ağlamalı olan bu hala arvadlar
gülüşürlər. 

Kolxozun hesabına əsgər uşaqlarına çarıq tikən pinəçi Mehralının oğlu
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İba-Muradxanın evinin yerində “qazma evi” vardı – qızı Bağdagül də acın-
dan öldülər. Ehsan verməyə bir şeyi yox idi. Bir qoyun Məstalı (Şəfaətin
atası) birini də Məmmədquluoğlu Hüseyn gətirib kəsib ehsan verdilər. Bu
da el köməyi, kənd həmrəyliyi idi. 

Atayev Zülfüqar, Quliyev Kərim, Əliyev Həmid Gülməmməd oğlunun
“qara kağızları” qara kölgələrini salmışdılar kəndin üstünə. 

Bu qədər dərdin, çətinliyin qabağında əyilib sınmayanlar daha da
mehriban olur, əl tutur, kömək göstərirdilər bir-birinə. Kimin bir inəyi
vardısa südündən, qatığından qonşusuna da pay verirdi ki, qaynadılmış
pencərlə qarışdırıb yesin ki, acından ölməsin, mayası üzülməsin. 

– İlyas kişi: Ay sədr, axı mən az yer şumlayıram. Çərkəv uşaqdır işləyə
bilmir, boyunduruqdan yıxılır. 

– Əsgər uşağıdı, yanında hərlə. Qoy o da bir kilo buğda alıb yarma
eləyib yesin ki, acından ölməsin. Onların ataları cəbhədə vuruşurlar, ölür-
lər. Biz də onların uşaqlarını bir təhər də olsa saxlamalıyıq – deyə sədr
İlyas kişiyə cavab verir. Bu sədr Orduxan idi. O camaatın dolanması, yaşa-
ması üçün çox çalışıbmış.

Camaatı bir təhər dolandırmağa çalışan sədr, briqadirlər olduğu kimi,
zalım olub, zülm edənlər də vardı. Xəlvəti bağa girib bir nar qırıb və ya bir
neçə qoz yığan uşağı bir vəl qaratikanın üstə çıxaran, dartıb qulağını
cıranlar da yox deyildilər. 

Müharibənin ən qanlı illərində 1942-ci ilin sonu, 1943-cü ilin əvvəl-
lərində qadınlara da hərbi təlim keçir, onları döyüşə hazırlayırdı. Bu işlə
cümhuriyyət dövründə əsgər olmuş Ağalar bəy Əliyev məşğul olurdu. O,
indi İsmayıl İsgəndərovun evi olan yerdə, ora qalın bağlıq imiş – işdən
sonra qadınlara hərbi təlim keçirmiş. Gündüzlər taxıl biç, pambıq suvar,
axşamlarsa hərbi təlimlə məşğul ol. Müharibə dövrünün həyatı belə idi.
Belə yaşayıb, belə işləyirdilər bizim kişi qeyrətli analarımız. 

Müharibə dövrünün ən çətin işlərindən biri də ipəkqurdu saxlamaq idi.
Bu çətin işin öhdəsindən gəlmək üçün yaxın qonşular birləşirdilər. Ağaclar-
dan, özü də hündür ağaclardan yarpaq qırmaq arvad işi deyildi. Ancaq
buna məcbur idilər. Çünki ipəkqurdu bəsləmək həm məcburi idi, həm də
bəsləyənlərə parça, şəkər, yəni çox az tapılan, camaatın çox ehtiyac hiss
etdikləri mallar verirdilər. 

Anbardar İbrahim danışır ki, Allah rəhmət eləsin Məmmədqulu oğlu
Hüseynə, yay aylarında, onun yaxşı meyvə bağı var idi – meyvəsi bol
olardı, Nərgizi, məni, Fehruzu, qonum-qonşusunun yetim əsgər balalarını
o bağın meyvəsi ilə saxlardı. Günümüz o bağda keçirdi. Bəzən ocaq
qalayıb bizim bitli paltarımızı oda çırpıb təmizlərdi. O dövrdə bit camımızı
alırdı. Körpə, zəif uşaqların qanını sorub öldürürdü. 
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* * *
Qara xəbər hər kəndə, hər şəhərə burula-burula, dönə-dönə 1953-cü ilin

martında gəlib bizim kəndə də çatdı. Kəndin ortasında uzelin – radio
qovşağın yerləşdiyi binanın yanında kanalın üstündəki zəng çalındı. Kanalın
dikində basdırılmış ağacdan teştə oxşar bir dəmir asmışdılar. Səhərlər
briqadir həmin dəmiri döyəcləyəndə səsi kəndin hər tərəfində eşidilirdi.
Adamlar bu səsi eşidib əllərindəki işlərini qoyub tez-tələsik işə çıxardılar. 

Bu dəfə həmin zəng işdən sonra gün batabatda çalındı. İşdən yorğun-
arğın qayıtmış adamlar hələ dincəlməmiş, çay içib, çörək yeməmiş tez-
tələsik halda evdən çıxıb zəng çalınan yerə toplaşmağa başladılar. 

Bu hal uşaqları da ata-analarına qoşulub ora getməyə tələsdirdi. Zən-
gin yanında kanalın dikində bir neçə yad adam vardı. Sədr də onların
yanında idi. Kolxozçular da ayaq üstə dayanıb intizarla onların nə
deyəcəklərini gözləyirdilər. Gələnlərdən biri irəli çıxıb papağını başından
götürdü. O biriləri də onun kimi papaqlarını çıxarıb özlərinə hüznlü bir
görkəm verdilər. Həmin adam bir neçə söz deyəndən sonra yoldaş Stalinin
qəflətən vəfat etməsi xəbərini bildirdi. Bu xəbərin gözlənilməzliyi hamını
sarsıtdı, çaşdırdı, heç kim bu xəbərin doğruluğuna inanmadı. Bir anlığa
hamı susub durdu. Danışan kişinin əli ilə gözlərini silməsi elə bil bir işarə
oldu qalanlara. Qadınlardan kimisi oturub, kimisi diz üstə çöküb ağlamağa
başladılar. Şaxsey-vaxsey səsi axşam toranlığında kəndi başına götürdü.
Elə bil hava da birdən qaraldı, havada bir sıxlaşma, ağırlıq hiss olundu. 

Bu şivəni, çığır-bağırı görən uşaqlar da qorxudan ağlamağa başladılar. 
Gələn adamlar bir-bir söz alıb danışdılar. Sonra çıxıb getdilər. Kənd

adamları da bir-bir, iki bir, üç bir dağılışmağa başladılar. O gecə çoxları
səhərə qədər yatmayıb həyatlarının necə olacağı haqqında düşünürdülər.
Hamı narahat, təşvişdə idi. Çünki adamları elə öyrətmişdilər ki, guya Stalin
olmasa dünyanın axırı gələcək, fəlakət baş verəcək. Bu qorxu hamının
içində yaşayır, insanlara dinclik vermirdi. 

Gecələr pəncərələri möhkəm örtməyi tapşırmışdılar. Tapşırmışdılar ki,
çöldən işıq görünməsin ki, düşmənlərimiz - o vaxt İranda olan amerikalılar
- onu görərlər. Daha demirdilər ki, neft olmadığı üçün onsuz da çırağı
axşamdan söndürürlər.

İndiki dillə desək heç demə bu bir matəm iclası imiş. O vaxt mənim də
7-8 yaşım olardı. Həmin o hadisələr bir güzgü kimi gözlərimin qarşısın-
dadır. Mən də anam, nənəmlə getmişdim həmin o iclasa. Atam isə Qaza-
xıstanda sürgündə idi həmin vaxt... 

Kolxozların çoxu borc içərisində itib-batırdı. Kolxozçulara hər
əməkgünü müqabilində 5-10 qəpik pul bölürdülər. Biçilmiş taxılı hazırlıq
şəklində dövlətə təhvil verirdilər. Kolxozun kolxozçulara bölməyə taxıl
qalmırdı anbarda. Böləndə isə çox az hər əməkgününə varlı kolxozlar
300-400, kasıb kolxozlar isə 100-150 qram taxıl bölə bilirdilər. Kolxozların
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çoxunun əkməyə toxumu olmurdu, dövlətdən borc alırdılar. 
Yaşlı adamlar danışırdılar ki, Stalinin ölümündən sonra bəzi vergilər

götürüldü, bir çoxları isə azaldıldı. Adamların güzəranı yavaş-yavaş
düzəlməyə başladı. Kərpic evlər tikməyə başladılar. Ancaq Stalin xofu çə -
kilməmişdi. Hələ də “Divarın da qulağı var” ifadəsi öz gücündə idi. Adamlar
öz həyətlərində meyvə ağacları əkməyə başladılar. Kolxoz sədrlərinin,
briqadirlərin bir az havaları alınmışdı elə bil. Adamlar özlərini bir az sərbəst
hiss edir, rahat nəfəs alırdılar. Vaxtilə Stalinin ölümünə ağlayanlar indi bu
hadisəyə sevinirdilər. 

* * *
Cənubdan olacaq təhlükənin qarşısını almaq üçün Sovet ordusu 1941-

ci il avqustun 25-də İran ərazisinə soxuldu. Məhərrəm Qasımov da bu or-
dunun sırasında idilər. Gənc Məhərrəm bir müddət xidmət etdikdən sonra
Ordudan qaçaraq kəndə gəlir. Axşama salıb qapını dabanından çıxararaq
gizlicə evə girir. Sakitcə oturub arvadı Məryəmi gözləyir. Qonşudan evə
qayıdan Məryəm qapını açılmış görüb qışqırıb hay salır. Adamlar bir-birinə
hayan olmaq üçün evlər biri-birinə yaxın tikilirdi və arada heç bir çəpər-
çalıda yox idi. Hay-küydən qorxuya düşən Məhərrəm içəridən səsini
çıxarıb özünü nişan verir. Ancaq artıq gec idi. Qonşular əhvalatdan xəbər
tutmuşdular. Məhərrəm arvadı ilə görüşdükdən sonra, dayısı qızı Gülarəni
də gətirdib onunla da görüşür. Sonra xudahafizləşib çıxıb gedir. Bu mün-
valla Məhərrəm qaçaq düşür. Onu həm bu tayda, həm də o tayda axtarır-
lar. Ancaq heç cür tuta bilmirlər. Sərhədçilərdən başqa NKVD də onu
tutmaq üçün xüsusi adamlardan istifadə etməyə çalışır. Dövlət onu tut-
mağı kolxoz sədrindən, komsomolçulardan tələb edir. Öz gizli agentlərini
işə qoşurlar. Kolxoz sədri Məhərrəmə təklif edir ki, gəl səni üzə çıxarım.
Ancaq Məhərrəm razılaşmır. Deyir ki, ölərəm birdə əsgərliyə getmərəm.
Həm də qorxur ki, onu fərari kimi güllələyərlər. Ona məsləhət görürlər ki,
getsin İrana, bir də bura qayıtmasın. Əgər gəlsə onu tutacaqlar. İrana
gedən Məhərrəm gizli olaraq orada yaşamağa başlayır. Ancaq ara bir
xəlvəti olaraq evə baş çəkməyi də unutmur. Şəfaət Hüseynov danışır ki,
Məhərrəm dustaqlıqdan qayıtdıqdan sonra qağam (atam) onu qonaq
çağırdı. Süfrə başında qağam Məstalı ondan soruşdu ki, Məhərrəm, səni
necə oldu ki, tutdular. Məhərrəm danışdı ki, mənim o tayda bir dostum var
idi. Bir gün mənə dedi ki, gəl gedək Arazın qırağına. Bir-iki gün orada
dolanaq, həm də gedib bir sizə də baş çəkərik. Sonra qayıdıb gələrik.
Razılaşdım. Onda biz Üçqardaş dağları tərəfdə Kələntər kəndində idik.
Kəndin - Şıxalıağalının tuşundan Araza tərəf endik. Şübhəli heç bir şey
hiss etmədim. Araza çataçatda dostum birdən qarnını qucaqlayıb zarı-
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mağa başladı. Ay öldüm, ay öldüm, - deyib qışqırıb, hay-həşir saldı. Mən
heç nə başa düşmədim. Şübhələnmədən qolundan tutub onu dikəltdim.
Nə olub? - deyə soruşdum. Boğulurmuş kimi əli ilə işarə etdi ki, qarnı ağ -
rıyır, sancılanıb, onu dalıma alım, yeriyə bilmir. Tüfəngi boynuma keçirib
onu kürəyimə aldım və ayaqlarından bərk-bərk yapışdım. O da qırğı kimi
qollarımı elə qamarladı ki, heç tərpədə bilmədim. Elə bu vaxt ulğun,
böyürtkən kollarının arasından, dərədən əli tüfəngli əsgərlər bizi mü -
hasirəyə aldılar və məni tutdular. Başa düşdüm ki, məni satan, əsgərlərə
təhvil verən elə dostum imiş. Uzun bir kəndirlə qollarımı bağlayıb ipin bir
ucundan bir əsgər, o biri ucandan digər biri tutaraq məni çaydan keçirdilər.
Kəndin ayağına çatanda istədim qışqırıb bir nəfərin adını çağıram. Ancaq
nədəndirsə qışqırmadım, özümü saxladım. Şükürbəylidə Fatigilə çatanda
yenə də qışqırıb onu çağırmaq istədim. Allahdan olan kimi yenə də sonda
özümü saxladım. Məni gətirib zastavada komendaturaya təhvil verdilər.
Mənə on il iş verdilər. İşimi çəkib qurtardıqdan sonra mənə kəndə qayıt-
mağa icazə vermədilər. Yaşamaq üçün Ağdama göndərdilər.

1946-cı ilin dekabr ayında – Şəfaət davam etdi - İrandan çoxlu qaçqın
Xudafərin körpüsünü keçib iki bir, üç bir, tək-tək bu tərəfə gəlirdilər. Əvvəl
onları Şükürbəyli zastavasında bir yerə topladılar. Sonra isə Cavad bəyin
evində - Şükürbəyli məktəbində bir aya yaxın saxladıqdan sonra Ağdama
yaşamağa göndərdilər. Məhərrəm danışırdı ki, bir gün Ağdamda bazarda
gəzirdim. Birdən bir nəfər mənə çox tanış gəldi. Diqqət etdikdə onun məni
satan, tutduran adam olduğunu müəyyən etdim. Onu söhbətə tutub
haradan gəldiyini və İranda hansı kənddə yaşadığını öyrəndim. Ağdamda
hansı kənddə qaldığını öyrəndikdən sonra mən də ora gedəcəyimi
söylədim. Ancaq onu gecikdirmək, qaranlığa salmaq üçün hələ bazarda
işim olduğunu söylədim. Əgər gözlərsə birlikdə gedəcəyimizi ona bil dir dim.
İstəmədim ki, məni onunla birlikdə görən olsun. Şər qarışanda yola düşdük.
Xəlvət bir yerdə onu qəfildən qucaqlayıb yerə yıxdım. Olmuş hadisəni
danışıb ona xatırlatdım. Məni tanıyanda yalvarıb onu öldürməməyimi xahiş
etdi. Ancaq mən onu salamat buraxa bilməzdim. Beləliklə uzun illərdən
sonra dostluqla tutub düşmənçiliklə yıxan adamdan öz qisasımı aldım.

Məhərrəmin üstündə Orduxan, Şərif, Məryəm, Gülarə, Hüseyn həbs
olundular. Orduxana 10 il iş verdilər.

Şahbaz, oğlu Lətif, qızları Gülü, Zərifə isə Qazaxıstana sürgün olun-
dular. Onların nəsilləri indi də orada – Çimkənddə yaşayırlar.

* * *
Müharibə qurtardı. Gedənlərin heç də hamısı qayıtmadılar. Qayıdan-

lardan Qaraş Əhmədov poçtda, Saybalı Mahmudludakı veterinar ambu-
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latoriyada mühasib işləməyə başladılar. Ancaq bu uzun çəkmədi. Siz
müharibədə əsir düşmüsünüz, – deyə onları işdən azad etdilər. Sonra isə
həbs edərək Xanları, Alını, İ.Məhərrəmi uzaq Sibirə - Badoybaya qızıl
mədənlərinə katorqa işlərinə göndərdilər. Saybalını isə Qazaxıstana -
Qızıl Orda şəhərinə sürgün etdilər.

Deyilənə görə onların, ümumiyyətlə əsir düşmüş olanların üzünə Sarı-
callıdan və kəndimizdən duranlar olub. Guya ki, onlar könüllü əsir
düşüblərmiş. 

* * *
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaratdığı Fövqəladə Təhqiqat

Komissiyasının məruzəsində göstərirlər ki, 1918-ci il dekabrın 2-də dağ
kəndləri olan Aşıq Məlikli, Xələfli, Tatar, Şıxlar, dekabrın 18-də isə Şıxlar
kəndləri silahlı erməni daşnak quldurlarının hücumlarına məruz qalıblar
(A.Paşayev, Açılmamış səhifələrin izi ilə, Bakı, 2001).

Bu döyüşlərdə Araz boyundan olan könüllülər də yaxından iştirak et-
mişlər. Şıxalağalı kəndindən olan Ali, Paşa, Sədər, Ağalar, Fərzalı və
başqaları cəsarətlə vuruşublar. Türkiyədən gələn mehmetçiklər də bu
döyüşlərdə azəri türk qardaşlarına öz köməklərini göstəriblər. Məğlub olan
ermənilər meşələrə, dağlara qaşırlar. Öz evlərini tərk etmiş olan müsəl-
man əhali geri, - doğma evlərinə qayıdırlar.

Qızyetər Xankişi qızı danışırmış ki, müharibədən sonra türklər kəndə
gəlirlər. At üstündə vüqarla oturmuş atəş baxışlı cavanları duz çörəklə,
hörmət və sayqı ilə qarşıladıq. Bu dəliqanlılar gedəndə gözləri tutan gözəl-
göyçək qızları quş kimi alıb atın tərkinə qoydular. Onları özləri ilə ellərinə
bayan apardılar.

Söhbət əsnasında İbrahim maraqlı bir faktdan da danışdı. O dedi ki,
bir dəfə Münasibin ev tikdiyi yerin yaxınlığında Bözat ölən dərənin o
üzündə torpağa batmış bir neçə daş var idi. Torpağı təmizləyib daşları
çıxaranda bir sal daş gördüm. Daş qırmızıya çalırdı, üstündə qotazlı
papaq şəkli var idi. Daşı qaldırdım. Altında insan sümükləri var idi. Bunun
qəbir olduğunu görüb daşı yerinə qoydum. Çaylaq daşlarını ətrafına
düzüb üstünü torpaqladım. 

Surxayoğlu Tofiq də orada o cür qəbirlər gördüyünü söyləyir. Onların
bəziləri kanalın ərazisinə düşdüyü üçün qazılıb dağıdıldı. Qəbir daşı
üstündəki şəkilə əsaslanaraq onların türk qəbirləri olduğunu söyləmək olar.

* * *
Ötən əsrin 70-ci illərın ortalarından başlayaraq Şıxalıağalı kəndi öz

simasını əsaslı surətdə dəyişməyə başladı. Kolxozun gəliri artdıqca in-
sanların rifah halı yüksəlirdi. Kolxozcular daha varlı, firavan yaşayırdılar.
Kənddə qonşu kolxozların hamısından öncə hamam tikilib camaatın
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öhdəsinə verildi.Kəndə baş kəhrizdən su çəkildi. Kəndin içərisində bulaqlar
quruldu. Evlər telefonlaşdırıldı. Adamlar özlərinə minik maşını aldılar. Yeni
işıqlı daş evlər tikilirdi. Yeni müasir tipli üç mərtəbəli, texniki avadanlıqlarla
təmin olunmiş fənn kabinetləri olan məktəb tikilib şagirdlərin istifadəsinə
verildi. Kənddə uşaq bağçası, məişət evi yaradıldı. Feldşer-mama mən-
təqəsi də kəndin yeni tiplı ocaqlarından biri idi.Yeni idarə binası, geniş,
işıqlı mədəniyyət evi son illərin ən yeni tikililərindən idi. Mədəniyyət evi
kənd adamlarının sevimli istirahət yeri idi. Burada Səyyarə Ağayevanın
rəhbərliyi ilə müxtəlif tamaşalar hazırlanır, konsertlər təşkil edilirdi. Burada
kənd idmançıları arasında şahmat, dama, nərtaxta, domina yarışları keçir-
ilirdi. Minlərlə cild kitabları olan kitabxana kitabsevərlərin sevimli yeri idi.

Kitabxanada kitab müzakirələri, disputlar keçirilirdi. Kənd cavanlarının
ən sevimli yeri yaşıl idman meydançası idi. Müxtəlif idman yarışları - fut-
bol, voleybol yarışları keçirilən bu yer çox mənalı istirahət yeri idi.

Torpaqlarımıza başlanan erməni təcavüzü kəndin həyatının axarını
yeni macəraya yönəltdi. Kənddə ilk özünümüdafiə dəstələri yaradıldı. Ca-
vanlar kəndin keşiyini çəkir, şübhəli maşınları, adamları yoxlayırdılar. Mi -
tinqlərdə, nümayişlərdə iştirak edir, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda
mübarizə aparırdılar.

1993-cü il avqustun 23-də Cəbrayılın işğalı daha qorxunc günlərdən
xəbər verirdi.

Təvvəkkül Xudiyev, Baloğlan Quliyev, Vilayət Şükürov, Azər Nəsirov,
Asif Həsənov, Zahid Talıbov qanlı döyüşlərdə şəhid olaraq haqq
dünyasına qovuşaraq haqlaşdılar. Oktyabrın 23-də 1993-cü ildə kənd tə-
mamılə boşaldıldı və ermənilər tərəfindən işğal olundu.

İndi də şıxalığalılı gənclər Milli Ordu sıralarında torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda başlayacaq sonuncu savaşın intizarındadırlar.

* * *
Məcburi köçkünlük dövründə Şıxalıağalı kəndində doğum və

ölümü göstərən cədvəl.

2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009 Cəmi
Doğum 13 18 21 10 9 71
Ölüm 7 7 12 13 7 46
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Xatirəniz önündə,
Hörmətlə baş əyirik.
Siz bizə örnəksiniz,
Sizə qeyrət deyirik,
Sizə heyrət deyirik.
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VII bölüm

TƏHMƏZOV SAYBALI RƏHİM OĞLU
(1912-1961)

Saybalı Təhməzov 1912-ci ildə Yuxarı Şıx-
alıağalıda Abaslı tayfasında Kərbəlayı Təhməz oğlu
Rəhimin ailəsində dünyaya göz açmışdır. Atası o
yeniyetmə olduğu vaxt dünyasını dəyişmişdir.
Onlar iki bacı, üç qardaş olmuşlar. Onlar babasının
və anasının himayəsi altında böyümüşlər. 

Müəyyən səbəblər üzündən sonralar o, Aşağı
Şıxalıağalıya köçməyə məcbur olur. Yeddinci sinfi
qurtardıqdan sonra Karyagin (indiki Füzuli) rayo -
nunda təşkil edilmiş məktəbdə mühasibatlıq
şöbəsini qurtarır. Gənc olmasına baxmayaraq, əla

oxuduğuna, bacarıqlı bir mütəxəssis kimi onu Maralyan Kənd Koopera-
tivlər İttifaqında işə – baş mühasib vəzifəsinə götürürlər. Gənc Saybalı öz
işinin məsuliyyətini dərindən hiss edir və ürəklə işə başlayır. Yeni-yeni ülvi
arzularla yaşayır. 

Lakin 1941-ci ildə başlanan amansız müharibə milyonlarla insanlar kimi
gənc Saybalının da arzularına qara kölgə salır. 1942-ci il yanvarın 15-də
onu da döyüşə səfərbərliyə alırlar. Hərbin yolları çox uzaqlara gedib çıxır.
Xarkov ətrafından başlanan bu qanlı-qadalı, əzab və çətinliklərlə dolu olan
bu yol Almaniyaya qədər uzanır. Qanlı döyüşlərin həm uğurunu, həm də
uğursuzluğunu görür. Əsl cəhənnəm yaşayırlar. Tikanlı məftillərin zəhərli
havasını, əsirliyin amansız işgəncələrini öz gənc həyatında ölüm-dirim
savaşı tək duyur. 

1945-ci ildə ordudan azad edilir və kəndə öz doğmalarının yanına
qayıdır. Ancaq bu sakit və dinc həyat tezliklə pozulur. Onu və bir çoxlarını
saxta ittihamlarla günahsız olaraq ölkənin əlçatmaz, müxtəlif yerlərinə
uzunmüddətli sürgünə göndərirlər. Dövranın amansız qanunları onun
arzularını şaxtaya düşmüş çiçək kimi vaxtından əvvəl məhv edir. Mənən
məğrur, ləyaqətli və təvazökar olan Saybalı heç bir çətinlik qarşısında əyil -
mir. Taleyin ağrılarını təkbaşına çəkir. 

Saybalı bir də Vətənə Stalinin ölümündən sonra – günahsız həbs və
sürgün olanlara bəraət veriləndən sonra qayıda bilir. 

Ancaq Stalin ölsə də onun yaratdığı qanlı rejimin ab-havası hələ də
yaşayırdı. Uzun illər çəkdiyi mənəvi və fiziki təzyiq və işgəncələr öz gizli
işini görmüşdü. Sona qədər öz təmizliyini və saflığını qoruyub saxlayan
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Saybalı 1961-ci ilin payızında – ömrünün 50-ci ilində Haqq dünyasına
qovuşdu. 

ÖMRÜN ÖTƏN GÜNLƏRİ

Payızın altıncı günüdür. El arasında deyildiyi kimi, maral kölgəyə gələn
vaxtdır. Bayırda son dərəcə gözəl bir hava var. Dünənki gur yağışdan
sonra təbiət çox lütfkardır. 

Hava saf və təmizdir. Səxavətli günəş öz nurunu əsirgəmədən ətrafa
yayıb. Mən belə gözəl bir gündə uzun müddət qələmə almaq istədiyim,
ancaq buna çətinlik çəkdiyim (atam haqqında yazmaq mənim üçün çox
çətin oldu) fikir və düşüncələrimi dəftər vərəqlərinə köçürmək istəyirəm. 

Atam haqqında olan bu düşüncə və xatirələrimin az bir qismi mənə aid-
dir. Çoxu onun dostlarından və tanışlarından eşitdiklərimdir. 

Yayın isti bir günü idi. Nənəm Gülnisə böyük otaqda işlə məşğul idi.
Mən isə eyvanda oynayırdım. Qapıdakı böyük şah tutda bir sağsağan dil-
boğaza qoymadan budaqdan-budağa tullanıb sevinclə qarıldayırdı.
Nənəm üzünü sağsağana tutub, - “Səni xeyir xəbər olasan, ay sağsağan”,
- dedi, - “Xeyir xəbərdirsə yerini dəyiş”. Elə bil sağsağan nənəmin nə
dediyini başa düşürdü. O da sevinclə qarıldayaraq tez-tez budaqdan-bu-
dağa yerini dəyişməyə daha bərkdən hay-küy salmağa başladı. 

Nənəm evə doğru addımlayan uca boylu bir nəfəri görəndə gözlərinə
inanmırmış kimi əvvəl-əvvəl durub diqqətlə ona baxdı, sonra tələsik ad-
dımlarla ona tərəf getdi. Gələn adam da əlindəki çemodanı (korzinkanı)
yerə qoyub nənəmə tərəf tələsdi. Nənəm onun boynunu qucaqlayıb göz
yaşları axıda-axıda, - Allah, balam gəldi. Şükür sənə, İlahi, - dedi.
Səhərdən sağsağan kirimirdi. Demə, sənin xəbərini verirmiş, bala – dedi.
Yanğılı kimi üz-gözündən öpməyə, duz kimi yalamağa başladı. Mən isə
elə eyvanda durub bu yad, tanımadığım adama heyrət və təəccüblə
baxırdım. Nənəm mənə tərəf dönüb, - gəl bura, bala, gəl!, - dedi. Gəl,
atanla görüş. Həmin adam məni boyu uzunu qaldırdı, öpüb köksünə sıxdı.
Həsəndi, - dedi – nənəm. 

Mən ağlım kəsəndən ilk dəfə atamı təxminən 1955-56-cı ildə gördüm.
Onda mənim 9-10 yaşım olardı. 

Nənəm məni anamı çağırmaq üçün göndərdi. Kəndin ortasından keçən
yolun tuşunda daş yolun altında böyük bir xırman var idi. Bu xırmanda
taxıldöyən maşınla biçilmiş buğda dərzlərini döyürdülər. Aşağıdan bir
nəfər dərzi yaba ilə yuxarı qaldırırdı taxıldöyənin üstündəki adam dərzi
alıb maşının bunkerinə atırdı. 

Burada maşının səsindən ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Toz bulud kimi
ətrafı bürümüşdü. Adamlar tozdan tanınmaz şəklə düşmüşdülər. Anam da
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burada idi. Mən işarə ilə onu yanıma çağırdım. Nənəmin onu evə
çağırdığını dedim. Bizə bir kişinin qonaq gəldiyini də deməyi unutmadım.
Bunu eşidən anam addımlarını sürətləndirdi. O, eyvanda qoyulmuş stol
arxasında oturmuş adamı görəndə yerişini yavaşıtdı, bir anlığa dayanıb
sonra eyvana qalxdı. Xoş gəlmisən, – deyib ona əl verdi. Yeniyetmə
yaşlarından yetim qalan atam çox məhrumiyyətlər, çətinliklər görmüşdü.
Gülnisə nənəm çox böyük əziyyətlər bahasına üç oğlunu və iki qızını
böyüdüb ərsəyə yetiribmiş. Məktəbdə yaxşı oxuyurmuş. Yeddinci sinfi qur-
taranda Karyagin (indiki Füzuli) rayonunda yaradılmış məktəbə qəbul ol-
unur. Mühasibatlıq şöbəsinə. Oranı uğurla qurtaran atam geniş həyat
yoluna çıxır. Cavan olmasına baxmayaraq savad və bacarığını nəzərə
alıb onu Maralyan Kənd Kooperativlər İttifaqında işə götürürlər. Baş müha-
sib vəzifəsinə. 

Ağakişiyev Oruc Xankişi oğlunun dediklərindən: Yuxarı Şıxalıağalı
kənddəki mağazada satıcı işləyirdim. 1941-ci ilin axırları idi. Məni əsgər-
liyə çağırdılar. Mağazanı təhvil vermək üçün mənə 24 saat vaxt verdilər.
Mağazanı təhvil almaq üçün Saybalı və səhv etmirəmsə, Mahmudludan
Qabil adlı bir nəfər gəlmişdi. Yoxlama zamanı mağazanın 40 manat artığı
çıxdı. Elə ayaq üstə ölmüşdüm. Bilirdim ki, bu işin axırı, - işə düzəliş ver-
məsələr, - tutulmaqdır. Dilim-dodağım qurumuşdu. Saybalı atamı çağırıb
nəsə danışdılar. Sonra həmin 40 manatı da mənə verib işi yekun-
laşdırdılar. Ancaq bir şeyi tapşırdılar: Çatmayan un kisələrini təcili tapıb
düzəldim. Mən də qohum-qonşunun hərəsindən bir kisə alıb çatmayan
kisələrin sayını düzəltdim. Əgər Saybalı olmasaydı bəlkə də o 40 manatın
hər manatına görə mənə bir il iş verərdilər. Saybalı xeyirxah, əldən tutan
gözəl bir insan idi. Burada işlədiyi müddətdə o çoxlarına kömək etmişdi.
Mən onunla bir də müharibədə rastlaşdım. 

Atangilin evi bax, orada Çaylaq tərəfdə İsaxın qoşa şah tutun üstündə
dikin başında idi. Yanında da üstünə miçətkən çəkilmiş hündür bir çardax
da tikmişdi atan, deyib – şəhadət barmağı ilə vaxtı ilə atamın öz əli ilə tikib
qurduğu, toy edib səadətin şirinliyini duyduğu, indisə yerində tut ağacları
əkilmiş o köhnə yurd yerini göstərdi. Qəlbim həyəcandan riqqətlə
döyündü. Bir anlığa o evi, orada xoşbəxtliyin tapmış atamı görmüş kimi
oldum. Şümən xanım mənim dəyişən halımı duymayaraq davam etdi, -
Şahbazın bağının üstə isə Xasay bəyin evi dururdu. Qonşu idilər. Arada
üç-dörd ev var idi. Bu evdə göylərdən enmiş kimi bir qız yaşayırdı. Sara
xanım. Gözəllik bulağından su içmiş olan bu qız türfə bir gözəl idi.

Qara zurna ilə nağara elə bil danışırdılar bir – birilə. Biri soruşur, o biri
cavab verirdi. Gah zilə qalxıb kəklik kimi qaqqıldayırdı qara zurna, gah da
nağara gum – gum gumbuldayıb qanı coşdururdu damarlarda. Beləcə
adamları yerindəcə oynadırdılar.

Saybalı gözəl şeirlər də yazırdı. Onun Sara xanıma yazdığı şeirləri o
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vaxt əzbər bilirdilər qızların hamısı. Sara həmin şeirləri qiymətli bir hədiyyə
kimi öz boxçasında saxlardı. Bəzən qızları başına toplar həmin şeirləri
giz  lincə onlara oxuyardı. Həmin şeirlərdən biri hələ də yadımdadır. Şümən
xanım xatirələr yumağının pırtlaşığını aça-aça həmin şeiri çaşmadan elə
bil ki, vərəqdən oxuyurdu, deməyə başladı:

Başına döndüyüm, ay Sara xanım,
Nazın çəkərəm illərlə sənin.
Əgər qədəm qoyub bulağa gəlsən,
Yolların bəzərəm güllərlə sənin.

Çəkdirmə Kərəmin ahını mənə,
Sənin həsrətinə dözə bilmərəm.
Əgər ki, görməsəm şux camalını,
İllərlə sevinib gülə bilmərəm.

Həsrətəm mən yaşıl çəmənə, gülə
Baharım da sənsən, gülüm də sənsən.
Eşitsən bağçada bülbül naləsi,
Sənsiz bil o mənəm uçub gələrsən.   

Şümən əlindəki tut sumalını qaldırıb bağa soxulmaq istəyən erkəyi geri
qaytardı. Sifətində batan günəşin şəfəqləri cilvələndi. O, mənə gülüm-
səyib, - onların toyu da bugünkü kimi yadımdadır, - dedi. Çoxları pərvanə
kimi dolanırdı başına bu qızın. Bu bəstəboy, çiçək kimi zərif vücudlu pəri
özgə bir sevginin təşinəsi idi. Onun ala gözləri saf və şəffaf dağ çeşməsinə
bənzəyirdi. Bu sevgi müqəddəsləşmiş bir sevgi idi. Xasay bəy Saybalının
xətir-hörmətini, nüfuzunu, ədəb-ərkanını və əsası da yeganə qızı Saranın
rəyini nəzərə alıb bu iki gəncin izdivacına razılıq verdi. O, Saybalının nə-
cibliyini, təvazökarlığını, sadəliyini yaxşı qiymətləndirirdi. 

Geniş həyətdə böyük bir mağar qurulmuşdu. Ətraf obaların – Əb-
dülqasımlının, Alyarlının, Hüsdüxanlının, Hasanalıbəylinin, gözəl-göyçək-
ləri geyinib bəzənmişdilər. Qonşu kəndlərdən gələn dostlar, tanışlar da bu
toyun iştirakçısı idilər. Tanınmış xanəndə Ağabala - onda cavan oğlan idi
– bir tərəfdə, o biri tərəfdə isə aşıq Surxay əyləşmişdi. Kənd cavanları
Əkbər, Hasan, Xanlar, Kərim, Bəhmən, İslam bəyin yanındı idilər. Gəlini
gətirmək vaxtı idi. Gəlini mindirib gətiriləcək atı bəzəmişdilər. Yalmanı
daranıb kiçik-kiçik hörük halında hörülmüşdü. Gözünün üstə tökülən teli
səliqə ilə daranıb sığallanmışdı. Atın boynuna qırmızı ipək yaylıq
bağlamışdılar. Quyruğu elə təmizlənmişdi elə bilirdin bəs şəlalədi. Bəzəkli
gəlinə bənzəyirdi at. Günəşin parlaq şəfəqləri altında alışıb yanırdı bu at... 
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Qara zurna ilə nağara elə bil tutaşmışdılar, özlərini sınayırdılar. Xasay
bəy Saranın əlindən tutub ocağın başına hərlədi. Sonra məhəbbətlə al-
nından öpüb, xoşbəxt ol, qızım! – dedi. 

İncə belini gümüşü toqqa sıxmış Sara xanım gözəllik ilahəsi idi. Başına
qırmızı ipək çarqat salınmışdı. Saranın əyninə geydiyi uzun ipək donu
yeridikcə xəfif-xəfif xışıldayırdı. Qızılgül ətri adamı bihuş edirdi. Ala gözləri
sevincdən alışıb yanırdı. Alınlığındakı gümüş pullar asta-asta yırğa-
landıqca cingildəyirdi. Saranın simasında xoş bir təbəssüm yayılmışdı. 

...Kəndin gəlin və qızları quş kimi süzürdülər ortada. Onlar oynamaq-
dan yorulmurdular. Cavan oğlanlar yorub əldən salırdılar çalğıçıları. 

Toy dan üzünə qədər uzandı. Heç kim toyu tərk edib getmək istəmirdi.
Bəy və gəlini toybaşı meydana dəvət etdi. Ürəklərə od salan musiqinin
sədaları altında qol götürüb oynayan bəy və gəlinin başına pulu xəzəl kimi
tökürdü dostları. Ağabala qavalı əlinə alıb bəy və gəlini təriflədikdən sonra
aşıq Surxay sazı sinəsinə basıb bir duvvaqqapma ilə toyu başa çatdırdı. 

...Şümənin səsi titrədi, bir anlığa. Bu xoşbəxtlik uzun sürmədi. Altı-yeddi
ayın bəxtəvər gəlini oldu Sara. Elə bil ki, gözə gəlmişdi. Gül camalı yavaş-
yavaş solub-saralırdı. Onun şuxluğu itdi, gözlərindəki sevinc işığı amansız
xəstəliyin qəmi-kədəri altda bahar buludları tək sovuşub getdi. 

Saybalı çox sevirdi Saranı. Bu gözlənilməz itki onu sarsıtdı. O, uzun
müddət gecələr də tək qoymadı onun qəbrini. 

Belə bir bəxtəvər sevgi vaxtsız qəm xatirəsinə döndü.
Saybalının Saranın vaxtız ölümünə yazdığı şeirlərdən biri indi də ya -

dımdadır. Şümən xanım baxışlarını uzaqlara dikib illərlə bundan əvvəl göz
yaşları içərisində öyrəndiyi şeri yenidən gözləri yaşarmış halda dərdli bir
səslə asta-asta pıçıldamağa başladı:

Zalım fələk necə qıydı,
Torpaqlara saldı səni.
Əvvəl necə vermişdisə,
Eləcə də aldı səni.

Korun-koroun tüstülənir,
Od sönür ocaq küllənir.
Sinəmdə ürək dillənir,
Əcəl necə çaldı səni.

Könlüm ağlar dərdli dildi,
Bəxtim solan təzə güldü.
Deməyin ki, Sara öldü,
Heç bilmərəm öldü səni.
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* * *

Bir dəstə cavanı kənd adamları qanlı döyüşlərə yola salırdılar. Uzaq
səfərə çıxanlar arasında Saybalı, Alı, Xanlar, Hasan, Məhərrəm, Əkbər
də var idi. 1942-ci ilin soyuq yanvarı, ayın 15-i idi. İki oğlunu vaxtsız dəfn
etmiş Saybalının 5 yanvarda bir oğlan ovladı gəlmişdi dünyaya. 

Alı dayı düşüncəli halda ötənlərdən danışır. O danışdıqca xəyal məni
keçmişə aparır. Onlar ilk dəfə Xarkov ətrafında hücuma keçdilər. Xanlar,
Saybalı, Alı, Hasan bir yerdə idilər. Yerdən-göydən od yağırdı. Vəziyyət
son dərəcə ağır idi. Almanların qarşısını kəsmək, onları dayandırmaq
mümkün deyildi. Tankların qarşısında aciz qalan sovet qoşunları geri çəkil -
məyə, daha doğrusu başı pozuq halda qaçmağa məcbur oldular. Zabitlər
qəzəblə, çayı keçib mövqe tutun, - deyirdilər. Almanlara çayı keçməyə
imkan verməyin, - qışqırırdılar. Onları saxlamaq lazımdır. Tezliklə bizə
kömək gələcək. Ancaq yalan deyirdilər. Kömək harda idi. Çay çox enli idi.
Bilmirdik ki, dayazdır, ya dərin. Saybalı bir yer göstərib deyir ki, su burada
qıjov axır, bura dayazdır, gəlin burdan keçək. Əl-ələ tutub çayı keçirlər.
Alı pulyomyotu almanlara tərəf qurub gözləməyə başlayır. Saybalı, Xanlar,
Hasan da özlərinə mövqe seçib gözləyirmişlər. Uzandıqları yer kartofluq
imiş. Bir də görürlər ki, siyasi rəhbər iməkləyə-iməkləyə gəlir. Alı: – Mən
acam! – deyir. Mən də acam, özüm də sizinləyəm, - siyasi rəhbər cavab
verir. Bir az sonra komandir də gəlir, o da iməkləyə-iməkləyə. Ayaqüstə
durmaq mümkün deyildi. Güllə dolu kimi yağırdı. Baş qaldırmaq mümkün-
süz idi. Komandir deyir ki, bir az dözsünlər, tezliklə onlara donuz ətindən
hazırlanmış şorba verəcəklər. Şorba harada idi. Yalan deyirdi. Onlardan
50-60 metr arxada bir bina var imiş. Alını ora aparırlar. O, pulemyotunu
pəncərədə quraraq almanların gəlməyini gözləyir. “Qağa” – o, Saybalıya
belə müraciət edirmiş – görüm o evdə bir şey tapa bilərəmmi deyir. Say-
balı ona ehtiyatlı olmasını tapşırır. Alı dayı danışırdı ki, o evi axtarıb çoxlu
ağ suxarı tapır. Sonra bir küncdə üstü basdırılmış ağacdan düzəldilmiş
bir çəllək aşkar edir. Alı kişi dayanıb nəfəsini dərdi. Üzünə çökmüş kədər
ona hüzünlü bir görkəm verirdi. Təxminən 60 il bundan əvvəl olmuş hadi -
sələri, cəbhənin çətinliklərini birlikdə çəkdiyi dostları xatırlamaq, – təzədən
yada salmaq sağalmamış yaranın gözünü qopartmaq kimi ağır, çətin bir
iş idi. Boçkanı açanda onun balla dolu olduğunu görür. O, katlokunu
çıxarıb balla doldurub içməyə başlayır. Qayıdıb qoynuna doldurduğu
suxarını və balla dolu katlokunu dostları ilə bölüşür. Alı dayının sifətinə
yüngül bir təbəssüm qondu. - Bal məni yandırdı. Həyətdə də bir sağmal
inək var idi. Yelini südlə dolu idi. Onu Xanlara göstərib dedim ki, get onu
sağ gətir, yoxsa bu bal məni öldürəcək. 
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Alı dayı danışdıqca gözlərim önündə müharibənin qanlı-qadalı yolları
canlanır. O yollar ki, milyonlar keçmişdir o yollardan. O milyonlardan biri
də atam idi. 

Bir gecə səhərə qədər yol gedirlər. Ancaq səhər açılanda baxıb
gördülər ki, elə axşamkı yerdədilər. Demə almanlar onları mühasirəyə
alıblarmış. Elə onları da Krım ətrafında əsir götürürlər. Əsirliyin dözülməz
möhnətini, çətinliyini də birlikdə çəkdilər. Saybalı oxumuş adam idi. O, öz
tədbirliyi, ağlı, təmkini ilə onlara mənəvi kömək edir. O, hər şeyi qabaq-
cadan nəzərə alırmış. Alı dayı deyirdi ki, bütün bu xüsusiyyətlərinə görə
ona hörmət edərmişlər. Düşərgədə insanlar bir-birinin ətini yeyirmişlər
acından. Adamlar dəstə-dəstə olmuşdu. Adamları oğurlayıb kəsib
yeyirdilər. Saybalı tapşırıbmış ki, heç vaxt təklikdə dolanmasınlar. Bir-bir-
lərini gözdən qoymasınlar. 

Belə bir hadisə gəlmişdi başlarına ocaq qalamaq üçün taxta qırıntıları
topladıqları vaxt birdən-birə itirirlər Xanları. Yağlı əppək olub yoxa çıxmışdı
o. Tez öz dostlarını toplayıb axtarışa başlayırlar. Saybalının o biri
dəstələrin başçıları ilə apardığı söhbət və təkidi öz nəticəsini verir. Xanları
azad edirlər və bir həftə onu odeyal altında gizləyib saxlayırlar. 

* * *
1945-ci ilin sonralarında ordudan tərxis edilirlər. Kəndə qayıdıb sakit

həyata başlayırlar. Ancaq bu sakitlik uzun çəkmir. NKVD onları sorğu-
suala çəkir. Kənddən və Sarıcallı kəndindən üzlərinə duranlar tapılır. Say-
balını Qazaxıstanın Qızıl Orda şəhərinə, Alı dayını isə uzaq Sibirə
göndərirlər. 

* * *
1961-ci ilin payızı idi. Ağır xəstələnmiş atamı – kolxozda üzümçülük

briqadiri işləyirdi – Bakıya müalicəyə apardılar. Dostları, tanışları, kənd
adamları gəlmişdilər onu yola salmağa. Süleyman əmim və məzrəli Gən-
calı dayı apardılar onu. 

...Hava soyuq, səma bomboz bozarmışdı. Bu payız dərd-qəm gətir-
mişdi özülə. Kənd ağsaqqalları bizə yığışırdılar. 

Onlar balaca otaqda oturub məsləhətləşirdilər. Nə baş verdiyini hələ
dərk etmirdim. Təxminən gecə saat 10 tamam 11-ə işləmiş olardı ki, bir
maşın həyətə girdi. Hamı qalxıb qapıya çıxdı. Bizi görən Lala bibimi elə
maşının üstündə bir bayatı çəkdi: 

Dərdin çoxdu, döz, anam, 
Ürəyi köz-köz anam. 
Qohum-qardaş dayansın, 
Qoy ağlasın öz anam. 
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Hər şey mənə aydın oldu. Elə bil birdən-birə yazıqlaşdım. Atasızlığın
havası vurdu üzümə. Qardaşım Məhəmmədəli də maşının üstündə idi (o
Ticarət Texnikumunda oxuyurdu o vaxt). Ona baxdım. Ata itkisi onu yumaq
kimi bükmüşdü. Qəddi əyilmiş, şuxluğu sınmışdı. 

Gülnisə nənəm bibimin ağzından aldı: 

Eləmi qarasına, 
Qaşların qarasına, 
Dur, anan qurban olsun 
Ürəyin yarasına. 

Gülpəri mamam ardını davam etdi, 

Əziziyəm, ay qardaş, 
Qaşın ucu yay, qardaş, 
Kaş mən özüm öləydim, 
Deməyəydim vay, qardaş. 

1961-ci il noyabrın 12-si idi. Payızın qısa günü yavaş-yavaş qüruba
əyi lirdi. Qardaşım Məhəmmədəli ilə mağarın qarşısında dayanıb, boynu
bükük halda üzü qibləyə qoyulmuş cənazəyə baxaraq səssiz halda göz
yaşları axıdırdıq. Gün əyiləndə cənazəni qaldırdılar. Böyük bir axınla ca-
maat onu son mənzilə yola salırdı. Cənazənin arxasınca gedən insan
kütləsi – yaxından-uzaqdan gəlmiş dost-tanışlar, qohumlar - çiyinləri üstə
aparırdılar atamı. O vaxtlar atamın heç 50 yaşı da tamam deyildi. 

* * *

İnsan nə qədər yaşayır? İnsan yad edildiyi, xatırlandığı qədər! Atamı
şəxsən tanıyanlar indi sayca az qalsalar da hər dəfə görüşəndə onlar
atamı hörmətlə yad edib, – yaxşı insan idi! – deyirlər. Hayıf ki, tez getdi.
Eşitdiyim bu sözlər məni sevindirir və elə bilirəm ki, atam ölməyib hələ də
yaşayır. Halbuki onun vəfatından 49 il ötür. Atamı belə uzunömürlü edən
onun xeyirxahlığı, səmimiyyəti, insanpərvərliyi olmuşdur. Əhsən belə bir
ömrə! Həyatı yaşamağa dəyər! 
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ƏLİYEV XANLAR ƏHMƏD oğlu
(1915-1983)

Pozulmayan iz oldular, 
Sərt oldular, düz oldular, 
Bir astarsız üz oldular, 
Məğrur, igid, sərt babalar.

Əliyev Xanlar Əhməd oğlu Şıxalıağalı kəndində
anadan olub. O, VII illik kənd məktəbini qurtarıb.
Əvvəlcə kolxozçu, sonra isə sədr işləyib. Evli idi.
Bir oğlu vardı.

Xanlar kişi danışırdı ki, əsirlikdə olanda bizdən
4 nəfər alıb işləməyə apardılar. İki erməni, bir rus

və mən. İşləyəndən sonra bizə stol açdılar. Evin xanımının təkidi ilə. Ev
sahibi buna razı deyildi. Stola hər cür yeməklə bərabər çoxlu içki də qoyul-
muşdu. Məndən başqa hamısı yeyib içdilər. Sonda hamısı sərxoş oldular
və orada qalmalı olduq. Onlara irad tutanda dedilər ki, bəs bu qədər içkini
stola niyə qoymuşdunuz? Bizə dedilər - fikirləşdik ki, kim hansı içkini
istəyirsə içsin. Biz nə bilək ki, siz görməmişsiniz, heyvansınız. Məgər stola
qoyulanın hamısı içilərmi?

ÖMÜR KİTABINDAN VƏRƏQLƏR

Qarşımda bir kitab var. Zamanın sərt əlilə yazılmış bir ömrün kitabıdır
bu. Ovulmuş, didilmiş vərəqlərini asta-asta çevirirəm. Bir ömrün əvvəldən
axıra, acılı-şirinli günləri canlanır gözlərimin qarşısında. Mənim maraqla
oxuduğum bu kitab Xanlar Əhməd bəy oğlu Əliyevin həyat kitabıdır. Sizin
də onu oxumağınızı istərdim.

Xanların Əli adında bir qardaşı və bir bacısı - Məryəm var idi. Elə bil
fələk bunlarla qəsdə durmuşdu. Qardaşı Əlinin ölümü ailəni çox sarsıtdı.
Bu itgiyə dözməyən Əhməd bəy də dünyadan nisgilli, nigaran köçdü. Xan-
ların əmisi Bəylərin cavan yaşında, bulaq başına getdiyi bir vaxtda qəfil
ölümü bu faciəni daha da ağırlaşdırdı. Ancaq fələyin qanlı oyunları hələ
də qurtarmamışdı. Xanların digər əmisi Ağalar da onların obalarına basqın
edənlərin qəfil gülləsinə tuş gəldi. Deyilənə görə Ağalar çox qoçaq, cəsur,
atıb-tutan bir igidmiş. Atı qaçarağında minib-düşər, sərrast nişan alarmış.
Dərd dərdin üstünə gəlirdi. Balaca Xanlar və anası Tamam bu dərd-
bəlanın, fəlakətin önündə tək qalmışdılar. Ancaq Tamam ana özünü itir-
mədi. Bütün bu çətinliklərə mərdliklə dözdü. Oğlunun əyilməsinə,
sınmasına imkan vermədi. Bütün bu olanlar Xanların həyatında silinməz

106

Həsən Təhməzli



izlər qoydu. Onun atalı, sevincli, fərəhli günlərinin ömrü səkkiz il çəkdi
ancaq.

Həyatın ağır bir yük kimi körpə, hələ bərkiməmiş çiyinlərinə düşməsi
Xanları vaxtından əvvəl kişiləşdirdi. Hələ yeniyetmə yaşlarından ev, ana,
bacı qayğısı çəkməyə məcbur etdi. Bu kişilik onda özünə inam yaratdı.

Xanların anası Tamam xeyirxah, işgüzar bir qadın idi. O, evin kişisi vəzi -
fəsini ləyaqətlə, namusla yerinə yetirirdi. Balaca Xanlar anasının arxası,
köməyi, ümidi və qüruru idi.

Yeni quruluşun - Sovet hökumətinin sərt ab-havası Xanlargildən də yan
keçmədi. Bu yeni quruluşun yetirməsi olan artellər yaradıldı. Bu artellər
kolxozun yaradılmasına bir pillə oldu. Az sonra kənddə kolxoz yaradıl-
mağa başladı. İllərlə zəhmət çəkib qazandığı var-dövlət bir andaca əl-
lərindən alındı. Kolxoz heç kimi özünə cəlb etmirdi. Mal-dövləti əllərindən
alınanlar kolxozda işləməyə məcbur oldular. İşgüzarlığını, bacarığını və
savadını görüb sədr seçdilər Xanları. Ancaq az işlədi. Yuxarıların dediyini
yerinə yetirmədiyi üçün vəzifə ilə vidalaşmalı oldu. Könüllü olaraq.

Müharibə başlamışdı. Kənd get-gedə boşalırdı. Müharibə gəncləri alıb
aparırdı. Bu müharibənin qurbanları, hərəkət verənləri olan milyonlarla in-
sanlardan biri kimi Xanlar da səfərbər olundu.

Xanlar anasını, həyat yoldaşı Gülarəni və əmisi Bəylərin adını daşıyan
balaca oğlunu qoyub gedirdi. Bu ağrıların acısı, qəm-qüssəsi çox
dözülməz idi. Xanların arxasınca atılan bir dolça su onun bu uzaq, əzablı
yollarını nurlu, işıqlı etməli idi. Ana qəlbinin arzusu, dua və İlahiyə yal-
varışları onun qəlbinə arxayınlıq, inam gətirdi. Yolunu gözləyəcəyəm – bu
Gülarənin öz Xanlarına pıçıldadığı son sözlər idi.

Kimlər idi bu uzaq yollarda onun yol yoldaşları?
Elə onun uşaqlıq və gənclik yolaşları Saybalı, Alı, Hasan, Məhərrəm

və başqaları. Müharibənin bu uzun və üzücü yolları çox uzaqlara, uzaq
ölkələrə alıb apardı onları. Haradan başlayıb, harada qurtardı Xanların
döyüş yolları?

1942-ci il. Müharibənin ən ağır, ən qanlı ili. Düşmən inadla ölkənin
içərilərinə soxulur. Xanlar da milyonlarla birlikdə gah irəli – hücuma
yürüyür, gah da geri çəkilir döyüşə-döyüşə, düşmən təzyiqi aldınd.

Bir yerdə gəldikləri kimi, bir yerdə də döyüşürlər onlar. Dinclik yoxdur.
Yayın istisi, yolların toz-torpağı canlarına hopub. Qışın sazağı, səngərlərin
soyuğu, palçığı kəsib doğrayır onları. Mərmilərin gurultusu, güllələrin
vıyıltısı onların yol yoldaşları olub. Ölüm sənin yol yoldaşındı. Cəbhədə.

Döyüşdə onun yazdığı üçkünc məktublar qərib durnalar kimi uzaq el-
lərdən üz tutdular qoyub gəldiyi evə – ünvana. O, öz məktublarına ca -
vablar alırdı. Bu məktublar sevinc və kədər carçısı idi. Aldığı məktublar
Xanları sevindirmir. Çox çətindir arxada. Çörək yoxdur. İşləyənlər qoca

107

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə



kişilər, arvad və uşaqlardır. Anası çətinliklərdən şikayətlənmir. Təki oğlu,
madarı oğlu Xanlar sağ-salamat qayıtsın. Nə qədər çətin olsa da dözər.

Mühasirə. Böyük bir ordu dəmir məngənədədir. Almanlar təslim olmağı
tələb edirlər. Nicat, qurtuluş görünmür. Son söz də, son əmr də onundur
– Vlasovun. Ordu komandirinin.

Ağır əsirlik həyatı. Ölümlə qucaq-qucağa, göz-gözə yaşayırlar. Onun
nəfəsini hiss edirlər hər an öz üzlərində. Əlvida doğma torpaq –
görüşərikmi, doğma kəndim?!

Bu ümid haradandır onda?! Hansı duyğu, hansı hiss yaradır bu inamı?
Bilmir, ancaq inanır. İnanır ki, bir gün o torpağa, doğmalarının yanına qayı-
dacaqdır!

Əsir düşərgələri. Polşa, Almaniya, ölüm və səfalət. Acından bir-birinin
ətini yeyirlər əsirlər. Belə bir dəhşəti, qorxunu Xanlar da yaşadı. Ancaq
dostlarının köməyilə ölümdən qurtuldu. Bu onun həyatının ən unudulmaz
bir anı kimi yaddaşında yaşadı ölənə kimi. Qul kimi qapılarda, sahibkar-
ların həyətində işlədilər. Çox vaxt çörək də vermirdilər. Yenə də dözdü.
Dözdülər. 

Qələbə günü! Gözlənilməz azadlığın şirin tamı. Yaman çəkir doğma
torpaq onu. Tələsir. 

Bu da doğma kənd, böyüyüb cavan bir oğlan olmuş əziz balası Bəylər.
Ancaq bir kədər də sıxır Xanların qəlbini. Əziz Gülarəsi amansız qanunlar
ucundan ayrılmalı olub ondan. Həbs ediblər. Ancaq uzun çəkmir azadlıq, bu
bəxtəvər günlər. KQB – üzünə adam dirəndirir. Könüllü əsir düşmüsən deyə. 

Yenə də ayrılıq, yenə də qürbət və soyuq Sibir çölləri. Keçilməz tayqa
meşələri. Uzaq Badoyba, qızıl mədənləri. Ağır, üzücü mədən işləri. Alman
əsir düşərgələrindən fərqlənmir bu sovet düşərgələri də. Acından, soyuq
və şaxtadan, əsgərlərin amansız rəftarından məhv olur bu insanlar. Bu-
radan salamat qurtarmaq özü bir möcüzə olardı. Yenə də inam yaşadır
Xanları. Bunun da bir sonu olar inşallah!

Ömrünün neçə-neçə ağır illəri keçir burada. İynə ulduzu qədər işıq
görünmür. Vaxtı qurtaranı bir bəhanə ilə məhkum edirlər təzədən.

Yenə də açılan azadlıq qapısı – Stalinin inanılmaz ölümü. Yenidən
qayıdır kəndə. Bu dəfə əbədilik. Həyatın sərt üzünü görmüş, bərkimiş bir
insandır artıq Xanlar. Anası Tamam, bacısı Məryəm sevinirlər. Uçmağa
qanadları yoxdur. Bəylər – ümid və sevinci şivərək bir gəncdir. Dağılmış
ailə həyatını yenidən sahmana salır. Bəyləri oxudur. Ev-eşik sahibi edir.
Dalğalı-tufanlı həyatı artıq sakitləşib. İndi sakit bir həyat yaşamaq
arzusundadır Xanlar.

Son nöqtənin nə vaxt qoyulacağını isə heç kim bilmir. Allahdan başqa.
Və bu son nöqtə 1983-cü ildə qoyuldu. Bu da uzun bir ömür kitabının son
səhifəsi idi.
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VERDİYEV ALI İSMAYIL OĞLU
(1921-2006)

Alı İsmayıl oğlu Verdiyev 1921-ci ildə Şıxalıağalı
kən dində dünyaya göz açmışdır. Atası İsmayıl dün -
ya sını dəyişəndə Alının hələ beş yaşı tamam ol-
mamışdı.

Anası Minə xanım ikinci dəfə Ağayev Səlim ilə ailə
həyatı qurmuşdur. Səlim bəy Alıya əsl atalıq edir. VII
sinfi qutaran Alı Maralyan Kooperativ İttifaqında
mühasib köməkçisi işləyir. Bir il sonra 15 yanvar
1942-ci ildə onu hərbi xidmətə səfərbərliyə alırlar.
Onunla birlikdə Saybalı, Xanlar, Hasan və Məhərrəm
də qanlı müharibəyə yola düşürlər. Onların ilk
döyüşü Xarkov ətrafında 46-cı atıcı polkun tərkibində başlayırlar. 1942-ci
ilin qanlı günləri idi. Elə burada da satqınlıq nəticəsində almanlara əsir
düşürlər. 1945-ci ildə əsirlikdən azad olan dostlar – Alı, Saybalı, Məhərrəm
290 saylı atıcı polkda hərbi xidmətlərini davam etdirirlər.Onlar döyüşə -
döyüşə Berlinə qədər gedib çıxırlar. 1945-ci ilin fevralında Drezden
şəhərində şəkildə çəkdirib. 1946-cı il mayın 30-da ordudan tərxis olunaraq
kəndə qayıdır. Ancaq sonralar 1947-ci ilin axırları 1948-ci ilin əvvəllərində
könüllü əsir düşmüsən deyən başqaları ilə birlikdə Alı İsmayıl oğlunu da
həbs edirlər. Onu uzaq Sibrə sürgün edirlər. 1948-ci ilin sentyabr ayının 24-
də Alını L/ua Almalıq və uprovlenie leso zaqatovka Trest “Lenzoloto” –
müəssəsində işə qəbul ediblər. O, əvvəl qızıl mədənlərində sonra isə ağac
tədarükündə çalışıb. 1953-cü ilin avqustun 8-də isə sürgündən azad olu-
naraq və doğma kəndinə qayıdır.

Alı kişi 2006-cı il 30 apreldə haqq dünyasına qovuşur. Allah rəhmət etsin. 

Sonuncu Mogikan

Mən Alı dayı haqqında düşünəndə yadıma gəncliyimdə oxuduğum «So-
nuncu mogikan» əsərinin qəhrəmanı düşür. Sonuncu magikan mərd, ağıllı,
namuslu, əzmkar bir igiddir. O, doğulub boya-başa çatdığı torpağa, elinə-
obasına qəlbən, ruhən bağlı bir insandır. O, məhv edilmiş bir qəbilənin sağ
qalmış yeganə nümayəndəsi idi.

Alı dayı da öz uzaq gənclik və ağır məhrumiyyətlərlə dolu səfər dostların-
dan ən axıra qalmış idi, sonuncu Mogikan idi. 

Saybalı, Xanlar, Hasan, Məhərrəm kimilər, daha kimilər haqq dünyasına
qovuşmuşdular çoxdan. İndi onlardan kövrək, qəmli bir xatirə qalmışdı yad-
daşında.

Uzaq, çox uzaq bir səfər üstə idi özü də, indi.
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Tək-tənha idi. Üşüdürdü onu bu təklik, yalqızlıq. 
Alı dayı Tanrının verdiyi öz ömür payını şərəflə, namusla yaşamışdı. Zər-

rəsindən yarandığı qara torpağa qovuşmağa hazırlaşırdı. Sirri açılmayan
bir aləmin məhculluğu fikri, düşüncəni dumanlandırır. Bu yolun sonu yoxdur,
əvvəli kimi.

Balaca bir otaqda – çarpayıda uzanıbdır. Arxada geniş pəncərə var.
Qarşı tərəfdə qapıdır. Divarda köhnə şəkillər var. Anasının, qardaşının.

Nələr yaşadı, nələr gördü bu dünyada Alı dayı. 
Gözlərimi çəkə bilmirəm. Xəyal məni aparıb.
Xəyalımda bu ağıllı, dünyagörmüş, mərd, xeyirxah insanın ömrünün acılı

şirinli illərini canlandırmaq istəyirəm. Onun ömür yolu hər bir ləyaqətli gənc
üçün örnəkdir.

Həyatı dünyanın qaraya-qırmızıya bölündüyü dövrə düşdü. 
Hər şey dəyişirdi: Həyat da, düşüncə də, fikir də. Qırmızıya bələnmiş bir

yalan hər şeyi pərdələyirdi. Və bu qırmızı yalan içərisində yeni bir quruluş -
Sovet dövləti sürətlə zühur etməkdə idi. Həyatın əzablı, çətin olacağını bilirdi
elə bil təlatümlər içərisində çırpınan, çabalayan bu yeni dövr.

Köks ötürdü dərindən. Dəniz kimi qabarıb - endi sinəsi. Elə bil bir kölgə
gəlib keçdi çöhrəsindən. Sanki bulud aldı günəşin qabağını bir anlığa.

Zaman çox qarışıq idi. Əli təzəcə-təzəcə çörəyə çatırdı. Qəddini
düzəldirdi ki, müharibə başladı. Bu müharibə onu da alıb apardı dostları ilə
çox-çox uzaqlara. Anası və bacıları, qardaşı qaldı arxada. Əsgər məktubları
üz tutdu Alı dayı gedən qapıya. Müharibədən nə yazırdı bu qızıl əsgər?
Vətəni qorumağı ilə fəxr edirdi. Ana və bacılarına səbrli olmağı, ağlama-
mağı, dözməyi xahiş edirdi. Dostları Saybalı, Xanlar, Hasan da yanında
idilər. Ukraynada – Qara dəniz ətrafında vuruşurdular. Düşmən güclü idi.
İnadla vuruşsalar da bu döyüş qeyri-bərabər idi. Almanlar texnika ilə hücum
edir, heç nəyə baxmadan irəli soxulurdular. Qızıl ordunun itkisi böyük idi.
Hər tərəf əsgər meyitləri ilə dolmuşdu. Yığıb basdırmağa da imkan yox idi.

Birdən xəbər yayldı ki, mühasirəyə düşüblər. Mühasirə halqası getdikcə
daralırdı. Əsgərlər diri-diri özlərini tökürdülər dənizə. Əmr belə idi. Düşmənə
sağkən təslim olmaq olmaz. Ancaq hamı özünü dənizə atıb qurtula bilmədi.
Onların arasında Alı, Xanlar, Saybalı, Hasan da var idilər.

Yerində tərpənir. Baxışlarını üzümdə saxlayır. Elə bil nəsə demək istəyir.
Dodaqları tərpənir. Əllərini astaca ovuşdurur. Hə, belə-belə işlər, – deyir.
Heç bilirsən indicə kimləri gördüm? Məni təəccüb götürür. Axı, o, yat-
mamışdı!

Maraqla soruşuram. Kimləri gördün ki?!
Dinmir. Təzədən huşa gedir. Gözləri açıq olsa da hiss edirsən ki, heç

nəyi görmür bu dünyada. Öz aləminə çəkilib, nələrsə götür-qoy edir.
Ağır əsirlik illəri. Dözülməz əzablar, işgəncələr bu iradəli, möhkəm cavanı

sarsıda bilmir. İnsanlar kütləvi qırılırlar həbs düşərgələrində. Aclıq və xəstəlik
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qənim kəsilib bu bədbəxt insanlara. Özünü oda-közə vurub nə isə tap-
malısan. Yoxsa acından ölərsən. İnsan insanın ətini yeyir burada. Yadına
Xanların qəfil oğurlanması hadisəsi düşür. Onu axtarıb tapınca nələr et-
mədilər, haralara baş vurmadılar. Dostlara bu işdə digər müsəlman mil-
lətlərindən olanlar da çox kömək etdilər. Necə də qorxmuşdular onda.

Alı zirəkdi, diribaşdı. Bir təhər, axı almanlar heç də hamını işə aparmırlar
– özünü növbəyə salır, lap ön cərgəyə. Gecədən səhərə qədər növbədə,
özü də diz üstə oturaraq səhər vaqondan taxıl boşaltmağa gedə bilir. Alman
əsgərlərinin nəzərindən gizlədib gətirə bildiyi bir ovuc buğdanı qovurub dost-
larla – Xanlar, Saybalı, Hasanla bölüşür. Hasanın vəziyyəti ağırdır. Acından
və xəstəlikdən – ishaldan – lap üzülüb. Əllərinə düşəndən ona daha çox
pay verirlər.

Dözmək, dözmək lazımdır yaşamaq üçün.
Bu da Azadlıq. Şükür! Ölməyib bu günü də gördülər. Ölümün cəngindən

xilas olmuş dostlar – Saybalı, Xanlar, Alı, - sevinirlər.
Hamısı sağ-salamat evə qayıdırlar. Hasandan başqa. Onu qoruyub

saxlamaq mümkün olmadı. Heyif! Düşərgə həyatı bu zərif cavanı məhv etdi.
Bəs bunları nə gözləyir vətəndə?! Hələ bilinmir. Ancaq Stalinin danışığı

yaxşı heç nə vəd etmir. Ata-ananı, bacı-qardaşı axıra qədər sevinməyə imkan
vermirlər. Bir müddət sonra üzücü istintaq çağırışları başlayır KQB-nin.

Müharibə və əsirlikdə qorxmamışdı ölümdən, ancaq indi� indi Vətəndə
özününkülərdən qorxurdular. Qorxurdular ki, onları bir-birinin üzünə dur-
mağa məcbur edə bilərlər. Bu KQB maşını çox amansız idi. Bunu bilirdilər.

Onlar vətəni satmaqda, düşmənə xidmətdə ittiham olunurlar. Niyə əsir
düşdünüz? Niyə özünüzü öldürmədiniz?

Üzlərinə şahid dirəndirirlər. Ölümün pəncəsindən sıyrılıb çıxmışları indi
burada sındırmaq, əymək istəyirlər. Ancaq çox əbəs. Onlar nə bir-birinin,
nə də başqalarının üzünə dirəndilər. Yalançı şahid olmadılar.

Burada da hər bir əzaba, işgəncəyə mətanətlə, mərdliklə dözdülər.
Sürgün illəri. Alı, Xanlar uzaq Sibirə – əbədi donuşluq məskəninə –

Maqadana sürgün olundular.
Saybalını isə Qazaxıstan çöllərinə – Qızıl Ordaya göndərdilər, sürgünə.
Sakit, duru baxışları dikilib üzümə. Bayırda quşlar civildəşir, asta külək gü -

nəş dən parıldayan yaşıl yarpaqları oynadır. Sərin, saf hava pəncərədən içəri
dolur. Pəncərənin pərdəsi titrəyir. Qız nəvəsi pərdəni çəkib pəncərəni örtür.

– Baba, çay istəyirsən?
– Hə, gətir bir qurtum içim. Boğazım quruyub.
Gözlərimi heç çəkə bilərəm Alı dayının sifətindən, xəyal məni aparıb. Qəl-

bim şiddətlə döyünür. İçimdə bir göynərti var. Elə bil qəlbimə damıb. Damıb
ki, bu sonuncu görüşdü. Bir daha, bir daha görüşməycəyik bu dünyada.

– Özlərindən sonra nələr qoyub gedir hər bir insan?
– Xatirələr. Əməllər.
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Yenə də tərpənir. Əllərini yorğanın üstündə sinəsində çarpazlayır. Əl-
lərinə baxıram. Sümükləri görünür qırışmış dərisi altından. Bu əllər silah
götürüb alman faşistlərinə qarşı döyüşüb, Maqadanda yer altı şaxtalarda
qızıl qazıb çıxarıb. Sibirin amansız şaxtasından keçib gəlib.

Stalinin ölümündən sonra Alı dayı da azadlığa qovuşur, ikinci dəfə
Vətənə qayıdır. İncidilmiş, sarsıdılmış halda. Ancaq yenə də özündə güc
tapır, ruhdan düşmür. Çalışır. Ailəni saxlamaq, övladları böyütmək lazımdır.

Təzə ev-eşik qurur. İki mərtəbəli ev tikir. Böyük oğlu Aftandil həkimliyi
oxu yub qurtarır. İndi qulluğunda durur atasının. Ruhən sakitdir. Nələri
bacarırdısa övladları üçün, ailəsi üçün onları da etdi.

Uzaq səfər dostlarını xatırladı. Saybalını, Xanları, Məhərrəmi, Hasanı.
Qəlbi titrədi, ürəyi şiddətlə vurdu. Gözləri nəmlənli. Uzaq bir səfər üstə idi
özü də indi. Ömrün sonunda durub əvvəlinə baxırdı. İlahi, nələr görməmişdi
bu dünyada! Nələr çəkməmişdi başı, İlahi! 1921-2006. Özü də vahimələndi
bu uzaqlıqdan.

Bu illəri səmərəsiz yaşamadı. Ən əsası, xalqın, camaatın hörmətini
qazandı. Özündən sonra nə isə qoyub gedirdi. Labüd ölümün qüssə dolu
gözəlliyinə bürünüb gedirdi Alı dayı.

Bu da son gün. Açıq qapıdan gur işıq düşür içəri. Bu işıqdan onun gözləri
qamaşır. Arxaya dönüb baxa bilməsə də başının üstən geridə sonsuz bir
zülmətin gəldiyini hiss edirdi. Qapı yavaş-yavaş örtüldükcə düşən işıq azalır,
azaldıqca yaxınlaşan zülmət daha qorxunc olur. Və işıq gözlərindən
sürüşüb keçdiyi anda bağlanır bu dünyaya açılan qapı da. Və qatı zülmət
qapayır gözlərini. Və hər şey sona yetir. 

ƏHMƏDOV HƏŞİM BEHBUD OĞLU
(1918-1988)

Həşim kişi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
dövründə anadan olmuş xoşbəxtlərdən biri idi.
Azadlığın dadını o hələ bələkdə ikən dadmışdır. Ikinci
Cahan savaşı başlayanda o da döyüşən orduya
səfərbər edilir. Qanlı döyüşlərin birində ağır yara la -
nan Həşim hospitalda özünə gəlir. Sağaldıqdan
sonra həkimlərin rəyilə döyüşən ordudan onu azad
edib arxa cəbhəyə göndərirlər. Vətənə qayıdan
Həşim Dəmiryolu Texnikumuna daxil olur. Texnikumu
qurtardıqdan sonra ömrünün sonuna qədər dəmir -
yolu sistemində çalışır. Uzun müddət stansiya

növbətçisi işləyir.
Həşim kişi danışırmış ki, bir dəfə ona Mahmudlu stansiyasında

dayanan qatarı müşayiət etməyi tapşırdılar. Qaratın vaqonları adi yük
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vaqonları idi. Heç bir cəhətilə diqqəti cəlb etmirdi. Mahmudludan yola
düşən qatar Tehranda dayandı.

Vaqonlardan birinin qapısı açıldı və bir minik maşını düşürdülər yerə.
Digər bir vaqondan isə bu vaxtı Stalin ağır-ağır aşağı endi. Mühafizəçilər
onu dövrəyə almışdılar. Stalin maşına oturub yola düşdü. Mən heyrə-
timdən donub qalmışdım. O gedəndən sonra bizi içəri-vaqona dəvət et-
dilər. Vaqonun içərisi çox rahat idi. Stol açılı idi. Süfrədə nələr yox idi.
Ömrümüzdə görmədiyimiz yeməklər var idi. Biz də doyunca yeyib
aclığımızı dəf etdik. Mən onda bildim ki, mənim müsayiət etdiyim qatarda
Stalin Tehrana gedirmiş. Müttəfiqlərlə görüşə.

Yaxşı ailə başçısı idi. Onun ailəsinə ziyalılar ailəsi deyərdilər. Uşaqların
hamısı ali təhsil alıb. Həşim kişi ölənə qədər cəbhə yadigarı mərmi
qəlpəsini özü ilə gəzdirib.

RƏSULOV MUSTAFA İSA oğlu
(1890-1995)

Mustafa dayı orta boylu, asta yerişli, mehriban,
söhbətcil, hazırcavab bir adam idi. Onun qəlbi
şəfqətlə dolu idi. Baxışında ilahi bir nur olurdu. Dili
dua ilə dinər, alqışla susardı. Belə bir mömin, həlim,
müdrik bir insan idi Mustafa dayı. Bu kişinin sinəsi
dolu bir xəzinə idi. Hər sözə bir atalar sözü, misalı
ilə cavab verərdi.

Mustafa dayı, qardaşı Rəsul, atası İsa, dayısı
oğlanları və iki yeznəsi Cənubi Azərbaycanın
Qaradağ mahalının Əndirgan kəndindən yola çıxır-
lar. Zaman 1905-ci il idi. Erməni vəhşiliyi onları öz
doğma kəndlərindən qaçqın salır. Şimali Azərbaycana üz tutmuş bu dəstə
Arazdan Naxçıvana keçirlər. Ancaq oddan çıxıb alova düşürlər. Ermənilər
Naxçıvanda da amansızlıqlar törədir, türk-müsəlmanların qanını içirdilər.
Onlar burada da yurddaşa bilmədilər. Rəz dərəsində onların əllərində
olanları, hətta çarıqlarını da soyundurub alırlar. Özlərinə bir pənah, bir
sakit guşə axtaran Mustafa dayıgil gəlib çıxırlar bu münvalla Şıxalıağalıya.
Gənc Mustafa burada Çiçək adlı sözlü-söhbətli, qaraqaş-qaragöz, at
çapan, güllə atan, oynaq, sevilən bir qızla ailə həyatı qurur. Qibtə ediləcək
xoşbəxt bir həyat yaşamağa başlayırlar. 1930-cu illərdə kolxozlaşma
başlayanda Mustafa da qapısının bir baş camışını kolxoza verir və özü
də kolxoza üzv yazılır. Gah at otarır, naxıra gedir, su suvarır, gah da cütə
gedir. Hasanlı kanalının çəkilişində yaxından iştirak edir.

1941-ci il. Müharibə xəbəri Mustafanı da həyəcana salır. 1942-ci ilin
martında Mustafa da cəbhəyə yola düşür. 21 aprel 1942-ci ildə hərbi and
içib döyüşən orduya qoşulur. Mustafa Qafqaz cəbhəsində 2 mart 1943-
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cü ildə, IV Ukrayna cəbhəsində 1944-cü ildə vuruşub. 3-cü dərəcəli
«Şərəf» ordeni ilə təltif olunub.

23 avqust 1993-cü il tarixdə Mustafa dayı da əvvəlcə Beyləqanda,
sonra isə Bakı şəhərində 8-ci kilometrdə yarımçıq bir binada məskunlaş-
mağa məcbur oldu. İndi mən adaşım Həsənlə onun mənzilində – doqquz
mərtəbəli binanın yeddinci mərtəbəsində – oturub olub keçənlərdən söh-
bətləşir, Mustafa dayının hərbi sənədlərini nəzərdən keçirirəm. 

Mustafanın döyüş hünəri ordeni və medallarla mükafatlandırılır.
Mustafa dayının «Krasno armeyskaya knijka»sı mənim qarşımdadır. Onu
oxuduqca sovet hərbisinin ciddi intizamı – hər şeyi dəqiqliklə siyahıya al-
ması məni heyrətə salır. Digər tərəfdən burda da erməni bicliyi və «uzaq -
görənliyi» məni dəhşətə gətirir. Gəlin birlikdə o «knijka»nı oxuyaq.

Rasulov Mustafa İsa oqlu.
8. Mesto rojdeniya i postayannoqo jitelstva. Domaşniy adres, familiya,

imya i otçestvo jene ili raditeley.
Arm. SSR. Q.Baku, r-n Djebrail, s. Şıxalal. jena Çiçak.
Erməni bir kəndi, bir rayonu yox bütöv Azərbaycanı Ermənistan kimi

qeyd edib. Mustafa dayı danışırdı ki, bir dəfə – hələ mən onda heç bir
orden, medal almamışdım – bayram vaxtı idi. Ordeni, medalı olanlar
sinələrini bəzəmişdilər. Komandir soruşdu: Bəs, sənin orden, medalın
hanı? Niyə vurmamısan döşünə? Mən cavab verdim ki, evə yazmışam.
Hələ göndərməyiblər. Alan kimi mən də vuracam. Deyirlər ki, müharibənin
o çətin, ağır övründə çörək tapılmayanda Çiçək atın belinə qalxar, gəzib
pencər olan yerləri tapardı, gəlib arvadlara həmin yeri deyirdi. Arvadlar
pencəri yığıb qaynadar, top kimi sıxar, qatığa qatıb yeyərdilər. İçinə bir az
un da qatardılar ki, (kimin var idisə) ürəyi tutsun.

Müharibədən sonra Mustafa dayı işləmir. Sədir NKVD-yə şikayət edir.
Ona deyirlər ki, sən kolxozu geri çəkirsən. Necə olur ki, hamı kolxoz dartır
irəli apara bilmir, bir mən onu geri çəkirəm. Mustafa dayı 1995-ci ildə
Bakıda vəfat edib, Beyləqanda dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin.

QULİYEV BƏHMƏN HİDAYƏT OĞLU
(1912-1983)

Zamanın bəxtindən siz var oldunuz, 
Vətənə, millətə sipər oldunuz, 
Siz şərəf, siz şöhrət, hünər oldunuz, 
A köhnə kişilər, köhnə kişilər.

Bəhmən Şıxalıağalı kəndində anadan olub. Hidayət bəyin dörd oğlu
olub, bir qızı. Bəhmən ailədə üçüncü uşaq olub. O, çox zirək, diribaş,
qorxusuz uşaqmış. Ona, deyilənə görə, “Həzrət Əli”nin qılıncı deyirmişlər.
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Məstalı ilə qoyun otarıb, kolxozda müxtəlif işlər görübdü, ta müharibəyə
gedənə qədər. Müharibənin ən qızğın, ağır dövründə, 1942-ci ildə səfər-
bərliyə alınır. Qafqaz cəbhəsində vuruşur. Rəsulov Mustafa ilə bir yerdə,
bir səngərdə vuruşublar. Yemək qabları da bir imiş. Qabları bir olduğu
üçün ikisinə bir pay yemək verirmişlər. Mustafa deyirmiş: - Ay rəhmətliyin
oğlu, sən də özünə bir qab tap, adama bir pay yemək alaq da. Bəhmən
azərbaycanlılardan ibarət 416-cı diviziyanın tərkibində vuruşmuşdur. O,
1944-cü ilin mayında Taqanroqda minaya düşüb. Üç ay Mahaçkaladakı
hərbi xəstəxanada müalicə aldıqdan sonra sağalır, ancaq ömürlük şikəst
qalır, daha orduya yaramır. Bir tibb bacısı onu əsgərlərin köməyi ilə gətirib
evlərinə təhvil verib. 

Darıxdığı üçün onu palazın arasına qoyub yolun kənarına gətirirmişlər
ki, gəlib-gedən adamlarla söhbətləşə bilsin.

O vaxtları ispalkom işləyən Bəkir Abbasov onu görür, onunla görüşüb
söhbətləşəndən sonra göstəriş verir ki, Bəhmən üçün bir araba düzəltsin-
lər. Arabanı düzəldib Bəhməni arabaya qoyurlar və onu istənilən yerə
çəkib aparırlar. Bəhmənin o biri qardaşları da müharibəyə apırılıblar.
Böyük qardaşı Zülfüqarın (1900) Şərifədən bir oğlu olub. Sovet adında.
Beş yaşında ölüb. Zülfüqar müharibədə itkin düşüb. İkinci qardaşı Kərim
(1906) Abihəyatın bacısını alıb. Əli adlı bir oğlu olub. Ancaq Əlinin beş
yaşı olanda anası ölüb. Sonra Kərim Sürəyya ilə evlənib və gedib cəb-
həyə, itkin düşüb. Uşaqları olmayıb. Dördüncü qardaşı Xancan (1914)
Sirik kəndindən Zəhra adlı bir qızla evlənib. Toyu olandan bir-iki gün sonra
gedib müharibəyə. Uşağı olmayıb.

Bir ailənin xoşbəxtliyi belə başlayıb və faciəsi də belə qurtarır.

ƏHMƏDOV SURXAY NİFTALI OĞLU
(1898-1979)

Surxay uca boylu, iri bədənli, çox güclü bir adam idi. Əlləri kürək kimi
iri idi. Bəhmən kişi danışırdı ki, Surxay sərhəddə kürəyini cavan tut
ağacına söykəyib bir dəfə arxaya basırdı, əl atıb boynunun arxasından
yapışardı ağacdan və güc verib köklü-kökmərli çıxarıb alardı çiyninə,
gətirərdi evə.

Surxay məktəbə getməyib. Savadsızlığın ləğvi kursunda məşğul olub.
Evdə isə qardaşı Qaraş ona yazıb-oxumağı öyrənməkdə kömək göstərib.
1942-ci ilin sentyabrında Surxay Cəbrayıl rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən səfərbərliyə alınıb. O, 1942-ci ilin sentyabrından 1943-cü ilin
aprelinə qədər 75-ci atıcı alayında vuruşub. Gedən qızğın döyüşlərdə ağır
yaralanıb, 1945-ci ilin 23 iyununda ordudan tərxis olunur. Surxayın döyüş
xidmətləri mükafatlarla da qeyd olunub. Ona 2887554 nömrəli “Za Ot-
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vaqu” ordeni, 2619199 nömrəli “Za Zasluqi” medalı verilmişdir. 1946-cı
ildə “Za Pobedu Qermaniey v Velikoy Oteçestvennoy Voyne 1941-1945”
medalı ilə təltif olunmuşdur. Müharibədən qayıtdıqdan sonra Surxay kol -
xozda briqadir, ferma müdiri işləmişdir. Onun üç övladı: iki oğlu, bir qızı
qalıbdır özündən sonraya.

ƏHMƏDOV QARAŞ NİFTALI OĞLU

Qaraş Şıxalıağa kəndində anadan olub. Qaraşın babası indiki Füzuli
rayonunun Zobucuq Şükürbəylisindən Şıxalıağal kəndinə gəlibdir. Alıyarlı
tayfasından evlənərək burada qalıb. Qaraş Karyagin (indiki Füzuli) rayo -
nunda pedaqoji məktəb qurtarıb. Bir müddət müəllim işləyib. Savadsızlığın
ləğvi ilə əlaqədar axşam kurslarında yaşlı adamlara dərs keçib. Cahan
müharibəsi başlayanda döyüşən orduya səfərbərliyə alınıb cəbhəyə
göndərilib. 1942-ci ildə əsir düşüb. Əsirlikdən azad olduqdan sonra uzun
müddət istintaqa cəlb olunub Moskvada. Kəndə qayıtdıqdan sonra rayonda
poçtda işləyib. Ancaq əsir düşdüyü üçün işdən azad edilib. Kolxozda an-
bardar işləyib. Kolxoz təftiş komissiyasının üzvü olub. İki övladı qalıb.

MƏMMƏDOV EYVAZ MƏSTALI OĞLU
(1916-1981)

Cəbhələr əsgəri

Kənddə böyükdən-kiçiyə hamı Eyvaz kişini ta -
nıyır və hörmət edirdi. O, əvvəllər kəndin poçtalyo -
nu işləmişdi. Sonralar isə o, bu işini daha yüngül bir
işlə – kənd qarajının gözətçisi vəzifəsilə əvəz et-
mişdi. Eyvaz çox söhbətcil adam idi. Çox gördüyü
üçün söhbətləri də həmişə maraqlı və şirin olardı.
Bəzən mən də bu söhbətlərin iştirakçısı və ya
şahidi olardım. Günortanın yandırıcı istisindən
sonra hava get-gedə səriniyirdi. Gözətçi dax-
masının qarşısında ucalan körpə cinarın yarparları
sərin meh toxunduqca pıçıldaşır, sanki onlar da

əziyyətverici istidən sonra dincəlirdilər. Çinarın dibindən axan sərin sulu
bulağın həzin şırıltısı eşidilirdi. Elə bil “Ey yolçu, gəl suyumdan iç ürəyin
sərinləsin” – deyirdi. Gözətçi evinin sərin kölgəsində oturub (indi olmasın)
Eyvaz kişinin söhbətinə qulaq asıram. 

– Mən əsgərliyə gedəndə anam Əsli boynumu qucaqlayıb üzümdən
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öpüb dedi, - Get oğul, səni göydəki o gözəgörünməzə tapşırıram. Sağ
gedib, salamat qayıt. Müharibə qoxusu gəlirdi havadan. SSRİ ilə Fin-
landiya arasında sərhədlərin dəyişdirilməsi üstündə kəskin mübahisələr
gedirdi. Hər gün qəzetlər bu haqda yazır, adamları müharibəyə, Vətəni
müdafiə etməyə hazır olmağa çağırırdılar. Finləri ən ağır şəkildə təhqir
edir, əgər müharibə başlayarsa onları məğlub edəcəyimizi bildirirdilər. 

Eyvaz kişinin danışdığı bir epizod heç yadımdan çıxmır. 
İki dəfə hücum eləmişdik. Ancaq finlərin səngərini ala bilməmişdik.

Çoxlu itkilərimiz vardı. Ağappaq qarla örtülmüş bu geniş düzdə soyuq
səngərdə Fin körfəzindən əsən küləyin qarşısında şaxtadan donurduq.
Nə qədər əsgərlərimiz donaraq məhv olmuşdular. Üçüncü dəfə hücuma
hazırlaşırdıq. Siyasi rəhbərlər səngərləri gəzərək əsgərləri ruhlandırırdılar.
Bu geniş düzdə quduz külək yalquzaq kimi ulayaraq covlan edirdi. Finlərin
səngərinə yaxın yerdə bir nəhəng ağac var idi. Şaxta gəlin kimi bəzəmişdi
bu ağacı. Qırmızı fişəng fışıldayaraq göyə milləndi və finlərin səngəri
üstündə söndü. Bu hücum işarəsi idi. Ura! Səsi səmanı lərzəyə gətirdi. İrəli
atıldıq. Heç əlli metr getməmişdik ki, yenə də əvvəlki hücumlarda olduğu
kimi, bir pulemyot bizi biçib tökməyə başladı. Hamı qara yatdı, baş qaldır-
maq olmurdu. Bu hücum da baş tutmadı. Öz səngərlərimizə qayıtdıq. Kəş-
fiyyatın gətirdiyi xəbərdən məlum oldu ki, bizə aman verməyən pulemyotu
finlər həmin ağacda gizlətmişdilər. Onlar ağacın içini ovaraq plomyotu
orada yerləşdirməklə döyüş sahəsinə tam nəzarət edirmişlər. Topçuların
sərrast atəşilə məhv edilən ağac-maneə aradan qalxdı. Biz finləri qovub
səngərləri azad etdik. Bundan sonra Finlandiya dövləti SSRİ-nin bütün
tələblərini yerinə yetirərək, öz sərhədlərini Koreliya bərzəxinə doğru geri
çəkdi, Petsoma limanını və Xanko yarımadasını ona icarəyə verdi. 

İkinci dünya müharibəsi Eyvazın həyatında çox ağır, silinməz izlər qoy-
muşdur. Danışdıqca cəbhə dostlarını yenidən xatırlayır, müharibənin acı
xatirəyə dönmüş dəhşətli günlərini yada salır. 

Döyüş təcrübəsi olan bir əsgər kimi Eyvaz ön xətdə idi. 
Müharibə başlayanda mən öz həmyerlilərim Soltanlıdan Oruc Ağaki -

şiyev, Qabil, Yarəhmədli Mürsəl, Çərəkənli Cəfər birlikdə Novorossiysk
şəhərində idik. Sarıcalı Oruc da bizimlə idi. O, çox ağır xəstə idi. Mən heç
vaxt ölümdən qorxmamışam. Səngərdə oturmuşduq. Leytenant gəldi ki,
Oruca iki dəfə demişəm palıd ağacının dibindəki posta getməyib – ora
nisbətən aydın göründüyü üçün qorxulu idi. Almanlar oranı tez-tez atəşə
tuturdular – üçüncü dəfə desəm, geməsə güllələyəcəm. Nə? Sən əsgəri
güllələyirsən? – deyib ona hücum çəkdim və mübahisəyə son qoyuldu.
Mənim döyüş yolum Ukraynadan, Belarusdan, Polşadan, Macarıstandan,
Çexoslovakiyadan keçib. Döyüş meydanında parolu bilmək çox vacibdir.
Bunu da hər əsgərə deməzdilər. Mən daim ön xətdə olduğum üçün mənə
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deyirdilər və gələnlərdən parolu mən soruşurdum. 
O zaman bizim diviziyaya marşal Qreçko başçılıq edirdi. Almanlar bizi

mühasirəyə aldılar. Gecə idi. Biz geri çəkiləndə mən minaya düşdüm.
Qıçım qırıldı. Dostlarım məni qoyub getmədilər. Özlərilə birlikdə
mühasirədən çıxardılar. Uzun müddət müalicə aldıqdan sonra 1944-cü
ildə ordudan tərxis olundum. 

Eyvazın döyüz xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, “Şərəf nişanı”, “Oktyabr inqilabı” ordenləri və müxtəlif medallarla təltif
olunmuşdur. Məmmədov Eyvaz Məstalı oğlunun iki oğlu, üç qız övladı var.
O, bu övladlarını ləyaqətli, namuslu bir vətəndaş kimi böyümələri üçün
əlindən gələni əsirgəməmişdir. 

1916-cı ildə Tağlı kəndində dünyaya göz açan Eyvaz 1981-ci ildə vəfat
etmişdir. Qəbri Şıxalıağalı qəbiristanlığındadır. 

ƏLİYEV QARDAŞXAN YUSİF OĞLU
(1902-1983)

Qardaşxan Tağlı kəndində anadan olub. Onun
atası Yusif öz şəxsi təsərrüfatı ilə – maldarlıqla
məşğul olub. Əkib-biçməyə yerləri, suvarmaq üçün
su yox idi. Qardaşxangil üç qardaş olublar. Şıx-
alıağalıya gəldikdən sonra özlərinə yaxşı ev-eşik
düzəltdilər. Yaxşı yaşamağa başladılar. Qardaşxan
Şıxalıağalı kənd ibtidai məktəbinin IV sinfini qur-
tarıb. Qardaşxan savadsızlığın ləğvi kampani ya -
sında yaxından iştirak etmişdir. O, gecə kurslarında
kolxoşçulara yazıb-oxumağı öyrədib. Bir müddət
kolxozda kankan işləyib.

Böyük Vətən müharibəsi başlayanda onu da səfərbərliyə alıblar. Mü -
haribə dövrü dəfələrlə yaralanıb. Son dəfə əlindən aldığı yara əlini şikəst
edib. Barmaqları işləməyən Qardaşxan 1945-ci ildə ordudan tərxis edilib.

Dinc həyata qayıdan Qardaşxan arxa cəbhədə ürəklə çalışır. Kənddə
savadlı adamların və kişilərin az olması onu çətin sahələrdə işləməyə
məcbur edir. Onu maldarlıq fermasına müdir göndərirlər. Dağ-aran yol-
larında çox çətinliklər görən Qardaşxan həmişə ədalətli, gözütox, təmiz
adam olub. Heç vaxt əyri işlərə getməyib. Bütün bu xüsusiyyətlərinə görə
hamının dərin hörmətini qazanmışdır. Təmiz, əliəyri olmayan adam kimi
tanıyırdı onu hamı. Sonralar onu yemçilik sahəsinə briqadir göndəriblər.
Burada da yaxşı işi ilə fərqlənib.

Düzgünlüyə, təmizliyə görə Təftiş komissiyasının sədri işləyib. Xalq
malının dağıdılmasına heç vaxt imkan verməyib. Özü də heç vaxt haram
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mal yeməyib. Uşaqlarını da bu ruhda böyüdüb. Qardaşxanın əməyi
həmişə qiymətləndirilib. Ona “Za Doblestnıy Trud – 1941-1945”, “Za
pobedu nad Qermaniey”, “XXX let pobedı” medalları verilmişdir.

İBRAHİMOV ƏKBƏR HÜSƏN OĞLU
(1917-1945)

Əkbər Hüsən oğlu 1917-ci ildə Şıxalıağalı kən -
dində anadan olmuşdur. Onun atası kəndin ən ta-
vanlı-varlı adamlarından biri imiş. Hüsən və böyük
oğlu Ağalar qaçaq yolu ilə İrana gedib gəlirmişlər.
Buna görə də onları həbs edirdilər. Kənddə kolxoz
yaradılarkən onların bütün varıdatlarını alıb kolxoza
qoyurlar. Əkbər məktəbi qurtardıqdan sonra kol -
xozda işləməyə başlayır. 1942-ci ildə Əkbər dö -
yüşən orduya çağrılır və cəbhəyə yola salınır.

Əkbərin qızı Dilşad müəllim danışır ki, anam
sonralar danışırdı ki, atan cəbhəyə yola düşəndə
sən üç günlük idin. Səni qolları üstünə qaldırıb diqqətlə üzünə baxdı və
dedi: Gülü, bu uşaqdan müğayət ol. Dünya ölüm-itim dünyasıdır. Əgər
qayıtmasam onları çətinlik çəkməyə qoyma. Dilşad müəllim davam edir
ki, xalam Səlbi atamın alıb qoyduğu ev əşyalarını aparıb İrəvanda satırdı,
əvəzində un, şəkər və başqa ərzaq malları alırdı.

Yadımdadır, təxminən 1945-ci ilin əvvəllərində atamdan «qara kağız»
gəldi. Yığışıb ağlaşma elədilər və atama ehsan verdilər.

Əkbrin üç qız övladı qalmışdır: Dilbər, Qiymət və Dilşad.

HƏSƏNOV HASAN RÜSTƏM OĞLU
(1916-1945)

Hasan Rüstəm kişinin ailəsində dünyaya göz
açmışdır. O. ailənin böyük oğlu idi. Onların çoxlu
mal-qaraları var imiş. Kolxoz qurularkən başqalar
kimi o da öz var-dövlətini verir kolxoza.

VII sinfi qurtardıqdan sonra o, kolxozda he sab -
dar işləyir. Hasan təxminən 1934-cü ildə 19 ya şın -
da evlənib. Onun dörd övladı olub: iki qız, iki oğlan.
Oğlanlardan biri uşaq ikən ölüb. İki qızı: Fatma, Şə-
fiqə və oğlu Süleyman yaşayırlar.

Müharibə başlayanda Hasan da kəndin digər ca-
vanları kimi müha ribəyə səfərbər olunur. Qızı Şə-
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fiqənin dediyiniə görə Hasandan ilk məktub yoldan gəlir. O yazırmış ki,
Biləcəridə onu heç kim qarşılamayıb – kimsə qarşılamalı imiş – onu
vaqondan düşürüb başqa vaqona mindiriblər.

Hasanın «qara xəbərini» milis idarəsində işləyən dayısı Nəriman gətirir.
1944-cü ilin axırları, 1945-ci ilin əvvəlləri imiş. Hasanın itkin düşməsi haq -
dakı məlumatı Nəriman ailəyə çatdırır. Sonralar Alı dayı danışırdı ki,
Hasan həbs düşərgəsində öldü. Ancaq çox maraqlıdır ki, təxminən 60-cı
illərdə Əlinin adına, Əli Hasanın qardaşı idi, Maqadandan bir məktub gəldi.
Yazan bir rus imiş. O, məktubu Hasanın adından yazıbmış. Əli oradan
gəlmiş qonaqla Maqa dana getsə də Hasanı tapa bilməmişdir.

Şəfiqə danışır ki, fermada sağıcı işləyən nənəm Nabat danışırdı ki,
sağım vaxtı Hasanın inəyi və ya Hasanın camışı çağırırdım, səsimi eşidən
kimi mallar mələşə-mələşə gələrdilər yanıma və mən də onları sağardım.

Hasandan «itkin kağızı» gələn ilini ailəsində ölüm ili kimi qəbul edirlər.

BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ 
İŞTİRAK ETMİŞ ŞIXALIAGALILAR

1. Atayev Zülfüqar Hüseyn oğlu
2. Allahverənov Yaqub Qüdrətqulu oğlu
3. Allahverənov İsa Qüdrətqulu oğlu
4. Aslanov Nəsib Əsgər oğlu
5. Aslanov Ədil Əsgər oğlu
6. Əhmədov Qaraş Niftalı oğlu
7. Əhmədov Surxay Niftalı oğlu
8. Əliyev Qardaşxan Yusif oğlu
9. Əliyev Xanlar Əhməd oğlu
10. Əliyev Əmiraslan Əsgər oğlu
11. Əhmədov İsa Behbud oğlu
12. Əliyev Ağalar Fərhad oğlu
13. Əhmədov Əzim Hüseynqulu oğlu
14. Əliyev Həmid Gülməmməd oğlu
15. Həsənov Hasan Rüstəm oğlu
16. Həsənov Qulam Nəcəfqulu oğlu
17. Hüseynov Cabbar Kazim oğlu
18. Hüseynov Göyüş İslam oğlu
19. Hüseynov Ələkbər Abdüləzim oğlu
20. Hacıyev Tapdıq Məhəmməd oğlu
21. Qasımov Cümşüd Qasım oğlu
22. Quliyev Bəhmən Hidayət oğlu
23. Quliyev Kərim Hidayət oğlu
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24. Quliyev Zülfüqar Hidayət oğlu
25. Quliyev Xancan Hidayət oğlu
26. Qasımov Məhərrəm Hasan oğlu
27. Qasımov Behbud Qasım oğlu
28. İbrahimov Əkbər Hüsən oğlu
29. İbrahimov Məhərrəm Məmmədqulu oğlu
30. Məmmədov Eyvaz Məstalı oğlu
31. Məmmədov Allahqulu Allahverən oğlu
32. Məmmədov Qiyas molla Cəfərqulu oğlu
33. Nəcəfov Oruc Abduləli oğlu
34. Nəsirov Qara Bəbir oğlu
35. Nağıyev Bəylər Mehdi oğlu
36. Nəsirov Qədimalı
37. Nəsirov Hasanalı Talıb oğlu
38. Rəsulov Mustafa İsa oğlu
39. Təhməzov Saybalı Rəhim oğlu
40. Sadıqov Teymur
41. Sadıqov Məhəmməd
42. Verdiyev Alı İsmayıl oğlu
43. Verdiyev Əbil Sevdimalı oğlu
44. İskəndərov Hüsən Camal oğlu
45. İskəndərov Əli Camal oğlu
46. Zalov Məhəmməd Əmiraslan oğlu 
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VIII bölüm

ƏLİYEV BƏYLƏR XANLAR OĞLU
(1938-1988)

Tale Bəylərə nə qardaş, nə də bacı vermişdi.
Bunun əvəzində tale ona əməksevərlik, sadəlik və
bacarıq vermişdi. Atasının arzusu onu təhsilli görmək
idi. Savad onun nəzərində işıq, uğurlu gələcək idi.
Bunun üçün də atası Xanlar ondan ötəri əlindən
gələni əsirgəməmişdir.

İbtidai məktəbi qurtaran balaca Bəylər öz təhsilini
Soltanlı kəndindəki orta məktəbdə davam etdirmişdir.
Orta məktəbi qurtardıqdan sonra Bəylər Bakıya gəlir.
O, öz təhsilini Maliyyə-Uçot Texnikumunda davam et-
dirmək istəyir. Sənədlərini qəbul komissiyasına verir.
İmtahanları uğurla verən Bəylər tələbə adını qazanır.

Bu şad xəbəri əzizlərinə bildirmək üçün kəndə qayıdır. Atası, anası, onun
bütün əziyyətlərini çəkən nənəsi Tamam bundan çox sevinirlər.

Bütün çətinliklərə – yataqxana yox idi, kirayədə qalırdı – baxmayaraq
Bəylər çalışır, çoxlu yuxusuz gecələr keçirir. Ancaq, heç bir çətinlik onu
sındıra bilmir və texnikumu uğurla qurtarır.

Təhsilini başa vuran Bəylər gənc bir mütəxəssis kimi doğma kəndinə –
Şıxalıağalıya qayıdır. 26 Bakı komissarı adına kolxozda işə götürülür –
mühasib köməkçisi kimi. Burada da öz əməksevərliyini, işgüzarlığını
göstərir. Getdikcə püxtələşir. Təcrübəsi artır. Təcrübəsi artdıqca vəzifəsi
də pillə-pillə yüksəlir. O, mühasib, iqtisadçı, baş iqtisadçı, Həmkarlar təşki -
latının sədri və kassir işləyir.

Bəylər çox məsuliyyətli, öz işinə ciddi yanaşan bir adam idi. Bununla
bərabər o, həm də çox mehriban, səmimi, təmkinli, necə deyərlər ağır
taxta bir insan idi. Bəylər yaxşı dost, mehriban bir yoldaş idi ki, indi də onu
tanıyanların yaddaşında elə beləcə yaşayır.

Bəylər ona müraciət edənləri diqqətlə dinlər, lazımi kömək və məsləhə-
tini heç vaxt əsirgəməzdi. O, yaxşı ailə başçısı idi. Onun beş övladı – üç
oğlu iki qızı var.

ƏLİYEV RƏCƏB BƏYLƏR OĞLU
(1967)

Erməni-rus hərbi birləşmələrinin torpaqlarımıza
hücumu qeyrətli Vətən oğullarını silaha sarılmağa
məcbur etdi. Rəcəb Bəylər oğlu da belə el-torpaq
təəssübu çəkən oğullardan biri kimi könüllü olaraq
döyüşə yollandı. O, Cəbrayıl rayon DİŞ nəzdində
yaradılan özü nü müdafiə “Ziyalılar” batal yonuna ilkin
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üzrə yazılanlardan biri oldu.
Rəcəb 1967-ci il 13 apreldə Şıxalıağalı kəndində anadan olub. Atası

Bəylər kəndin hörmətli adam larından biri idi. O, I sinfə Şixalıağalı kəndində
get sə də orta məktəbi Məzrə kəndində tamamladı. O, 1984-cü ildə orta
məktəbi qurtaran kimi – bu həm də Məzrə kənd orta məktəbinin ilk bu-
raxılışı idi – orduda xidmətə çağırıldı.1985-1987-ci illərdə Moskva vilayə-
tinin Mıtışı şəhərində hərbi xidmət çəkən Rəcəb Vətənə qayıdandan sonra
bir il T.T.M-də fəhlə işlədi. Ancaq onun ən böyük arzusu ali təhsil almaq
idi. 1989-cu ildə o, Kooperasiya İnstitutunun mühasibat-uçotu fakültəsinə
daxil olur. Tələbə adını qazanan Rəcəb təhsilini qiyabi yolla davam etdirir.

1996-ci ildən 2004-cü ilə qədər DİN sistemində çalışan Rəcəb indi
təqaüddədir.

O, Yuxarı Mirzə, Mülkədərə, Dolanlar kəndlərinin erməni silahlı quldur
dəstələrindən təmizlənməsində və müdafiə olunmasında yaxından iştirak
etmişdir. müvəqqəti olsa da itirilmiş torpaqlarımızın ağrısı və dərdi onu
daim narahat edir. Rəcəb deyir ki, sağlamlığımın pozulmasına baxma-
yaraq bir əsgər, vətəndaş kimi hər an başlayacaq döyüşə hazırdır.

ŞÜKÜROV HÜSEYN CÜMŞÜD OĞLU
(1927-12.06.2000)

Mən cavanların ağsaqqalıyam
Hüseyn kişi

Cümşüd kişi Yuxarı Şıxalıağalı kəndində öz əkin-
biçinilə tanınan adam idi. Çörək qıt olsa da (olanı
Sovet hökuməti alırdı əllərindən zorla) süfrəsi qo -
naqsız olmazdı. Qapısı gecikmiş yolçuların da
üzünə açıq idi həmişə.

İkinci oğlunun adını Hüseyn qoydu – peyğəm-
bərimiz Məhəmmədin (s.a) əziz nəvəsi Hüseynin
şərəfinə. Taleyi işıqlı olsun deyə.

Dördüncü sinfi qurtara bildi, ancaq� Ehtiyac
qapını bərk-bərk döyəclədi. Kolxoz işlərinə getdi.
Uşaq olmağına baxmayaraq hər işə buyururdular.
Elə yorulurdu ki, səhərlər yuxudan heç durmaq belə
istəmirdi. Lakin göz lənilməz bir həyat hazırlamışdı tale ona.

Uzun müddət Ağdamda yaşamalı oldu. Ömrünün qaynar, odlu illəri idi.
Burada sevib-sevildi . Ailə həyatı qurdu. Bəlkə də elə tale onu Ağdama
buna görə gətirmişdi. Unutdu həyatın əzablarını, çətinliyini bir müddət.
Gündəlik işlərdən sonra evdə onu gözləyəni, qayğısını çəkən vardı.
Məhəbbət dolu xoş bir təbəssüm unutdururdu bütün yorğunluğunu.

Gənc Hüseyn tutulandan sonra Cümşüd kişi də Aşağı Şıxalıağalıya
köçməli oldu. Bacısı Minə də orada ərdə idi. Bu arada Hüseynin anası öz
dünyasını dəyişdi. Bu hadisə ailənin güzəranını daha da ağırlaşdırdı.
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Kəndə qayıtmaq lazım idi. Atasına həyan durmalı idi. Hüseyn odla su
arasında qalmışdı. Yoldaşı onunla gəlmək istəmirdi. Ancaq atasını da tək,
köməksiz qoya bilməzdi. Taleyin zərbəsi ağır oldu. O, öz istəklisindən
istəmədən ayrılmalı oldu. Xoşbəxtlik heç vaxt tam olmur.

Şıxalıağalıya qayıdanda o, artıq həyat zindanında döyülüb, bərkimiş,
mətinləşmiş bir gənc idi. Ancaq qəlbindəki ağrılı çırpıntılar, gizli iztirablar
bütün ömrü boyu onu incitdi, əzab verdi. Bundan özündən başqa heç
kimin – oğlu Ədalət istisna olaraq - xəbəri olmadı.

Uca boylu, şaqqalı-sümüklü bir adam idi Hüseyn kişi. Qarabuğdayı
sifətində mehriban bir təbəssüm, səmimiyyət vardı onun. Baxışında
cəsarət, görkəmində mərdlik duyulurdu. Ona görə də «dikbaş» deyirdi
bəziləri ona. Elə buna görə də kolxozdan çıxıb bərbər işləməyə başladı.

Bu mərdliyinə, cəsarətinə görə bir ağsaqqal kimi qəbul edilir, məs-
ləhətləri eşidilirdi. Cavanlarla xüsusilə xoş münasibəti vardı onun. Mən
cavanların ağsaqqalıyam – deyərdi həmişə. Qabağa düşər, cavanların
elçiliyini edərdi. Toyun bütün əziyyətini özü çəkər, müşkül məsələləri də
özü həll edərdi.

Uzun qış gecələrində aşıq məclisləri qurulardı evində. Vaxtsıza qalmış
yolçular da qonağı olardı Hüseyn kişinin halal süfrəsinin.

Hüseyn kişi də öz isti ocağından iraq düşdü minlərlə eloğluları kimi. O
da erməni-rus təcavüzünün qurbanı oldu. O, Biləcəri qəsəbəsində yurd
həsrətilə qovuşdu öz haqq dünyasına.

Allah rəhmət eləsin! Amin!

ŞÜKÜROV KƏRƏM CÜMŞÜD OĞLU
(1935)

Kərəm Şükürov 1935-ci ildə Yuxarı Şıxalıağalı
kəndində Cümşüd kişinin ailəsində anadan olub. 

Cümşüd kişi böyük ailə sahibi idi. 
Onun altı övladı var idi. Onları saxlamaq üçün

sözün həqiqi mənasında o, dinclik bilmədən çalışır
öz həyatını bu uşaqların böyüyüb boya-başa çat-
masına sərf edirdi. 

Vaxt çatanda 1941-ci ilin sentyabrında Kərəm
kənddəki, ibtidai məktəbin birinci sinfinə qəbul olu -
nur. Müharibə başlamışdı. Əli silah tutanlar cəb-
həyə səfərbər olunmuşdular. Kənddə işçi qüvvəsi
çatmırdı. Çörək də qıt olmuşdu. Kərəm ancaq

dördüncü sinfə qədər oxuya bildi. Ailənin böyük olması, vəziyyətin çətinliyi
onu məktəbdən qayıtmağa məcbur etdi. 1948-ci ildə vəziyyətin ağırlığı
Cümşüd kişini Aşağı Şıxalıağalıya köçməyə məcbur etdi. Balaca Kərəm
də atasıyla kolxozda işləməyə başlayır. O, çərkəv olur. Öküz dabanlarını
ayaqlamasın deyə onu götürüb boyunduruğa qoyardı cütçülər. 
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Sonra da əkində, biçində, pambıq yığımında iştirak edir. O, kolxozun əkin
sahələrini suçu yoldaşları Möhbalı, Əvəz, Kamran Quliyevlə birlikdə suvarır. 

Kərəm 1954-cü ildə ordu sıralarına çağrılır. Ordu həyatı Kərəmin for-
malaşmasında çox mühüm rol oynayır. Kərəm orduda da öz zarafat,
şuxluğundan qalmır. O, danışır ki, bir rus ondan əl çəkmir ki, necə eləyim
ki, mənim də saçım, qaşım sənin ki, kimi qara olsun? Get qaşını da, başını
da dibindən qırx. Bitən tük onda qara olacaq. Əsgər Kərəmin dediyi kimi
də edir. Onu bu eybəcər vəziyyətdə görən əsgərlər əllərini əllərinə vurub
gülməkdən uğunub gedirlər.

1957-ci ildə əsgərlikdən qayıdan Kərəm 1958-ci ildə ailə həyatı qurur.
Kərəmin də ailəsi böyükdür. O da ailəsini saxlamaq üçün yorulmadan
çalışıb. O, özü təhsil ala bilməsə də övladlarına təhsil verməyi bacardı. 

Kərəm nə qədər deyib-gülməyi sevən zaraftcıl olsa da, onda hətta
yaxınlarını da təəccübləndirəcək bir ciddilik də var. 

1993-cü ildən yurdundan-yuvasından qaçqın düşən Kərəm indi İs-
mayıllı rayonunun Hapitdi kəndində yurda dönüş arzusu ilə ömrünün
qalan günlərini kədərlə saya-saya yaşamaqdadır. 

Şirindi şirin Vətən, 
Məzarım, dirim Vətən.
Ana kimi müqəddəs, 
Ocağım pirim Vətən.

ABBASOV ƏDALƏT HÜSEYN oğlu
(1960)

Ədalət, sən mənə nə qədər doğma, 
Mən sənə nə qədər əziz imişəm!
Sən gedəndən solan mən tənha çiçək, 
Demə sevgin ilə göyərirmişəm.

T.H.

Ədalət boy-buxunda atası Hüseyn kişiyə çəkib.
Elə onun kimi də mərd, qeyrətli bir gəncdir.

Ədalət cavanlığında ağsaqqallaşmış, müdrik-
ləşmiş, özünə sonsuz hörmət, sayğı qazanmış bir
insandır. Necə deyərlər, cavanlığında hörmət
qazanır ki, qocalanda xərcləsin.

Ədalət – mən bəlkə də bu sözü çox təkrar
edirəm, - son dərəcə qonaqpərvər, süfrəsi dost-
tanış üzünə həmişə açıq olan bir türk oğludur.
Xanımı Təzəgül gələn hər bir qonağı mehribanlıqla,
gülərüzlə qarşılar və bundan heç vaxt şikayətlən-
məz.
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Ədalət də başqa həmkəndliləri kimi köçkün həyatı yaşayır. İki saylı Tibb
Texnikumunun yataqxanasında yerləşib. Çox əziyyətlər çəkib, çətinliklərlə
üzləşib, ancaq ruhdan düşməyib, sınmayıb. Vətənə dönüşün mütləq ola-
cağına inanır. İki oğul, bir qızı ilə bunun üçün bütün fədakarlığa hazırdır.
Ədalətin bacarığını, ağsaqqallığını, təmkinini görən yataqxanada yaşayan
qaçqınlar onu yataqxanaya komendant seçmişlər. Ədalət də ona etimad
göstərənlərin ümidlərini öz səyi və çalışqanlığı ilə doğrultmuşdur.

ABBASOV RƏŞAD ƏDALƏT OĞLU
(08.10.1986-14.09.2009)

Cavan ölmək zülümdür

Biləcəri qəbiristanlığında bir məzar var. Bu
qəbiristanlığa gələn də, gedən də mütləq bura
dönər, bir anlığa da olsa ayaq saxlar, mərmər baş
daşından boylanan bu gəncin aydın, təmiz
baxışlarına, sifətindəki nura, yaraşığına, uca
boyuna qəmli-qəmli baxar, kədərlə köks ötürərlər.
Sonra əllərini Tanrı dərgahına açaraq Ondan bu
nakam gəncə rəhmət dilərlər. Sonra dönüb sükut
içərisində ağır addımlarla uzaqlaşarlar. Bu məzarın
yuxarı tərəfində babası Hüseyn kişinin, yan
tərəfində isə əmisi nəvələrinin uşaq qəbirləri

sıralanıbdır. Kənardan baxanda bütöv bir qaya parçasını xatırladan
məzara yaxınlaşanda: 

Abbasov Rəşad Ədalət oğlu
10.08.1986 – 14.09.2009

yazısını oxumaq olar. 
Cəmi 23 il. Bu qəribə, cazibədar dünyaya bir şimşək baxış.
14-dən 15-nə keçən gecə. Sabah ilk dərs günüdür. Lazımi əşyalarımı

hazırlamışam. Havamı dəyişmək üçün 5-3 dəqiqəliyə bayıra çıxmışdım.
İçəri girən kimi Solmaz – “Sən də zəng ediləndə bir dəfə evdə olmursan”
– dedi. “Nədir?” – soruşdum. 

Ədalətin oğlu ölüb. Əvvəl çaşıb qaldım. Elə bildim zarafat edir. Sonra
düşündüm ki, axı belə olmaz. Həm də heç bilmədim ki, Ədalət deyəndə
hansı Ədaləti nəzərdə tutur. Ancaq üzünə baxanda bulud kimi tutulduğunu
gördüm. Gecənin bu vaxtı saat təxminən 23.35-40 olardı, o, bu xəbəri
haradan bildi fikirləşdim. Bu mənə anlaşılmaz görünürdü. Tez soruşdum:
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Nə bildin?
– Hidayətgildən zəng etmişdilər, - dedi. Onlara da Möhtərəm zəng edib -

miş. Tez ol gedək, - dedim. Qonşudan çağırdığımız taksi bizi Ədalətgilə
çatdırdı. Yol boyu heç birimiz dinmirdik. Xəbərin doğruluğuna inanmağım
gəlmirdi, istəmirdim. Kaş yalan ola, - deyirdim ürəyimdə. 

Həyət adamla dolu idi. Sakitlik idi. Ağlaşma, şivən səsi gəlmirdi. “Yəqin
yaralıdır”, - düşündüm. Bu məni bir az toxtatdı. İlk gördüyüm tanış adam
Famil oldu. Nə olub? Ədalət haradadır? – soruşdum. Məsciddə meyiti
yudurdurlar, - dedi. Bu sözü eşidəndə son ümidim də qırıldı. Hadisənin
doğru olduğuna məcburən inandım. 

Kişi ağlamaz deyiblər. Bunu kim deyib, niyə deyib bilmirəm. Amma
kişinin ağlamağı müdhiş olur, dəhşət olur. Kişi ağlayanda bu dərdin çarə-
sizliyi bir daha bütün dəhşəti, çılpaqlığı ilə qarşında canlanır. Adam
vahimələnir, gücsüzlüyünü, acizliyini bütün varlığıyla hiss edir.

Ədalət özünü nə qədər təmkinli, toxdaq saxlamaq istəsə də ürəyinin
yanğısını, göz yaşlarını gizlədə bilmirdi. Əziz dostumun bu dərdli halını
gördükcə, - bu itkiyə necə dözəcək, İlahi – deyirdim. İlahi, səbir ver ona.
Səbir ver ki, bu dərdin ağırlığına dözə bilsin! – deyirdim öz ürəyimdə. Bu
itkiyə dağ da olsa dözə bilməz. O ki ata qəlbi ola!

Ədalət meyiti qucaqlayıb: “Balam, balam gedir, Allah, balam!” – deyə
hayqıranda, nalə çəkəndə, adamın gözlərindən yaş sıçrayırdı. Yarpaq kimi
əsirdi adam.

Bu nə dərd idi, Allah, 
Dərdim sərgidi, Allah.
Fələk qönçə gülümü, 
Nə qəfil dərdi Allah!.

Təzəgülün yana, göynəyə: 

Getmə bala, ölərəm, 
İlan kimi mələrəm.
Harda olsan görməyə, 
Dizin-dizin gələrəm, 

naləsi ürəkləri parçalayır, insanları şaxta vurmuş kimi titrədirdi. 
Bu yerdə təskinlik üçün söz də tapmırsan. Söz də acizdi burda. 
Maddi varlığımızın ruhi aləmə qovuşduğu anda heç kimin görmədiyi,

necəliyini bilmədiyi yeni bir həyat başlayır. Bu artıq Tanrıya məxsus olan
bir həyatdır. 
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AĞAKİŞİYEV MÖHBALI ASLAN OĞLU
(1926-25.11.2009)

Ruhun uçub qalxdı boşluğa, 
Qovuşdun Haqq adlı bir ucalığa.

T.H.

Möhbalı 1926-cı ildə Şıxalıağalı kəndində ana -
dan olmuşdur. Atası öləndə Möhbalı altıaylıq imiş.
Aslanın çoxlu mal-qarası, qoyun-quzusu var imiş.
Bu var-dövlət əldən çıxmasın deyə Aslanın qardaşı
Rüstəm istəyir ki, oğlu Hasan Zibeydəylə evlənsin.
Ancaq Hasan razılaşmır. 

Möhbalı Əzim kişinin himayəsində böyümüşdür.
Əzim kişi ona həqiqi atalıq etmişdir. 

Əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra ailə həyatı quran
Möhbalı öz xoşbəxtliyini tapa bilmir. İkinci dəfə 1933-
cü ildə ailə həyatı quran Möhbalı əsl xoşbəxtliyini

tapır. Bu nigahdan 3 oğlu, 4 qızı gəlir dünyaya. Birinci nigahdan da bir qızı
da vardı. Bu böyük ailəni dolandırmaq üçün Möhbalı çox çalışmışdır. 

O, özünə yaxşı ev tikmiş, təsərrüfat yaratmışdır. Bütün bu ailə həyatının
uğurlu olmasında onun həyat yoldaşı Həcər xanımın da müstəsna zəh-
məti olmuşdur. 

Möhbalı kişi 2009-cu il noyabrın 25-də haqq dünyasına qovuşmuşdur.
Qəbri Lökbatan qəbiristanlığındadır.

MƏMMƏDOV MƏHƏMMƏD MÖHBALI OĞLU
(12.07.1957-19.04.2010)

YARIMÇIQ ÖMÜR

Gecə yuxu görmüşdü. Gördüyü adamın üzü
görünmürdü, ancaq iki gözü qırpılmadan ona zil-
lənmişdi. Bu gözlərdəki buz kimi soyuqluq onu
üşütdü. Bədəninə soyuq tər gəldi. Bu soyuqluğun
içində bir od cilvələnirdi. Bu cilvənin özündə müb-
həm bir sirr gizlənirdi. Bir səs eşitdi. Bu səs elə bil
yerdən yox, haradansa göylərdən, qeybdən gəlirdi.
Ancaq həmin adamın sifəti örtülü olduğundan
danışanın bu adammı, yoxsa başqa bir şəxs
olduğunu ayırd edə bilmədi. Sabah bazarın
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yanında görüşərik, - dediyini eşitdi. 
Tezdən yuxudan oyananda gördüyü yuxusunu da, onun doğurduğu pis

əhval-ruhiyyəni də unutmuşdu. Əl-üzünü yuyub çörək yeməyə oturdu.
Stəkanı götürmək istəyəndə sinəsində indiyə qədər olmayan bir ağrı hiss
etdi. Elə bil kürəyindən nə isə bədəninə soxdular. Bu bir an çəkdi. Tək bir
an. Hər şey tez sovuşub keçdi. 

Bazarda hər işini qurtarmışdır. Maşına oturmağa gəlirdi. Birdən bir
nəfərin soyuq, diqqətli baxışlarla onu izlədiyini hiss etdi. Elə yerindəcə
donub qaldı. Bu yuxuda gördüyü tək gözləri görünən üzü örtülü həmin
adam idi. Gözləri soyuq bir şölə ilə parıldayırdı. Səhərki ağrı yenə də
sinəsini dəlib keçdi, ancaq tam sovuşmadı. Ürəyində bir çırpıntı, sıxılma
başladı. Elə bil ki, boğulur, təntiyir, nəfəsi çatmadı. 

Canı ağrısa da qardaşıgilə qayıtmadı. Onları da narahat etmək
istəmədi. Evə tələsdi. Yenə də o yad, qəribə adamın baxışlarını unuda
bilmirdi. Haradansa, gözə görünmədən həmin adamın onu müşahidə et-
diyini hiss edirdi. 

Yolboyu özünü bir qədər yaxşı hiss etməyə başladı. Elə bil ki,
ürəyindəki ağrılar da azalmışdı. Bazara yaxınlaşırdı. Buradan tez ötüb
keçmək istəyirdi. Tərs kimi maşınlar da çox idi yolda. Sürəti azaltmalı oldu.
Evə az, lap az qalmışdı. Elə düşünürdü ki, evə çatsa hər şey sovuşub
keçəcək. Ona görə də tələsirdi. Birdən gözlərinin qabağında hər şey yoxa
çıxdı. Nə maşınlar, nə hündür binalar, adamlar, səs-küy elə bil heç bir şey
yox idi. Maşın da dayanmışdı. Maşın özümü dayandı, yoxsa ki, özününmü
saxladığını kəsdirə bilmədi. Ancaq əvvəl yuxuda, sonra isə bazarda
gördüyü qara geyimli, üzü örtülü hündürboylu adam qarşısında dayanıb
gözlərini ona zilləmişdi. Xəyalından şimşək kimi onun, - bazarın yanında
görüşərik – xəbərdarlığı gəlib keçdi. Yenə bədəninə buz kimi tər gəldi.
Bədəninin sustaldığını, əllərinin boşaldığını hiss etdi. Fikrindən kimisə
köməyə çağırmaq keçdi. Ancaq səsi çıxmadı. Əlini zorla pəncərədən
çıxarıb yellədi. Elə bir dünya ilə vidalaşırdı.  

Adamlar gələndə artıq hər şey qurtarmışdı, ruhu Haqq dünyasına
qovuşmuşdu. 

İyulun 12-si 1957-ci il. 2010-cu il aprelin 19-u. Bir insanın ömür yolu.
Haradan başladı bu yol?! Şıxalıağalıdan. 

Böyük oğlu idi ailənin. Çox istəyirdilər onu. And içəndə Mətişin canı
haqqı deyərdilər (El arasında əzizləmə mənasında Məhəmmədə Mətiş
deyərdilər). Məhəmməd gözəl sarışın bir uşaq idi. Özünü hamıya
sevdirmişdi. Şirindilli idi. Atası Möhbalı çox istərdi onu. Böyüdü. Məktəbə
getdi. Çoxlu dostları oldu, Bu dostları Məhəmməd öz səmimiyyəti, gülər -
üz lüyü, sadəliyi və təmizliyi ilə qazanmışdır. Əli açıq idi. Dostlarından heç
nə əsirgəməzdi.  
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Bunu bilirdilər. Bəziləri sui-istifadə də edərdilər bundan. 1974-cü ildə
instituta qəbul olundu. Keçmiş V.İ.Lenin adına APİ-yə. Coğrafiya-biologiya
fakültəsinə. Ömrünün ən şirin, ən yaddaqalan illəri oldu bu illər. 1974-cü
il. Ali təhsilli müəllim kimi qayıtdı kəndə. Ata-anası çox sevindilər bu işdən.
Kavdar səkkizillik məktəbində işə başladı. Yeni bir aləm idi bu şagird
dünyası. Çətin idi, ancaq qorxmadı, uşaqlarla dil tapmağı bacardı. Şa-
girdlər də öz təzə müəllimlərini sevdilər. Onu necə deyərlər “öz adamları
kimi» qəbul etdilər. Öyrəndiklərini həvəslə, ürəklə öz şagirdlərinə çatdırdı.
Burada da mehribanlığı, sadəliyi, çalışqanlığı az rol oynamadı. Ən əsası
isə ədalətli idi. Bu xüsusiyyəti onu şagirdlərinin gözündə ucaltdı. Sonralar
öz doğma kəndi Şıxalıağalıya dəyişdi öz iş yerini. Yenə də həmin həvəs,
həmin məsuliyyət – müəllim məsuliyyəti. 

1993-cü il. Kənd erməni işğalı təhlükəsindədir. Atası ağır xəstədir. İlk
öncə ailəni təhlükədən çıxarıb harada isə yerbəyer etmək lazımdır. Kənd
işğal olunduqdan sonra hamısı şəhərə yığışırlar. İşləmək lazımdır. Ancaq
iş yoxdur. Aləm qarışıb. Balaca qardaşı Vilayət cəbhədədir. Heç bir xəbər-
ətər yoxdur. Xırda ticarətlə məşğul olmağa başlayır. İmkan yarandıqca
ata-anasına da kömək edir, qardaşlarına əl tutur. 

Güzəranını düzəltsə də doğma yerləri unuda bilmir. Fikirlərdən yorul-
muş ürək dözmür. Vaxtlı-vaxtsız ağrılar incidir onu. Bu ağrılarınsa bir dər-
manı var. O da hələlik mümkün olmayan Vətənə qayıdışdır. Atası da beş
ay əvvəl 2009-cu il noyabrın 25-də yurd həsrətilə gözlərini yummuşdur bu
ədalətsiz dünyaya. 

TƏHMƏZOVA ŞAHLIQ MİRKİŞİ QIZI
(1906-1995)

Şahlıq Mirkişi qızı 1906-cı ildə Şıxalıağalı kən -
dində anadan olmuşdur. O, Əbdülqasımlı tayfasın-
dandır. Mirkişigillərin özləri böyük bir tayfa olublar.
Mirkişinin Atakişi, Aslan, Göyüş, Rüstəm, Balakişi
adlı qardaşları olubdur. Onların çoxlu mal-qaraları,
torpaq sahələri olubdur. Əsasən maldarlıq və əkin -
çiliklə məşğul olublar. 

Anam təxminən 1931-32-ci illərdə ikinci dəfə ailə
qurub atamla. Birinci nikahdan Zeynəb adlı bir qızı
da olub. İkinci nikahdan anamın beş oğlu gəlib
dünyaya. İki övladı Talib və Alim hələ kiçik

yaşlarında vəfat ediblər. 1942-ci ilin yanvarın 5-də Məhəmmədəli doğulub.
Həmin il yanvarın təxminən 15-də atamı müharibəyə aparıblar. Bununla
da ailənin çətin, qara günləri başlayır. Anam da müharibə dövrünün bütün
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çətinliklərindən keçib. Gecələr taxıl biçib, gündüzlərsə pambıq yığıb,
dəhnə basıb, su suvarıb. Ancaq ailəni dolandırıb, namusla yaşayıb.
Anamın xasiyyəti bir qədər sərt olsa da həmişə ədalətli olub, düzlüyü,
haqqı sevib. Heç vaxt heç kimə əyilməyib, kimdənsə nəyisə xahiş etməyi
xoşlamayıb. Ancaq yaxşı qonşular, qohumlar öz köməklərini heç vaxt
əsirgəməyiblər. Anam necə deyərlər, öz namusuna bürünüb təmiz, ləkəsiz
adını şərdən, böhtandan qoruyub. Yaxşı yadımdadır “prezin ağzı”
(dəmiryol keçidi) deyilən yerdə anamın pambıq sahəsi varıydı. Bura çox
daşlı-alaqlı bir yer idi. Bir-iki sıra alağı vurandan sonra kətmənin ağzı
daşlara dəyib dönürdü. Anam deyirdi ki, briqadir bu sahəni qəsdən ona
verir. O, bu çətinliyə, əziyyətə dözürdü, ancaq heç vaxt başqa bir sahə
almaq üçün ona ağız açmaz, xahiş etməzdi. 

Ailənin dolandırılmasında ata nənəm Gülnisə və mamam (bibim)
Gülpəri onun ən yaxın köməkçiləri idilər. Bəhmən kişi deyirdi ki, bir dəfə
çar yasovulları bir qaçağı izləyirlər. Qaçaq Gülnisə nənəmgilin həyətinə
gəlir. Əhvalatı danışır. Nənəm qonağı taxıl quyusuna salır, ağzını örtür.
Özü isə quyunun üstündə oturub yun didməyə başlayır. Yasovullar çatıb,
“Ay arvad, burdan bir nəfərin qaçdığını görmədin”, – deyə soruşurlar.
Nənəm tərs-tərs onlara baxıb – arvad sənin nənəndir (anandır)” deyir. –
“Mən heç kimi görməmişəm”. Nənəmin qımırını görən yasovullar kor-peş-
man qayıdıb gedirlər. Bu üç nəfərin fədakarlığı, tükənməz zəhməti, səyi
nəticəsində biz böyüyür, oxuyur və bir o qədər də çətinlik hiss etmirdik.
Biz də böyüdükcə gücümüz çatan ev işlərinə əl atır, öz köməyimizi
göstərirdik. Gülpəri mamam həmişə deyirdi ki, danalı, buzovlu yurdda qal-
maz. Anam, beləcə, bir üzü qız, bir üzü gəlin yaşayaraq bizi böyüdürdü. 

Anamın yaxşı hörməti də var idi. Bunun bir səbəbi onu öz xanım-xatın-
lığında, qürur və ləyaqətini hər cür çətinlikdən üstün tutmasında idisə,
digər bir səbəbi atamın yaxşı vəzifədə işlədiyi vaxtlarda adamlara hörmət
etməsi, qayğı və diqqət göstərməsi, onun düzlüyü, səxavəti, əltutması,
böyük hörmət və izzət sahibi olmasından gəlirdi. Anam da həmişə bu hör-
mət və izzəti qiymətləndirər, qarşılığını göstərər, ölçü və həddi həmişə
göz lərdi. 

Hüseynov Şəfaət danışır ki, Hacılıda hüzr yerində idim. Birdən kiminsə,
- “Ağız, yer eləyin Şahlıq xanım gəlir” – dediyini eşitdim. Tez mərhumun
baş tərəfində yer düzəltdilər və Şahlıq xalanı yuxarı başa dəvət etdilər. O
heç vaxt çağrılmamış yerə getməz, təklif olunmamış yerdə oturmazdı. 

Anam bizi də qürurlu, ləyaqətli olmaq ruhunda böyüdürdü. 
1993-cü ilin oktyabrın 23-də kənddən çıxmağa məcbur olan anam uzun

ömrünün çox hissəsini yaşamış olduğu bu yurda, oda-ocağa həsrətlə, elə
bil ki, bilirmiş, - son dəfə göz dolusu baxıb divardan üç dəfə öpdü, əyilib
bir sıxma torpaq götürdü yerdən, - öləndə qəbrimə tökərsiniz” – dedi.
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1995-ci ilin yayında Haqq dünyasına qovuşan anamın qəbri indi Sahil
qəsəbəsi qəbiristanlığında yurd həsrəti ilə vaxt, zaman gözləyir. 

Anam haqqında düşündükcə onun xatirəsinə yazmış olduğum durna
qanadlı bu misralar xəyalımdan gəlib keçdi. 

ANAM

Mərdliyinə tapındın,
Nə əyildin, nə sındın.
Sən möcüzə qadındın,
Mənim mərd kişi anam!

Atamıza əvəzdin,
Yanıq qalan həvəsdin.
Həyat dolu nəfəsdin,
Mənim mərd kişi anam!

Ehtiyac qara üzdü,
Ömür-gününü üzdü.
Çətinə, dara dözdü,
Mənim mərd kişi anam!

Bizlərə ata oldun,
Nə usandın, yoruldun.
Kişi qeyrətli əldin,
Mənim mərd kişi anam!

Qurşaq tutdun inadla,
Ömrü yaşadın odla.
Təmiz, ləkəsiz adla,
Mənim mərd kişi anam.

Zaman - ömrün sınağı,
Saçının qara-ağı.
Üç oğulun dayağı,
Mənim mərd kişi anam!

Dözdün hər cür möhnətə,
Düşmədin heç minnətə.
Layiqsən hər hörmətə,
Mənim mərd kişi anam!
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TƏHMƏZOV MƏHƏMMƏDƏLİ SAYBALI OĞLU
(05.01.1942-01.07.2010)

1942-ci il yanvarın 5-də müharibənin ən qızğın
dövründə anadan olub. O vaxt atası qanlı döyüşlər
iştirakçısı idi. 

Məhəmmədəli ibtidai təhsili Şıxalıağalı kəndində
almışdır. Yeddiillik təhsilini Məzrə kəndində tamam-
layandan sonra Şükürbəyli kənd orta məktəbində
orta təhsilini başa vurmuşdur. 

O, Bakı şəhərində kinomexanik peşəsinə
yiyələndikdən sonra Şıxalıağalı kəndindəki klubda
kinomexanik işləməyə başlamışdır. O, kənddə ilk
kinomexanik idi. Camaata mədəni xidmət göstər-
məklə öz vəzifə borcunu vicdanla yerinə yetirmişdir. 

Sonralar o, Bakı Kooperativ Texnikumuna daxil olmuşdu. Texnikumu
uğurla başa vuran Məhəmmədəli mühasibatlıq sənətinə yiyələnmişdir. O,
kənddəki mağazada müdir-satıcı işləyərək öz xoş rəftarı və mədəni xid-
məti ilə camaatın hüsnü-rəğbətini qazanmışdır. 

Məhəmmədəli sonralar 836 saylı Yol-tikinti idarəsində mühasib işlə -
mişdir. O, özünə ürəyincə ev tikmiş, isti yurd-yuva qurmuşdu. Övladlarını
böyüdür, onların xoşbəxtliyi üçün çalışırdı. Geniş həyəti, bağı-bağçası
vardı. Həyatından razı idi. 

Ancaq 1993-cü ilin erməni təcavüzü onu da köçkün həyatı yaşamağa
məcbur etdi. Həyatın çıxılmaz dərin girdabına saldı. Yurd həsrəti, torpaq
itkisi yuxusunu ərşə çəkdi, özünü dözülməz sınağa. Həyatın hər cür çətin-
liyini gördü bu illərdə, ancaq sınmadı, ümidini itirmədi. Qayıdacağına
inandı həmişə. Elə bu arzu ilə də Sahil qəsəbəsində məskunlaşıb bu xoş
sorağı gözləyə-gözləyə həsrətin yükünü çəkir indi. 

Yağış yağıb sel olmasa, 
Ocaq yanıb gur olmasa, 
El birləşib bir olmasa- 
Bu həsrət bitən deyil. 

P.S. 1 iyula açılan gecədir. 31 iyun tezdən gəlmişəm. Zəng edib dedilər
ki, qardaşımın vəziyyəti birdən-birə pisləşib. İçəri girəndə gördüklərim
məni çox təsirləndirdi. Qardaşım yerdə açılmış yatağında uzanmışdır.
Yaxınlaşıb diz çöküb alnından öpürəm. Hiss edir. Ürəyimdən əzablı ağrılar
keçir. Övladlarının hamısı, Məhəmmədnəbidən başqa, hüznlü, dərdli
halda yatağın ətrafında oturub diqqətlə, səssiz-səmirsiz atalarına baxırlar.
Məhəmmədəli nəfəs aldıqca sinəsi sürətlə qalxıb-enir. Nəfəsi elə bil çat-
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mır. Gözlərimi qardaşıma dikmişəm. Qəmli, ağır fikirlər alıb aparır məni.
Dərd ürəyimi sıxır. Son illər ağır qan təzyiqi xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.
Heç yana çıxa bilmirdi. Təklik, yurdsuzluq yaman sıxırdı onu. Kənd, iti ril -
miş torpaqlar heç çıxmırdı fikrimdən. 

Saat 4 tamama az qalır. Bir az dincəlim deyə qonşu otaqda uzan-
mışam. Vaxt keçdikcə qardaşımın nəfəs almasını tədricən necə zəif -
lədiyini hiss edirəm. Ürəyimdən qara qanlar axır. Sonun necə sürətlə
yaxınlaşdığını müdhiş bir qorxu içində hiss edirəm. Hiss edirəm, ancaq
bu dəhşətli vaxtı saxlamağa qüdrətmi çatar. Nəfəs aldıqca daha uzun
fasilələr olur getdikcə. Ürəyim sinəmə sığmır. 

Səhərə az qalır. Saat beşə işləyir. Durub bayıra çıxıram. Əsən sərin
dəniz mehi üzümə toxunur. Elə bil ruhuma bir dinclik, fikirlərinə yüngüllük
gətirmək istəyir. Solmuş ulduzlar tədricən artan işıq içərisində yavaş-
yavaş əriyib yox olur. Bir azdan yeni bir yay səhəri açılacaq. Ancaq qar-
daşım bu işıqlı, nurlu səhəri yəqin ki, görməyəcəkdir. Ürəyim ağrıdan
sıxılır, göz yaşlarım od kimi bəbəklərimi yandırır. Boğuluram, qəhər sinəmi
göynədir. Özümü zorla toplayıram. Ölüm nəfəsi çökmüş. bu otaq necə də
müdhişdir. Gözlərim onun nurlu cöhrəsinə dikilib. İlahi, insan necə
çarpışırmış həyat üçün. Düşündüklərim məni məyus edir, məni dəhşətə
gətirir. Həsrət-həsrət ona baxır, onun son səfər görnüşünü gözlərimə yığıb
əbədi olaraq yaddaşımda, xatirələrində yaşamağa çalışıram. Sonun
yaxınlaşdığı bütün amansızlığı ilə hiss olunur. Uşaqlar, Güllü, Solmaz
xısın-xısın səslərini çıxarmadan ağlayırlar. Özünün “Quran” kitabını gətirib
zorla qalxıb enən sinəsi üstə qoyurlar. 

Dərdindən nəfəs alır. Sonra sinəsi asta-asta enir. Sinəsi üztə çökmüş
ölüm mələyi pərvazlanıb qalxır və, və...hər şey bitir. Bir damcı göz yaşı
yuvarlanıb göz yuvasında.

Bayırda gözəl bir yay səhəri açılır. 2010-cu ilin 1 iyul səhəri saat 4:20-
ni göstərir. Burada isə bir həyat, bir insan ömrü çatır sona. Daha ... daha
nə yazım, nə danışım?! Bilmirəm.

Allahın rəhməti olsun ona! Amin!

Daha yurda qayıtmazsan,
Öz-özünü ovutmazsan.
Yatanda da gecələri
Yönü yurda yatammazsan,
A qardaş.

* * *
Damdı gözlərimin yaşı torpağa,
Qəlbimdə şimşəklər şığıdı keçdi.
68 yaşında qoca dünyadan
Qardaşım əbədi yığışdı köçdü.
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* * *
Şahbaz, ay qağa, deyir,
Getmə torpağa deyir.
Leyla, Zəhra, Zeynəbin,
Yanıb dizinə döyür.

* * *
Çağırdım, qardaş, gəl hey!
Hardasan, sirdaş, gəl hey!
Axıb gedən seldi, sel,
Gözlərimdən yaş, gəl hey!

* * *
Gəldim, otağın boşdu,
Qardaş, ürəyin daşdı?
Gözlərimdən qəlbimə
Süzülən qanlı yaşdı.

* * *
Dərdim dilə gəlmədi,
Sona gölə gəlmədi.
Sən ölüncə gözlədin,
Məhəmmədin gəlmədi.

* * *
Nəvələrin səni gəzir,
Ürək vallah daşdı dözür.
Qucaqlayıb başdaşını,
Əli həsrət-həsrət öpür.

TƏHMƏZOVA BƏNÖVŞƏ HƏSƏN QIZI
(07.03.1984)

7 mart 1984-cü ildə Cəbrayıl rayonunun Şıxa lı -
ağalı kəndində anadan olub. 1990-cı ildə Məzrə
kənd orta məktəbində 1-ci sinfə gedib.

23 avqust 1993-cü ildə məcburi köçkün düş -
dükdən sonra öz təhsilini yaşadığı Biləsuvar rayonu
ərazisindəki 4 saylı çadır şəhərciyindəki məktəbdə
davam etdirib.

2003-cü ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universite-
tinin ingilis dili fakülətsinə daxil olub.

2006-cı ildən Qaradağ rayonunun Lökbatan
qəsəbəsindəki 166 saylı məktəb-liseyində ingilis dili
müəllimi işləyir.
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ƏHMƏDOV RAMİZ HƏŞİM OĞLU
(1953)

1953-cü ildə Şıxalıağalı kəndində anadan olmuş-
dur. 1960-1970-ci illərdə Şükürbəyli kənd orta mək-
təbində orta məktəbi, 1970-1975-ci illərdə
Azər    bay can Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1987-ci
ildə «Lavrentyev Bitsadze tənliyi üçün qeyri-lokal
sərhəd məsələlərinin həllinin araşdırılması» möv -
zusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş,
50-yə yaxın elmi əsərin. «Əbədi üsullar» kitabının
müəllifidir. Müxtəlif beynəlxalq elmi konfranslarda və
simpoziumlarda elmi məqalələri ilə çıxışlar etmişdir.

Riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 3 övladı, 1 nəvəsi var.

ƏHMƏDOV İBRAHİM HƏŞİM OĞLU
(1955)

1955-cü ildə anadan olmuşdur. 1961-1972-ci il-
lərdə Şükürbəyli kənd orta məktəbində orta təh-
silini, 1976-1983-cü illərdə Azərbaycan İnşaat
Mü  həndisləri İnstitutunun mülki və sənaye tikintisini
fakültəsini bitirmişdir. 1983-1993-cü illərdə Cəbrayıl
Rayon Təmir-Tikinti İdarəsində mühəndis və rəis
vəzifəsində işləmişdir. Hazırda fərdi tikinti biznesi
ilə məşğul olur.

ƏHMƏDOV ƏNVƏR HƏŞİM OĞLU
(1964)

1964-cü ildə anadan olmuş, 1960-1970-ci illərdə
Şükürbəyli kənd orta məktəbində orta təhsilini,
1981-1986-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin tətbiqi riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu
ilə bitirmişdir. 1986-1990-cı illərdə Azərbaycan Elm-
lər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun Paralel
proqramlaşdırma və çoxkriteriyalı optimizasiya
şöbəsinin elmi işçisi, 1990-1994-cü illərdə Azərbay-
can Dövlət Neft Akademiyasının İstehsal Proses-
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lərinin avtomatlaşdırılması kafedrasında, Hesablama Mərkəzinin rəisi,
1998-2007-ci illərdə Caspian American Telecom LLC-də İnformasiya
Texnologiyası şöbəsinin müdiri, 2007-ci ildən CCI Texnologiya MMC-nin
direktoru vəzifəsində işləyir. 2 övladı var.

ƏHMƏDOV MALİK HƏŞİM OĞLU
(1968)

1968-ci ildə anadan olmuş, 1986-1993-cü illərdə
Azərbaycan Texniki Universitetinin çoxkanallı elek-
trik rabitəsi fakültəsini bitirmişdir. 1987-1989-cu il-
lərdə Sovet Ordusunda, 1994-1996-cı illərdə
Azərbaycan Milli Ordusunda xidmət etmişdir. 2001-
2002-ci illərdə Caspian American Telecom MMC-
də mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 2009-cu ildən
BETECO MMC aparıcı mühəndis vəzifəsində
işləyir. Evlidir, 2 övladı var.

AĞAYEV NƏRİMAN SALMAN oğlu
(1928-1983)

Məclisdə yeriniz daim baş olub, 
Getdiniz yeriniz elə boş olub,
Sizsiz işlərimiz qara daş olub, 
A köhnə kişilər, köhnə kişilər.

Nəriman Salman bəyin ailəsində doğulub boya-
başa çatmışdı. Uşaqlığı, gəncliyi ağır illərə düş -
müşdü. Yetimçiliyin hər üzünü görüb, yaşa mışdı.
Hələ uşaqkən zəhmətə alışıb, bişib, bərkimişdi.
Məktəbi qurtarandan sonra Əli Həsənov, Əlif
Quliyev, Möhbalı Ağakişiyev, Balaca Sadıqov və
başqaları ilə birgə Nərimanı da Bakıya – FZM-ə,
Fabrik-zavod məktəbinə, yəni peşə məktəbinə
gətirirlər. Nəriman burada bənna peşəsinə yiyələnir.
Məktəbi qurtardıqdan sonra bir müddət metro ti -
kintisində, Qaradağ sement zavodunun tikintisində
çalışır. Sonralar kəndə qayıdır və kolxozda işləməyə başlayır.

İşgüzarlığı, çalışqanlığı diqqət çəkir. Briqadir təyin edilir. 1956-cı il idi,
onda. 
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Nəriman bacarıqlı, təsərrüfatcıl briqadir idi. Onu nə vaxt axtarsan iş
üstündə, tarlada, ya «Yeddi hektar»da, «Söyüdlü arx»ın üstə, ya da
«Böyük düz»də kolxozçuların, suçuların yanında tapa bilərdin. Kolxozda
ən böyük sahə onun briqadasına məxsus idi. Ona görə də ən böyük plan
da onunku idi. İşə can yandırmağı onu hamıya sevdirmişdi, ona hörmət
qazandırmışdı. Bu da onu başqalarından fərqləndirirdi.

O, işçilərin qayğısına qalar, məişətlərilə maraqlanar, kömək lazım
olarsa əsirgəməzdi. Lazım gələndə o, bu işlərə kolxoz sədrini də cəlb
edərdi. Ona görə də hamı onun xətrini istəyər, hörmətini gətirərdilər.

O, bir kənd sakini və briqadir kimi kəndin problemləri (su çəkmək, yolu
qaydaya salmaq, körpü tikmək, kəndin mal-qarası üçün otlaq sahəsinin
ayrılması) ilə yaxından maraqlanar, onların həlli üçün kolxoz rəhbərliyi
qarşısında məsələ qaldırardı.

Nərimanın adı həmişə rayon qabaqcılları sırasında çəkilərdi. Onun
briqadası qabaqcıl təcrübə məktəbi idi. Onun iş üslubu qonşu kolxoz
təsərrüfat və briqadalarında geniş yayılırdı. Yaxşı işinə, yüksək məhsul-
darlığa nail olduğuna görə Nərimanı dəfələrlə – 1958, 1961, 1963-cü il-
lərdə Moskvaya - SSRİ-nin XTNS-ə göndərmişdilər. Nərimanın zəhməti
dövlət tərəfindən də həmişə yüksək qiymətləndirilmiş, Müxtəlif dövlət
mükafatları –«Oktyabr İnqilabı», «Qələbə», «Qırmızı əmək bayrağı»,
«Leninin anadan olmasının 100 illiyi» və başqa orden və medallar onun
əməyinə dövlət və hökumət tərəfindən verilən ən yüksək qiymət idi. Nəri-
man lazım gələndə bel götürüb öz suçuları Kərəm, Əvəz, Möhbalı ilə su
da suvarardı, onlara kömək edərdi.

Traktorçu bir az istirahət etsin deyə, onu sükan arxasında da əvəz
edərdi.

Nəriman uzun müddət kənd sovetinin, sonralar isə rayon sovetinin de -
pu tatı seçilmişdir. O, Ali Məhkəmənin ictimai əsaslarla üzvü də olmuşdur.
Nəriman eyni zamanda nümunəvi ailə başçısı idi. Onun ailəsində on uşaq
doğulmuşdu. Biri körpə ikən vəfat etmiş, doqquzunu isə həyat yoldaşı Diliş
xanımla tərbiyə edib boya-başa çatdırmışdılar.

Nəriman Ağayev doğrudan da çox gözəl, yaddaqalan, örnək olası bir
həyat yaşamışdır. Nərimanın həyatı öz xalqına, dövlətinə xidmətin bariz
nümunəsidir. Ona görə də onun xatirəsi yaddaşlarda yaşayacaq, nəsil-
lərcə unudulmayacaqdır. Bax, əsl insan xoşbəxtliyi də elə budur! 

Nəriman uca boylu, enli kürək, pəhləvan cüssəli, pələng biləkli bir insan
idi. Deyərdin bəs heykəldir. Ancaq onun çox mehriban ürəyi, səmimi ba xış -
ları, təmkinli yerişi vardı. Şirin söhbət etməyi, ürəkdən, gurultu ilə gülməyi də
vardı. Hamı ilə görüşər, yaşından asılı olmayaraq birinci əl uzadar, hal-əh val
tutardı. Nəriman kənd cavanlarını da ictimai işlərə cəlb etməyə çalışardı.
Kömək edər, yol göstərərdi. Deyərdi ki, işləyin öyrənin, biz hə mişə olmaya-
cağıq ki! Özünüz məclis yola verməyi, qonaq qarşılamağı bacarın. 

Həsən Təhməzli
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VERDİYEV AFTANDİL ALI oğlu
(1967)

Ucalmaq istəsən elm öyrən ancaq, 
İnsanlıq elm ilə nicat tapacaq.

Müəllif

Aftandil Alı oğlu Şıxalıağalı kəndində anadan
olub. O, kəndin sayılan ağsaqqallarından olan Alı
kişinin ailəsində boya-başa çatmış, tərbiyə almışdır.
Ailədəki zəhmətsevərlik hələ kiçik yaşlarından Af-
tandili çalışqan, iradəli, necə deyərlər, inadkar
böyütmüşdü. 

Aftandil orta boylu, dolu bədənli, səmimi,
xeyirxah bir el oğludur. Onun duru, təmiz gözləri,
səmimi baxışları qəlbinin paklığından, yumşaqlığın-
dan xəbər verir.

Birinci sinfə 1964-cü ildə Şıxalıağalıda gedən Af-
tandil onuncu sinfi 1974-cü ildə Şükürbəyli kənd orta məktəbində bitirir.

Atasının ən böyük arzusu onu həkim görmək idi. Ancaq birinci ili insti-
tuta qəbul oluna bilməyən Aftandil hərbi xidmətə gedir.

Hərbi xidmətdən 1977-ci ildə tərxis olunan Aftandil bir il hazırlıq kursu
keçəndən sonra 1979-cu ildə ATİ-yə qəbul olunur. 

Unudulmaz olan tələbəlik illərinin şirinliyi, cazibəsi Aftandili də öz qoy-
nuna aldı. Bu illər yaddaşına əbədi həkk olundu. Ancaq ən əsas məsələ
isə çalışmaq, dərin bilik, savad qazanmaq idi onun arzusu. İstedadlı, qa-
biliyyətli həkimin mövqeyi və sözü keçərlidi həmişə. Bunun üçün isə yuxu-
suz gecələr keçirmək lazım idi. Bu ona bəslənən ümidləri, etimadı
doğrultmağın ən səmərəli, uğurlu yolu idi. Və Aftandil həkim də bunu ba -
cardı. Aftandil bütün əziyyətə, çətinliyə dözdü. Dözdü və 1985-ci ildə insti -
tutu müalicə həkimi kimi çox uğurla qurtardı və gənc tibb mütəxəssis kimi
Cəbrayıla – doğma rayona göndərildi.

Gənc və bacarıqlı bir mütəxəssis kimi Aftandil həkim Maralyan həkim
ambulatoriyasında həkim kimi işə başladı. Xəstələrə qarşı xüsusi diqqəti,
təmənnasız köməyilə tezliklə hamının dərin hörmət və sayğısını qazandı
Aftandil həkim. Axı, doğru deyirlər ki, həkimin səmimiyyəti, qayğıkeşliyi
dərmandan daha tez və daha yaxşı müalicə edir xəstəni.

Ona görə də Aftandil həkimə müraciət edənlər ilk növbədə onun diqqət
və qayğısını hiss edirlər.

Aftandil həkim deyir ki, xəstə ilk dəfə həkimin gözlərinə baxır, sonra
barmaqlarını hiss edir öz üzərində. Əgər xəstə həkimin gözlərində ümid,
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barmaqlarında əminlik, özünə inam hiss etsə xəstəliyə qalib gələcək, yox,
əgər bunları tapa bilməsə xəstəlik qalib gələcək. Ona görə də həkimin ən
öndə vəzifəsi xəstədə özünə inam oyatmaqdır.

– 1991-ci ilin noyabrından 1993-cü ilin noyabrına qədər ATU-nun daxili
xəstəliklər üzrə klinik ordinatoriyasını bitirir.

– 1993-cü ildən isə ATU-nun pediatriya fakültəsinin daxili xəstəliklər
kafedrasının assistentidir. 

Ancaq Aftandil həkimin daha böyük arzuları var idi. O, təhsilini davam
etdirmək, elmi işlə məşğul olmaq istəyirdi. Bu məqsədlə o, Bakıya gəlir. Elmi
işlə məşğul olmaq üçün mövzu götürür. Götürdüyü mövzu da öz aktuallığı
ilə seçilirdi «Xroniki ooforitləri olan xəstələrdə mədənin vəziyyəti». Yuxusuz
gecələrin, səy və çalışmanın nəticəsi olan uğurlu bir elmi iş ərsəyə gəldi.
2007-ci ilin iyunun 13-də qızğın mübahisələrdən sonra öz elmi işini uğurla
müdafiə edən Aftandil həkim tibb elmləri namizədi elmi dərəcəsini aldı.

Aftandil həkim gözü, könlü tox, qazandığı elmi xalqın sağlamlığına
əsirgəmədən sərf edən, bundan könül rahatlığı duyan, yüksək
mədəniyyətli bir ziyalıdır. Qaçqınlığın o ağır, çətin illərində, elə indinin
özündə də onu tanıyanlar da, tanımayanlar da böyük bir ümidlə üz tutur-
dular Aftandil həkimin indi işlədiyi xəstəxanaya – Xəzər Dəniz Hövzə
xəstəxanasına – onun yanına.

Onlara hörmətlə qulaq asan, diqqətlə müayinə edən həkim sonda on-
lara nüsxə yazar. Kim isə ona pul təklif edəndə əlindən tutar qapıya qədər
ötürər və deyər: indi çətin vaxtdır. O pulu ver dərmana özünü müalicə elə,
yaxşı yeməyə verib ye ki xəstəliyə qalib gələsən.

Bunun müqabilində ancaq minnətdarlıq etmək qalırdı həkimə. Aftandil
həkim əsl el adamıdı. Ellə nəfəs alır, ellə yaşayır. Elin xeyir-şərindən əskik
olmur heç vaxt.

HƏSƏNOV MURTUZA GÖYÜŞ OĞLU
(1926-1992)

Şıxalıağalı kəndində anadan olmuşdur. Yeddinci
sinfi qurtardıqdan sonra onu FZM-ə gətirirlər. Peşə
məktəbini qurtarıb neft mədənlərində çalışır. Sonra
kəndə qayıdır. Kolxozda müxtəlif işlərdə çalışır. Su
suvarır, qoruqçuluq edir. Murtuza çox sakit, işgüzar,
mehriban adam idi. 
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HƏSƏNOV HÜSEYN RÜSTƏM OĞLU
(1924-1988)

Hüseynin uşaqlığı çox ağrılı-acılı keçib. Yetimliyin hər üzünü görüb.
Kolxoz qurulanda mallarını – camışlarını, qoyun-keçilərini, hətta toyuq la -
rını da alıb qoyublar kolxoza. Hüseyn uşaqlığından diribaş, bacarıqlı,
çalışqan olub. Məktəbdə yaxşı oxuyub, keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak
edib. Yeddinci sinfi qurtarandan sonra kolxozda işləməyə başlayıb.
Qabaqcıl kolxozçu olur. Hər işdə fəallıq göstərir. Savadını, bacarığını
nəzərə alaraq onu kolxoz komsomol təşkilatının katibi seçirlər.

Partiya və komsomolun qərar və təşəbbüslərini həyata keçirmək üçün
ürəklə çalışır. Komsomol sıralarını artırmaq üçün gəncləri Lenin-Stalin
ideyaları ilə yaxından tanış edir, hazırlaşdırır. Yaxşı işinə görə ona «Lenin-
Stalin albomu» hədiyyə edirlər. Ancaq müharibə onun da həyatına təsirsiz
ötüşmür. Qasımov Məhərrəmin müharibədən qaçması onun həyatını alt-
üst edir. Çuğullar bunu NKVD-yə və zastavaya xəbər verirlər. Məhərrəmi
tutmaq üçün kənd adamlarından istifadə etmək istəyirlər. O, cümlədən
Hüseyndən də. Ancaq onu tutmaq mümkün olmur. Məhərrəmi tuta bilmədik-
lərinə görə başqaları ilə bərabər Hüseyni də həbs edirlər, ona səkkiz il iş
verirlər. İşini çəkib qurtarandan sonra siyasi dustaq adı ilə ona kəndə qayıt-
mağa icazə verilmir. Onu Hadrut rayonuna göndərirlər. İki il orada yaşadıq-
dan sonra özünün xahişi ilə Qafan rayonuna dəyişdirilir. O, kəndə həbs
üstündən götürüldükdən sonra qayıdır. Həbsdə olarkən bənnalığı öyrənir.
Həbsdən qayıtdıqdan sonra Hüseyn ən yaxşı bənna kimi ad çıxarır.

O, əsl zəhmət adamı idi. Çörəyini halallıqla qazanırdı. Altı uşaq böyüt-
müşdü əlinin zəhməti ilə. Oğlu Asif Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.

HƏSƏNOV ƏLİ RÜSTƏM OĞLU
(1930)

Cəbrayıl rayounun Şıxalıağalı kəndində anadan
olub. Əligil üç qardaş iki bacı olbular. Hasan,
Hüseyn, Əli, Ərkinaz, Göyçək.

Əlinin atasıgil altı qardaş olublar: Rüstəm, Aslan,
Mirkişi, Atakişi, Balakişi və Göyüş.

Əli Şıxalıağalı kənd orta məktəbində təhsil alıb.
Birinci sinifdə ona Gülsənəm müəllimə dərs deyib.
II-IV siniflərdə ona Soltanlıdan Zeyqəm müəllim,
Sarıcallıdan Fehruz Əzimov, Dəjəl kəndindən
İmran Əhmədov dərs demişlər.
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Müharibə başlayanda IV sinifdən qayıdaraq kolxozda işləməyə baş -
layır. Ailəyə kömək etmək lazım idi. 1945-ci ildə onu da zorla Bakıya -
Fabrik-Zavod məktəbinə gətirirlər. 1947-ci ildə Sumqayıt peşə məktəbini
qurtararaq bənna peşəsinə yiyələnir. Qaradağ sement zavodunun bü -
növrəsini qoyanlardan biri də Əli olur. Öz peşəsini sevdiyi üçün çətinliklərə
baxmayaraq həvəslə işləyirdi. Elə bu vaxt anasının ölüm xəbərini alır.
Kəndə qayıtmağa ona icazə vermirlər. Bir təhər özünü vaqona salan Əli
kəndə gəlir. Yetim qalmış kiçik bacı-qardaşlarına sahib durur. Kolxozda
işləməyə başlayır. Bacarığı, əl qabiliyyətilə diqqəti çəkir. Kənddə kərpicdən
təzə evlər tikilməyə başlanmışdı. Həmin bu təzə evləri tikənlərdən biri də
Əli idi.

1950-ci ildə Əli Qubadlı rayonuna gedir. Orada avtovağzalda kassir
işləyir. Yenidən 1954-cü ildə kəndə qayıdıb kolxozda işləməyə başlayır.
Həmin ili də evlənir. Ailədə yeddi uşaq böyüyür. Yaşar, Sərfinaz, Mehman,
Elşən, Şakir, Tofiqə və Fəxrəddin. Əli kəndin xeyir-şərində yaxından iştirak
edib həmişə. Onun çox yüngül gözəl oynamağı vardı. Toylarda toybaşı
olardı və toyu həmişə şən keçirərdi. Əli bir də yaddaşlarda kəndin so-
nuncu dəyirmançısı kimi də qaldı.

1993-cü ilin oktyabrın 23-də Əli də erməni-rus birləşmələrinin Cəbrayılı
işğal etməsi nəticəsində öz əli ilə tikib-qurduğu isti yuvasından qaçqın
düşdü. Yurd həsrətilə qovrulan bu insan indi Xırdalan qəsəbəsində
məskunlaşıb. Allahdan ömür yox yurda qayıtmaq üçün möhlət istəyir Əli.
Uşaq kimi yaman kövrək olub Əli. Kövrək olduğu qədər də ümidlidir. 

HÜSEYNOV CƏLAL CABBAR OĞLU
(1936-1967)

1936-cı ildə anadan olmuşdur. O, sürücü işlə yirdi.
Kolxozda. Onun VF 30-05 nömrəli maşını balaca la -
rın sevimlisi idi. O, uşaqları maşına mindirib gəz dir -
məyi xoşlardı. Cəlal gülərüzlü, mehriban bir gənc idi.
O, deyib gül məyi, zarafat etməyi, tay-tuş larına sataş-
mağı çox sevirdi. Onun o vaxt üçün nadir olan xüsusi
maşını – 407 markalı “Mosk viç” minik maşını var idi. 

1967-ci il idi. Bizi – institut tələbələrini qış tətilinə
buraxmışdılar. Mahmudlu stansiyasında qatardan
düşəndə gözlərim onu axtardı. Tapa bilmədim.
Maşınla yoxsa piyadamı, yadımda deyil, evə gəl -

dim. Cəlalı stansiyada görə bilmədiyimi deyəndə evdəkilər susaraq
başlarını yana çevirməklə baxışlarını gizlətdilər. 

Sonra onlar baş vermiş hadisəni mənə danışdılar. Nənəm Gülnisə,
anam məni də özlərilə götürüb Cəlalgilə gəldik. Ağlaşma oldu. Mən isə
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taburetkada oturub onun divardakı mismardan asılmış silahına baxırdım.
Xəyalımda isə Cəlalın gülərüzü, qaynar baxışları, mehriban təbəssümü
canlanırdı. O, bir canlı olaraq gözlərim qarşısında dayanmışdı. Qəhər
məni boğurdu. Az qala ürəyim sinəmi dağıdacaqdı. Durub bayıra çıxdım.
Evin kəlləsində daha özümü saxlaya bilmədim. Doyunca, sakitləşənə
qədər hönkür-hönkür ağladım. Kimlərsə çiynimi sığallayır, mənə təskinlik
verirdi. Bir az toxtadım. Yenidən içəri qayıtdım. Ağlaşma qurtarmışdı.
Sovxanı – Cəlalın paltarları ortadan yığışdırılırdı. Anası Zeynəb xala ruh-
suz bir bütə oxşayırdı. Gözlərindən axan yaş da qurumuşdu. 

Doğrudur qatillər tezliklə tutulub haqlı cəzalarını aldılar. Ancaq gənc bir
ailə başsız, körpə uşaqlarsa ata nəvazişinə həsrət qaldılar. Atasızlıq on-
ların ömür yoldaşı oldu. 

HÜSEYNOV CAMAL CALAL OĞLU 
(1956)

1956-cı ildə Şıxalıağalı kəndində anadan olub.
Orta məktəbi qurtardıqdan sonra təhsilini davam et-
dirmək istəyən Camal 1974-cü ildə sənədlərini Bakı
Bədən Tərbiyəsi Texnikumuna verir. İmtahanlardan
uğurla keçən Camal tələbə adını qazanır. 1974-cü
il noyabrın 6-da Sovet Ordusu sıralarına çağrılır o.
İkiillik hərbi xidmətdən sonra öz təhsilini yenidən
davam etdirir. 1978-ci ildə texnikumu qurtaran
Camal təyinatla öz rayonuna – Cəbrayıla göndərilir.
Camal müəllim kimi Əmirvarlı kənd orta məktə -
bində işə başlayır. Şagird dünyası Camalı yenidən
öz qoynuna alır. Əzmlə, ürəklə çalışır. Onun bu səyi, çalışqanlığı nəticəsiz
qalmır. Məktəbdə idmana maraq artır. Hətta müəllimlər də onun təşkil et-
diyi səhər gimnastikasında iştirak edirlər. Bütün bunlar Camalı bir idman
müəllimi kimi hamıya, xüsusilə şagirdlərə sevdirir və tanıdır. Bu sevgidən
hörmət və diqqətdən ruhlanan Camal müəllim daha ürəklə çalışır. 1988-
ci ildə o öz iş yerini dəyişməli olur. Bu dəfə Sarıcallı kənd orta məktəbində
fəaliyyətini davam etdirir. Ancaq Camal müəllim ali təhsil almağı da unut-
mur. 1991-ci ildə o, Bakı Dövlət Bədən Tərbiyəsi Akademiyasını uğurla
bitirir. Mənfur erməni təcavüzü nəticəsində yurdundan qovulan Camal
müəllim Bakı şəhərində məskunlaşmağa məcbur olur. Altı ay 234 saylı
məktəbdə işləyəndən sonra müəyyən səbəblər üzündən müəllimlik
fəaliyyətini dayandırmalı olur. 

Camal müəllim həm də yaxşı ailə başçısıdır. Onun böyüdüb boya-başa
çatdırdığı uşaqlar da Vətənə, xalqa ürəklə xidmət edirlər. 
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HÜSEYNOV HƏSRƏT CALAL OĞLU
(30.08.1967)

Uşaq bucaqda yox, ocaqda böyüyər.
El sözü

Həyat hamı üçün doğumdan ölümə qədər insan-
lıq, mərdlik, dözüm sınağıdır. Ancaq hamı bu sınaq-
dan üzüağ, alnı açıq çıxmadı. Öz əqidə və
prinsiplərinə sadiq qalanlar bu ömür səfərində büd -
rəmədilər, ən çətin anlarda sarsılmadılar. Onlar
həmişə özləri olaraq qalmışlar. Həmişə özü olaraq
qalanlardan biri də Hüseynov Həsrət Cəlal oğludur.

Ona görə də ermənilər ölkəmizə qarşı təcavüzə
başlayanda Həsrət də tərəddüdsüz silaha sarılaraq
anasını - Vətənini qorumağa başladı.

Həsrət atasını görməyib. O, 1967-ci il avqustun
30-da anadan olanda ilk dəfə göz açıb dünyaya baxanda ana Vətənimiz
olan Azərbaycanı gördü. Gördü və sevdi. Həsrət I sinfə Şıxalıağalıda getsə
də orta məktəbi Məzrədə 1984-cü ildə - qurtardı.1985-ci ildə Həsrət hərbi
xidmətə çağırılır. O, Kurski vilayətində Kurçatov şəhərində AES-in tikintisində
iştirak edir. 1987-ci ildə ordudan tərxis edilən Həsrət Bakıya qayıdır. O, 1992-
ci ildə DİN-in nəzdində yaradılan Xüsusi polis dəstəsinə yazılır. 1992-ci ildə
Ağdamın Paprəvənd, Mərzili, Güllücə, Gülcülün sovxozu uğrunda gedən
qanlı döyüşlərdə yaxından iştirak edir. O, Cəbrayılın Şiştəpə, Cocuq Mər-
canlı, Mehdili kəndlərinin erməni-rus hərbi birləşmələrindən müdafiə olun-
masında ürəklə vuruşur. 1993-cu ildə Həsrət Füzulinin Horadiz, Alıxanlı,
Qaraxanbəyli, Qazaxlar, stansı Horadiz, Mirzənağılı kəndlərinin müdafiə -
sində fəal iştirak etmişdir. Biz, - Həsrət söhbətinə davam edir, - Araytılıda
Sosialist Əməyi Qəhramanı Şamama Həsənovanın həyətində qalırdıq. Er-
məni vəhşiləri evi yandırıb tamam uçurtmuşdular. Həyətdəki salamat qalmış
olan əl damında qalırdıq. 896 saylı Cəbrayıl alayından ora gətirmişdilər.
Onlar bizdən arxada idilər. Mən Arifin oğlu Şakiri, Əlinin oğlu Elşənin,
Hüseynin oğlu İsibi axtarıb tapdım və onlara kömək göstərdim.

Ermənilərlə aramız 100-150 metr olardı. Biz döyüşə hazır idik.
R.Cavadov demişdi ki, sabah duracaq yeriniz Mahmudlu çaxır zavodunun
yanı olacaq. 1993-cü ilin dekabrın 23-dən 27-nə qədər olan döyüşdə er-
mənilər bizim bir tankımızı vurdular. Canlı “itkimiz” isə 11 nəfər idi. Biz isə
ermənilərin 4 tankını, 2 piyadaların döyüş maşınını və iki “Ural” markalı
yük maşınlarını məhv etmişdik. Canlı itkiləri isə daha çox idi. Onlar hər
şeylərini, ölənlərini, yaralılarını, silahlarını qoyub qaçırdılar. Ancaq yuxarı-
dan gözlənilmədən dayanmaq əmri gəldi.
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Həsrət polis sıralarında qüsursuz xidmətə görə “Qüsursuz xidmətə
görə” medalının 2-ci dərəcəsi ilə təltif olunmuşdur. O, dəfələrlə rəhbərlik
tərəfindən təşəkkürə layiq görülüb və pulla mükafatlandırılıb. O, müharibə
veteranıdır. Polis baş serjantıdır. Ailəlidir. Üç oğlu var.

HÜSEYNOV ŞƏFAƏT MƏSTALI OĞLU
(1937)

Saflıq gərək qanda ola, 
Mərdlik, hünər canda ola, 
Nəsillərə örnək qala, 
Bizdən sonra, a qardaş.

Baharın gözəl bir günü idi. Təbiət göz qamaş -
dırırdı. Belə bir gündə tanınmış çoban Məstalı Kazı-
moğlu kolxozun sürüsünü alagül yaylaqlara
çıxarırdı. Minbaşı kəndinin kənarında, uca, əsrlərin
yadigarı çinarın yanında kənddən xoş bir xəbər çat-
dırdılar ona. Oğlu olmuşdu. 1937-ci ilin mayın 25
idi.Məstalı kişi təzə anadan olmuş oğlunu və həyat
yoldaşı Xeyransanı da özü ilə dağlara Qısıra, Qanlı
gölə aparır.Bu çətin aran-dağ yolları balaca Şəfaəti
elə uşaqlıqdan dözümlü, çalışqan, zəhmətsevər
böyüdür. İkinci Dünya müharibəsi baş la yanda Şə-
faətin dörd yaşı var idi. Müharibənin gətirdiyi çətinlikləri, məhrumiyyətləri
öz həyatında çox erkən hiss etdi. 1944-cü ildə I sinfə qəbul olunan Şəfaət
oxumaqla bərabər gücü çatan işlərdə – başaq toplamaqda, sovka, pambıq
yığmaqda, kolxoza kömək edirdi. Müəllimi Gülsənəm ondan çox razı idi.
Onun həm dərslərinə ciddi münasibətin, həm də tərbiyəsini yüksək
qiymət lən dirirdi.1951-ci ildə Şükürbəyli orta məktəbin VII sinfini qurtarır.
1953-cü ildə 26 Bakı Komissarı adına kolxozda mexanizator kimi əmək
fəaliyyətinə başlayır. Təhsilini davam etdirmək istəyən Şəfaət 1970-ci ildə
Kəndlı Gənc lər Məktəbini qurtarır. Həmin ili sənədlərini Şəki Kənd
Təssərüfatı Texnikumuna verir.1973-cü ildə həmin texnikumun aqranom-
luq fakültəsını uğurla qurtarır. 1974-77-ci illərdə Sarıcallı kənd Texniki-
Peşə məktəbində istehsalat təlimi ustası işləyib. 1977-ci ildə yenidən
kolxoza qayıdıb yemçilik briqadiri işləyir.

Şəfaətin ailə xoşbəxtliyinin səbəbi onun həyat yoldaşı Məhparə xanım idi
desəm yanılmaram (Allah ona rəhmət etsin). Məhparə çox ailəcanlı, böyük-
kiçik yeri bilən idi. O, qaynatasının, qaynanasının qulluğunda durmağı, on-
lara xidmət etməyi özünə borc bilirdi. Onların hər çağırışına “Bəli”, “Xeyir”-
cavabı verərdi. Bütün həyatı boyu yaşamaq dodağından düşmədi onun.
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Şəfaət idmanı – xüsusilə futbolu çox sevir. O, dünya futbol çempionatı
keçiriləndə – o vaxtlar kənddə televizor çox pis göstərirdi – kultivator çək -
diyi traktoru minər, azarkeşləri də yanına götürüb gedərdi Tulus Hacılısına.
Oyunu axıra qədər izləyib qayıdardı kəndə. O, həmişə deyərdi ki, mən əlli
yaşıma qədər futbol oynayacam. Məşhur domino oyunçusu idi. Salman
bəy, Murtuza Həsənov, Feyruz İsgəndərov onun oyun yoldaşları idilər.

1993-cü ildə Şəfaətin də isti ocağı söndürüldü, evindən didərgin salındı.
Bünövrəsi halallıqla qoyulmuş, alın təri, əllərinin hərarətilə tikilib qurulmuş
evi düşmən əllərilə talan oldu. Perikmiş quş misallı oldu o gündən Şəfaət.
1996-cı ilin iyun ayının, 27-si şənbə günü idi. Çadır qəsəbəsindən Bakıya
gəlirdim. Həcər də yanımda idi. Əlı Bayramlıdan ötəndən sonra birinci
dayanacaqda sürücü avtobusu saxladı ki, bir az havamızı dəyişək. Bakı-
dan Çadra gedən avtobus da orada dayanmışdı. Mən aşağı düşəndə
birdən Şəfaətin o avtobusdan düşüb mənə tərəf gəldiyini gördüm.Qu-
caqlaşıb öpüşüb görüşdük. Özümüzü saxlaya bilmədik – ağladıq. Həcər
də düşüb gəldi. Görüşdü Şəfaətlə. Kənddən çıxandan sonra bu Şəfaətlə
birinci görüşüm idi. Şəfaətin dolmuş gözlərinə, özümün bu payız havalı
halıma baxıb düşündüm. Və xəyalımdan şimşək kimi bu misralar keçdı:

Allah qarğışıdı, bəndə qəzəbi,
Nədəndi bu millət pərən-pərəndi?
Sevinci qısıqdı, solub-soluxur.
Dağı da, daşı da dərd bitirəndi.

Bu ağır günlərdə onun yeganə sevinci nəvələri Mehriban, Məhparə,
Zamindir. Belə çətin bir vaxtda babalarına könül xoşluğu, təsəlli bəxş edir
onlar. Onun qulluğunda hazır duran bu balacalar, hətta bu işdə bir-birilə
“dalaşırlar”da. Şəfaəti tanıyanlar onun necə sadə, mehriban bir insan
olduğunu yaxşı bilirlər. Onun baxışlarında bir mehribançılıq, danışığında
həlimlik, qəlbə yatımlıq var. Uşaqla-uşaq, böyüklə-böyük olmağı bacarır.
O, heç bir vaxt öz təmkinini itirməz, ən çətin anda da hirsini cilovlamağı
bacarır. Ağayana tərpənişi, sözü bütövlüyü, dostluqda, yoldaşlıqda sə-
daqəti və etibarı onu həmişə sevdirib, cəmiyyətdə, ağsaqqallar arasında
hörmətli etmişdi. O, kəndin xeyir-şər işlərinin aparıcılarından, ağsaqqal-
lardan olub həmişə. Şəfaət daxilən zəngin adam idi.

Yadıma Füzuli ilə məni əsgərliyə yola salmaq üçün arxamızca Mah-
mudun stansiyaya gəlməsi, qonaqlıq verməsi düşür. O, dostlara qarşı
həmişə belə diqqətli və qayğıkeşdir.

P.S. Həyatın qəribəlikləri haqqında çox deyilib, çox yazılıb. Çox da
yazılıb, çox da deyiləcək hələ. Şəfaət də bu qəribəlikləri duyaraq
yaşayırdı. Onda bir ruhi gözəllik vardı. O, özünə məxsus bir təbəssümlə:
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Dərd çəkən dərdlinin yuxusu gəlməz, 
Şamı səhərədək elə alışar.
Köhnə xatirələr, köhnə sirdaşı, 
Danışar, danışar başı qarışar.

Daha yaşımızın o vaxtı deyil, 
Bir təzə sevgi də bitirmək olmur.
Ömrün payız vaxtı qürub çağında, 
Yaxın dost-tanışı itirmək olmur.

Ömür dedikləri sınaq yoludur, 
De hansı sınaqda büdrəmişik biz.
Gedirik bizlərdən qoca dünyada, 
Qalacaq əbədi pozulmaz bir iz -
Söylədi.
Son gün, son saat.  21 yanvar 2010-cu il idi.

HACIYEVA XƏDİCƏ İBRAHİM QIZI
(1933)

Xədicə ilə üzbəüz oturmuşam Mərdəkandakı evində. Qaçqınçılıq onu
da büküb-bürmələyib yumağa döndərib. Danışmağa çətinlik çəkir. Bulud
tək dolub-boşalır. Tez-tez ah çəkir. Bayatı deyir öz halını bildirmək üçün.
Onun sinəsi dolu bir xəzinədir. Xədicənin dediyi bayatıları mən də qələmə
almağa çalışıram.

Siz də onlarla tanış olun.

Tək ağac var yoldadı, 
Dağlar ona daldadı.
Gedirsən qayıt, qardaş, 
Mənim gözüm yoldadı.

Qəribəm ağrır başım, 
Yastığa damır yaşım.
Çağıralar, deyələr, -
Qərib, gəlir qardaşın.

Çağırıram, ağam, gəl, 
Ölməmişəm, sağam, gəl.
Qarabağ tərlanıyam, 
Burda bir dustağam, gəl!
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Yetiməm, yekə dərdim, 
Yüklənib lökə dərdim.
Nər çəkməz, maya çəkməz, 
Fil gərək çəkə dərdim.

Görürkən Diri dağı, 
Duman, gəl, bürü dağı.
Ölüm Allah əmridir, 
Zülümdü diri dağı.

Əzizim bağrı qara, 
Bir quş var Bağrıqara.
Lalə gözəl lalədir, 
Onun da bağrı qara.

Görürkən Savalandı, 
Soltandı, Savalandı.
Nə dərdim kimi dərd var, 
Nə yaram sağalandı.

Dağlar başı boz - ala, 
Boz torpaqdı, boz-ala.
Nə bacım var, nə nənəm, 
Dərdim çəkə sarala.

Yaylığın ucu para, 
Olub ciyərim yara.
Hardasan, Vətən oğlu, 
Öldürürdü məni yara.

Getdi gülüm ağlaram, 
Oldu zülüm ağlaram.
Bir vədəsiz yel əsdi, 
Tökdü gülüm ağlaram.

Bağça-bağın toxumuş, 
Bənövşələr qoxumuş.
Dünya, bu nə zülümdü, 
Çox cavanlar yoxmuş.
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RƏHİMOV CƏFƏR EYNİŞ OĞLU
(25.09.1967)

Həqiqət insanın içində gizlənib
T.H.

Cənnətlə yerin sərhəddi. Külək açıq kitabın
vərəqlərini oynadır. Onları gah dəlicəsinə qarışdırır,
gah irəliyə, gah da sakitcə geriyə vərəqləyir. Birdən
hər şey sakitləşdi. Göylərdən enən bir işıq vərəqi
nura bələdi. Vərəq müxtəlif şəkildə çəkilmiş xətlərlə
dolu idi. Bu xətlər gah sıx qatmaqarışıq, gah da
aydın və səliqəli şəkildə çəkilmişdir. Bunu oxumaq
insan oğluna müəssər deyildi.

Hardasa göylərin qəlbindən qopurmuş kimi bir
səda gəldi. Bu səs xətləri oxumağa başladı. Xətlər
oxunduqca rəngini dəyişir, gah qara, gah da ağ və
ya yaşıla çalırdılar. Oxu başa çatmışdı. Işıq yavaş-yavaş çəkilirdi. Çə -
kildikcə kitab da nura dönərək işıqla birgə göylərə çəkilirdi. Ancaq kitab-
dakı yazılar uzun müddət yer üzündə əks səda kimi yaşadı.

1967-ci il sentyabrın 25-i. Eynişin ailəsində ikinci oğlan uşağı dünyaya
gəldi. Adını Cəfər qoydular. Bu gün də 1971-ci il Cəfərin yaddaşında ömür-
lük qalacaq əbədi itki tarixi kimi yaşayır. Bu, atasını əbədi itirdiyi gündür.

1983-cü ildə Sıxalıağalı VIII illik məktəbin VIII sinfini qurtardı. O, mək-
təbdə ən yaxşı oxuyan şagirdlərdən biri idi. Məktəbi “Tərifnamə” ilə qur-
taracaqdı. Ancaq haqqı yeyildi. Əsassız olaraq ona iki “4” yazıldı.
Şükür bəyli orta məktəbini 1985-ci ildə qurtaran kimi onu orduya çağırdılar.
Cəfər ömrünün iki ilini Ukraynanın Luqa şəhərindəki hərbi hissədə keçirdi.
Ordu həyatı Cəfərdə iradə, dözüm, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq
üçün səy, çalışqanlıq hissləri yaradıb və möhkəmləndirdi.

Hələ məktəbli ikən məktəblər arasında keçirilən “Dəri top” futbol
yarışının iştirakçısı olan Cəfər 1987-91-ci illərdə rayonda yaradılmış olan
əvvəl “Çinar”, sonra isə “Xudafərin” adlanan futbol komandasının əsas
oyunçularından biri idi. “Xudafərin” komandası Gəncə şəhərində keçirilən
rayonlar arası yarışda uğurla iştirak etmiş və fəxri III yeri tutmuşdur. 1991-
ci ildə Cəfər Texniki Universitetə qəbul olunur. Avtomatika fakültəsinə. Uni-
versitetdə ictimai fəallığı və yaxşı oxuması ilə seçilən Cəfər Tələbə
Həmkarlar təşkilatının sədri seçilir. O, həmişə imkansız tələbələrə yardım
göstərməyə çalışır. Cəfər həm də topçu leytenantdır. O, Qarabağ
döyüşlərində könüllü iştirak etmək üçün ərizə ilə universitet rəhbərliyinə
müraciət edir. Ancaq “İndi sizin əsas vəzifəniz yaxşı oxumaq, kamil
mütəxəssis olmaqdır” – deyə, rədd cavabı verirlər onun bu istəyinə.
Cəfərin üzv olduğu universitet futbol komandası universitetlərarası keçi -
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rilən yarışda I yeri tutaraq qiymətli mükafat alır.
Universiteti qurtardıqdan sonra – 1996-cı ildən sahibkarlıqla məşğul olan

Cəfər xeyriyyə işləri ilə məşğul olur. Bu yolda pul xərcləməyə qızırqalanmır.
Ancaq bütün bunların vurğulanmasını istəmir. Bunu o “Qurani-Kərim” də olan
bir ayə ilə əsaslandırır: Tutduğun mövqe (yerinə) görə razılaşmayanda, onda
özündən qabaqda gedənlərə yox, səndən sonra gələnlərə bax. Və onlardan
nə qədər qabaqda olduğunu görüb bunu üçün Uca Tanrıya şükürlər et. Onun
qəlbində allah sevgisilə, allah qorxusuyla baş-başadır.

Ailəlidir. Beş yaşında oğlu, üç yaşında qızı var.

MEHDİYEV MƏHƏRRƏM BƏYLƏR OĞLU
(1945-08.06.2008)

Məhərrəm Bəylər oğlu 1945-ci Şıxalıağalı kən -
dində anadan olmuşdur.1952-ci ildə Şıxalıağalı
ibtidai məktəbinin I sinfinə qəbul edilən Məhərrəm
VII sinfi Məzrə kənd VII illik məktəbində başa vur-
muşdur. Sürücülük kursunu müvəffəqiyyətlə başa
vuran Məhərrəm Kolxozlar Arası Tikinti idarəsində
əmək fəaliyyətinə başlayır. İşgüzar, çalışqan
Məhərrəm kollektivin hörmətini qazanır. Onun
bacarığını görən kollektiv Məhərrəmi Həmkarlar
təşkilatının sədri seçirlər.

Yeni tarixi şəraitə uyğun olaraq 1990-cı ildə
Məhərrəm “Samir” firmasını yaradır. Bu firma Soltanlı yaxınlığında yer-
ləşən xammalın istehsalı üçün zavod tikməli idi. Bu firma sement istehsal
edəcəkdi. Zavodun tikintisinə qədər isə Məhərrəm barter üsulundan isti-
fadə edərək Bakıdakı zavodu xammalla təmin edirdi. Əvəzində isə çox
ehtiyac hiss edilən şifer alır və adamları tikinti materialı ilə təmin edirdi.
Cəbrayıl işğal edildikdən sonra firma öz fəaliyyətini Sumqayıt şəhərində
davam etdirmişdir. Hazırda firma Bakı şəhərində yerləşir və uğurla
fəaliyyət göstərir.

Məhərrəm gözəl ailə başçısı idi. Onun üç oğlu, iki qızı var. 
Məhərrəm Bəylər oğlu 2008-ci il iyun ayının 8-də vəfat etmişdir. Qəbri

Binəqədi qəbiristanlığındadır.

MEHDİYEV HAMLET MƏHƏRRƏM OĞLU
(1971)

Şıxalıağalı kəndində 1971-ci ildə anadan olub. Üçüncü sinfə qədər Şıx-
alıağalıda, sonra isə Şükürbəyli kənd orta məktəbində təhsilini davam et-
dirmişdir. 1988-ci ildə orta məktəbi bitirən Hamlet 1989-cu ildə Sovet
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ordusu sıralarına səfərbər olunur. O, hərbi xidmətini Belorusiya SSR-in
Brest şəhərində keçirir. Hamlet mexanikləşdirilmiş piyada batalyonunda
xidmət keçir. Həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra o, praporşik
məktəbini qurtarır. Hamlet ömrünün daha 13 ilini orduya xidmətdə keçirir.
Ordudan öz arzusu ilə tərxis olunduqdan sonra 2005-ci ildə vətənə
qayıdır. Hal-hazırda “Samir” firmasının sədridir.

Bir oğlu, bir qızı var.

AĞAYEV ŞAMİL FƏRMAN OĞLU
(28.11.1959)

Şamil Fərman oğlu 28 noyabr 1959-cu ildə Cəb -
rayıl rayonunun Şıxalıağalı kəndində anadan olub.

1976-cı ildə Şıxalıağalı kənd VIII illik məktəbinin
8-ci sinfini, 1978-ci ildə Şükürbəyli kənd orta mək-
təbinin X sinfini bitirmişdir.

Bir il kolxozda işləmişdir.
1978-80-ci illərdə əsgəri xidmətdə olmuşdur.
1980-81-ci illərdə AzPU-nun hazırlıq kursuna

daxil olmuş, 1987-ci ildə ali təhsilini tamamlamışdır.
1987-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət

Geologiya və Mineral Ehtiyatlar komitəsində mexa -
nik-mühəndis vəzifəsində işə başlamışdır.

Şamil müxtəlif ekspedisiyalarda baş mexanik, avtonəqliyyatın müdiri,
direktor müavini vəzifələrində çalışmışdır.

İki övladı var. Hər ikisi ali təhsillidilər.

RÜSTƏMOV İSA CÜMŞÜD OĞLU
(	-1958)

İsa bəy kəndin hörmətli adamlarından olub. Dindar, mülayim adammış.
Özü “Quran” oxuyan olub. Çoxlu dini kitabları varmış. Öləndən sonra
kitablarını Molla Eyvaza veriblər. Savadlı olub, rus dilini yaxşı bilirmiş. Ona
görə də bəzən Zastavada tərcüməçi kimi də işləyirmiş. Kolxoz qurulanda
mühasib işləyib. Sonralar isə kolxoz anbardarı olub. İsa bəygil varlı-hallı
olublar. Oğlu Yusif danışır ki mamam Müşərrət deyərdi ki, Cümşüdün bir
qızıl quşu olub. Onu verib İranda hansısa xana. Xan da əvəzində
Cümşüdə bir qızıl toqqa, neçə dəvə, mal-qoyun verib. Şamama deyir ki,
Yusif institutda oxuyanda həmin qızıl toqqanı satıb Yusifi oxutdum.

Uzun qış gecələrində qonum-qonşular – Salman bəy, Molla Eyvaz,
Bəhmən İsa bəygilə yığışarmışlar. İsti sobanın ətrafında yerdən döşəyin
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üstə oturub, mütəkkəyə dirsəklənərmişlər. İsa bəy isə ya “Quran”, ya da
dastan, nağıl oxuyar, vaxtlarını birlikdə keçirərmişlər.

İsa bəy xəstələnir. Onu xəstəxanaya aparırlar. Bir az özünü yaxşı hiss
edən kimi çıxıb evə gəlir. Şamama danışır ki, evə gələn kimi dedi ki, qənd,
yağ, düyü al hazırlıq gör. Adam çağırtdırıb odun doğratdırdı. Şamama
deyir ki, soruşdum ay İsa, nə olub, bu nə hazırlıqdı ki, sən görürsən?
Cavab verdi ki, axşam bilərsən. Elə həmin axşam da rəhmətə getdi.

İsa bəy yaxşı ailə başçısı olub. onun üç oğlu, bir qızı var. Sovetlik bir-
likdə olanda İsa bəy Sarıcallı sovetliyində mühasib işləyib.

İsa bəy çörəkli adam idi. Kasıblara əl tutan olub. Müharibənin ağır illərində
Sayadın uşaqları, Əli Kərimoğlu, Ərşad onun xeyirxahlığını həmişə hiss edib -
lər. Şamama deyir ki, İsa öləndən sonra onlar mənə Şamama əmi deyirdilər.

HƏSƏNOVA ŞAMAMA ƏSƏDULLA QIZI
(1924)

Cəbrayıl şəhərində anadan olub. Şıxalıağalıya
gəldikdən sonra kolxozun fəal qadınlarından olub.
O, əvvəlcə kolxozda pambıqçı işləyib. Yaxşı işinə
görə onu manqa başçısı təyin ediblər. Bununla
bərabər o, həm də kolxoz komsomol komitəsi katibi
vəzifəsini də çalışıb. Sonralar bacarığını görərək
onu kolxozun partiya təşkilatına katib seçiblər. 

Burada da o, özünü çalışqanlığı, yaxşı işi ilə
göstərib. Kolxozçuların partiya sıralarına qəbulu
üçün səylə çalışıb, onları bu işə hazırlayıb. Harada
işləməsindən asılı olmayaraq o, həmişə öz işinə

məsuliyyətlə yanaşıb. Ona bəslənən etimadı, göstərilən diqqəti öz işi,
bacarığı ilə doğruldub. Medalla da təltif olunub.

RÜSTƏMOV RƏŞİD CÜMŞÜD OĞLU
(1917-1980)

Rəşid kişi NKVD-nin şoferi olub. Sonra rayon torpaq şöbəsində, kol -
xozda öz işini davam etdirib. Ömrünün sonlarında kənd radio qovşağında
işləyirdi. Həmin radio qovşağı vasitəsilə yeddi para kəndə radio verilişləri
çatdırılırdı. Rəşid kişi öz işini sevən, ona məsuliyyətlə yanaşan bir adam
idi. O, kəndimizdə ilk şofer idi. Yaxşı ailə başçısı idi.
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RÜSTƏMOV YUSİF İSA OĞLU
(1953)

Gün əyildikcə ağacların kölgəsi uzanıb kəndarası
yola düşürdü. Günün istisi azaldıqca yüngül bir sərin-
lik düşürdü kəndə. Bu vaxt kanalın altındakı evlərin
birindən balaca bir oğlan həyət darvazasını açıb yola
çıxırdı. Onun şirmayı dilli qarmonu da əlində olardı.
O, darvazanın ağzında palçıqdan düzəldilmiş otura-
cağın üstə əyləşib qarmonunu qucağına alardı. Zərif
ağ barmaqları toxunduqca şirmayı dillərdən həzin,
asta musiqi səsi ətrafa yayılardı. Başını qarmonun
üstə əyərək hər şeydən xəbərsiz qalan o uşaq Yusif
idi. Bizim balaca musiqiçimiz Yusif. 

Yusif 1953-cü ildə anadan olmuşdur. Həlim təbiətli, utancaq, sakit bir
gənc kimi böyümüşdü. Anası ona çox əziyyətlər çəkmişdi. Yusif də
anasının istəyini, arzusunu doğrultmuşdu. O, Şükürbəyli kənd orta mək-
təbini qurtardıqdan sonra sənədlərini keçmiş V.İ.Lenin adına APİ-yə verdi. 

Ancaq... Ancaq tale üzünə gülmədi. Müsabiqədən keçə bilmədi. Onda
1969-cu il idi. Ruhdan düşmədi Yusif. Çalışdı. Yuxusuz gecələr keçirdi. 

1970-ci il. Avqust ayının axırları Yusifin uçmağa qanadı yoxdur. Bilmir
ki, öz sevincini anasına necə çatdırsın. Axı, o tələbədir. Tələbə!

Yusif oxumaqla bərabər, yaxın dostu qarmonu da unutmur. İnstitutun
mədəni tədbirlərində yaxından iştirak edir.

1974-cü il. Artıq arxada qaldı əziz tələbəlik illəri. Özünün təhsil aldığı
məktəbdə - Şükürbəyli kənd orta məktəbində müəllimdir. 

Savadı, əzmkarlığı, sadəliyi və səmimiyyəti ilə həm müəllim kollek-
tivinin, həm də şagirdlərin sevimlisinə çevrildi Yusif müəllim. Yenə də qar-
mon ömür yoldaşıdır, onun. 

Məktəb bədii özfəaliyyət dərnəyinin rəhbəridir. Rayon birinciliyidir. Uğur
Yusif müəllimindir. Qarşıda respublika birinciliyi durur. Burada da birinci
yeri Yusif müəllim təmin edir özləri üçün. Bu uğur üçün onlara Fəxri fər-
manlar, mükafatlar verilir. 

1975-ci ildə rayon mədəniyyət evi ansamblının tərkibində Moskvada
Xalq Təsərrüfatının Nailiyyətləri sərgisində Azərbaycanı təmsil edib, fəxri
ikinci yeri tutub. Yenə də mükafatlar, fəxri fərmanlar. 

1976-cı il. Vilnüsdə on beş müttəfiq respublikanın “Rəqs və mahnı fes-
tivalı” keçirilir. Cəbrayıl rayon mahnı və rəqs ansamblı Azərbaycan SSR-
ni təmsil edir bu yarışda. Bütün iştirakçılar fəxri yer tutmağa çalışırlar.
Həyəcan, narahatlıqla keçən gərgin günlər. Yenə də ikinci yer. 

Rayonda şagirdlər arasında dil-ədəbiyyat fənni üzrə olimpiadada Yusif
müəllimin şagirdləri I-II yerləri təmin edirlər özləri üçün. 
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Yusif müəllim indi də musiqidən ayrılmayıb. O, el şənliklərində, dövlət
tədbirlərində, Vahid poeziya evində keçirilən rəsmi yığıncaqlarında iştirak
edir. Dinləyicilərə öz musiqi payını ərməğan edir. 

SADIQOVA MEHRİ HƏBİB QIZI
(1905-1995)

Mehri Şıxalıağalı kəndində anadan olmuşdur. Ancaq onun nənəsi
Cənubi Azərbaycandan gəlin gəlibmiş Əbdülqasımlı tayfasına. Mehri çox
zirək, işdən qorxmayan, çalışqan bir qadın olub. O, kolxozda taxıl biçib,
əkin suvarıb, pambıq yığıb. Həmişə işin ən çətininə gedib. 

1993-cü ildə Mehri də erməni-rus birləşmələrinin təzyiqi altında öz yur-
dunu tərk etməyə məcbur oldu. Mehri ana oğlu Əliflə birgə Saatlı rayo -
nunun Qarayevka kəndində məskunlaşdı. 1995-ci ildə elə bu kənddə də
vəfat etdi və orada da torpağa tapşırıldı. Beləcə, yurddan uzaqda daha
bir qərib məzarı.

Sinəsi xəzinə olan nənələrdən idi Mehri. Ömründə nələr görməmişdi,
nələrin şahidi olmamışdı o?! Bir özü bilirdi, bir də Allahı!

QULİYEV ƏLİF QURBAN oğlu
(1924-2000)

Əlifgil dörd qardaş olublar. Həbib, Əlif, Kamran
və Əli. Əlif orta boylu, dolu bədənli, sağlam bir
adam idi. Zarafat etməyi çox sevərdi. Ailədəki çətin-
lik, dolanışığın ağırlığı Əlifi dördüncü sinifdən mək-
təbi atmağa məcbur edir. Kolxozun bütün işlərində
çalışır. Cütlə yer əkib, başaq toplayıb, quzuya
gedib, pambıq yığıb ki, təki ailə çörəksiz qalmasın.
Anası Mehri xala ona «evin qızıl dirəyi» deyərmiş.
Kəndin dəninin yığıb araba ilə aparıb Yarəhmədlidə
üyüdüb gətirərmiş. Əvəzində un alırmış ki, ailəni
dolandırsın. Yaxşı pambıq yığdığı üçün manqa

başçısı seçiblər onu. Kolxozun çobanı işləyərkən yaylaqda ermənilər onun
sürüsündən bir neçə qoyun oğurlayıblar. Onu həbs edirlər və altı ay
Sisyanda türmədə yatır.

Evlənəndə həyat yoldaşı Firuzənin atası ona bir inək verir. Onlar bu
inə yin südü ilə dolanırlar.

1949-cu ildə Ağayev Nəriman, Sadıqov Balaca, Əliyev Qardaşxan və
başqaları ilə birlikdə Əlif də Bakıya - FZM-ya gətirilir. Məktəbi qurtardıqdan
sonra onlar metro tikintisində çalışırlar. Əlif burada briqadir işləyir. Yaxşı
işinə görə onun briqadası «Keçici qırmızı bayraq»la mükafatlandırılır.
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Gələndə bayrağı özülə kəndə gətirir.
Axşam məktəbini qurtaran Əlif Şuşa Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna

qəbul olunur. Zootexnik ixtisası alan Əlif kolxozda işləyir. Həyat kürəsində
bişə-bişə gələn Əlif xeyirxah, səmimi, ağsaqqal bir insan kimi formalaşır.
Öz zəhmətilə özünə ikimərtəbəli ev tikir, yaxşı həyət-baca düzəldir. Əlif
çox işgüzar, təşəbbüskar idi. O, bağçılıq briqadiri işləyərkən Nəbibəy
yalının taxtasında böyük bir tut bağı saldı. Tağlı dərəsində və Şükürbəyli
qaşıdan – dərələrdən-təpələrdən ora su gətirdi.

1988-ci ildə azərbaycanlılar kütləvi şəkildə Ermənistandan qovulanda
Əlifin evində də dörd ailənin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq
onlar qatardan düşməyib Bakıya gəldilər. 1993-cü ildə Laçından olan
məcburi köçkün Bəhlul Əsədov və Qubadlıdan olan kənd soveti sədri Arifi
öz evində saxlayır uzun müddət.

Əlif açıq süfrəli, qonaqlı-qaralı şəxs idi. O, yaxşılıq etməyi bacarır və
bundan zövq alırdı.

1993-cü ilin avqustunda erməni daşnaklarının təzyiqi altında Əlif də öz
doğma yurdundan qaçqın düşdü. O, öz ailəsi ilə Saatlı rayonunun Qara -
yevka kəndinə pənah gətirdi. Orada da dünyasını dəyişdi. Qəbri də dədə-
baba qəbiristanlığından uzaqda – Qarayevka kənd qəbiristanlığındadır.

QULİYEV ORUC BƏHMƏN OĞLU
(03.05.1956)

1956-cı ilin mayın 3-də Şıxalıağalı kəndində
anadan olub. VIII sinfə qədər Şıxalıağalı kəndində
oxuyub. 1973-cü ildə Şükürbəyli kənd orta mək-
təbini qurtarıb. Həmin ili instituta qəbul oluna
bilməyib. Bir il kolxozda işləyib. 1974-cü ildə SSRİ-
nin 50 illiyi adına APXDİ-yə qəbul olunub. İngilis-
alman dilləri fakültəsinə. 1979-cu ildə təyinatla
Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kənd orta məktəbinə
göndərilib. Üç il orada işləyib. 1981-85-ci illərdə 26
Bakı Komissarı adına kolxozda Azad Komsomol
Komitəsi katibi işləyib.

1985-91-ci illərdə Həmkarlar İttifaqının sədri olub.
1991-93-cü illərdə Şıxalıağalı kənd orta məktəbində müəllim işləyib.

1993-cü ildən Xəzər Universitetində çalışır. 1998-ci ildə Həcc, 1998-ci ildə
isə Məşhəddə ziyarətdə olub. Müqəddəs Hacı titulunu alıbdır. Kənddə ilk
Hacıdır. Üç övladı var.
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QULİYEV PƏRVİZ MƏHƏRRƏM OĞLU 
(1984)

Pərviz 1984-cü il yanvarın 1-də Cəbrayıl rayo -
nunun Şıxalıağalı kəndində ziyalı ailəsində anadan
olub. 1990-ci ildə Şıxalıağalı kənd orta məktəbinin
I sinfinə daxil olub. 1993-cü ildə Qarabağda baş
verən hadisələrlə əlaqədar olaraq ailəsilə birlikdə
Bakı şəhərinin Bakıxanov qəsəbəsinə köçməli
olurlar. Balaca Pərviz öz təhsilini qəsəbədəki 107
saylı orta məktəbdə davam etdirir. Sonralar Pərviz
müəyyən səbəblərdən qəsəbədəki 169 saylı mək-
təbə dəyişməli olur və 2001-ci ildə həmin məktəbin
XI sinfini nümunəvi qiymətlərlə bitirir.

İdmana olan marağı 1999-cu ildə Pərvizi Neftçi idman sağlamlıq
mərkəzinə gətirir. O, boks bölməsinə yazılır. Gərgin məşqlər öz nəticəsini
verir. O, cəmiyyətdə keçirilən turnirlərin iştirakçısı və qalibi olur.

2002-ci ildə o klubunu dəyişərək “Təhsil” idman cəmiyyətinə üzv yazılır.
2004-cü ildən isə öz məşqlərini “Rabitəçi” idman klubunda davam etdirir.
Pərviz bir dəfə gənclər, altı dəfə böyüklər arasında Bakı çempionu olub.
Azərbaycan birinciliyin mükafatçısı, turnirlərin qalibi və mükafatçısıdır
Pərviz. Qazaxıstanda, Ukraynada, Dağıstanda, Çeçenistanda, Rusiyada
keçirilən beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı layiqincə təmsil edib və dəfələrlə
Azərbaycan bayrağını yüksəkdə dalğalandırmışdır.

İdmanla müntəzəm məşğul olan Pərviz ali təhsil almağı da unutmur.
2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə daxil olan Pərviz
2005-ci ildə oranı uğurla qurtarır.

2006-2007-ci illərdə Daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsində hərbi
xidmətdə olub.

Hal-hazırda idmanla məşğul olur və yeni yarışlara hazırlaşır.
Bu işdə Pərvizə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.

İBRAHIMOV XEYRULLA NURALI OĞLU
(1929-1993)

Xeyrulla Nuralı oğlu 1929-cu ildə anadan olmuşdur. Xeyrullanın atası
Nuralı yeddi qardaş olublar. O, varlı-dövlətli adam olub. Onun qoyun
sürüləri, dəvələri, arabası, atı, xışı var imiş. O, özü də çobanları ilə çalışar-
mış. Deyilənə görə o heç vaxt öz çobanlarının haqqını kəsməzmiş. Nuralı,
deyilənə görə, Hüsdüxanlı obasına basqın edən iranlı qaçaqlar tərəfindən
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vurulub. Hüsən öləndən sonra qardaşı Hasanqulu yetim qalmış uşaqlara
sahiblik edib. Onları öz himayəsinə alaraq böyütməyə başlayıb.

Sovet hökuməti bərqərar olduqdan sonra kəndlərin kollektivləşdirilməsi -
nə başladı. Kənddə kolxoz yaradılarkən Hüsənində özündən sonraya
qalmış var-dövləti alınaraq elin mülkiyyətinə çevrilir. Özlərinə isə bir inək
və bir neçə xırdabaş heyvan verirlər. Deyilənə görə üzə durub, təkid
göstərərək bu heyvanları da onlardan aldırırlar. Xeyrullanın 10 yaşı olanda
əmisi Hasanqulu – onun ümidi, arxası, köməyi, güvənc yeri olan bu insan
da çətinliklərə, haqsızlıqlara dözməyərək vəfat edir. Bundan sonra yiyəsiz
qalan uşaqları əmisi Abbasın qızı Zəhra saxlayır..

Xeyrulla da başqa həmyaşıdları kimi ağır iqtisadi vəziyyətlərə əlaqədar
olaraq 4 sinfə qədər oxuya bilir. Dördüncü sinfi bitirdikdən sonra çörək
qazanmaq üçün kolxozda işləməyə başlayır. Elə Xeyrullanın qara günləri
bundan sonra başlayır. Xeyrulla danışır ki, özümüzün və kəndin digər
imkanlı adamlarından alınaraq kolxoza qoyulmuş heyvanları otarırdım.
Axşamlar naxırı kəndə gətirəndə mallar öz əvvəlki sahiblərinin qapısına
qaçıb gedirdilər. Buna görə də kolxoz sədri həmişə məni danlayardı.

Xeyrulla boy-buxunca balaca olmasına baxmayaraq möhkəm adam idi.
İşləməkdən, çalışmaqdan yorulmazdı. Həddi-buluğa çatan Xeyrulla ailə
həyatı qurmaq istəyir. İstəyir ki, öz evi olsun, işdən gələndə qarşısına
çıxan, süfrəsinə çay-çörək qoyanı olsun evdə. O özü kimi zırək, çalışqan,
gözəl-göyçək bir qızla – Nübarla yeni bir həyatın – ailə həyatının əsasını
qoyurlar və Nübar ölənə qədər bu ömür yolunu, çoxlarının həsəd apardığı
bu ailədə qoşa addımlayırlar. Çətin və asan günlərdə bir-birinə arxa,
kömək olurlar, taleyin onlara bəxş etdiyi acı və şirini birgə dadırlar.

Haşiyə: Heç də hamı Sovet hökumətini ürəklə qəbul etmədi. Bu ailə
də bu yeni hökuməti daxilən qəbul etməyənlərdən idi. Ona görə də kolxoz
təşkil edilərkən Hüsən və oğlu Ağalar keçirlər İrana. Altı aydan sonra geri
qayıdırlar. Xeyrulla danışırdı ki, kolxoz qurularkən Teymur Quliyev Hüsənə
deyir ki, – onlar yaxın qohum idilər, - dayı, İrana gedib-gəlməyin, özünü
var-dövlətə çəpər etmə. Heyvanları ver dövlətə, özün də gir kolxoza.
Yoxsa sizi tutacaqlar. Mən belə bir dövlət tanımıram, - deyir Hüsən qeyzlə.
Tezliklə hökumət Hüsəni və oğlu Ağaları həbs edir. Teymur Quliyev
Hüsənə, - Sizin ikinizdən birini xilas edə bilərəm, - deyir. Ağalar cavandır
onun ölümünü mənə göstərməyin. Onu xilas elə, - deyir Hüsən. Ata, sən
yaşlısan, - deyir Ağalar. Mən sənin bu yaşda türmədə ölməyinə razı ola
bilmərəm. Qoy səni azad etsin. Onların hər ikisini Bayıl həbsxanasında
güllələyirlər.

Əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra Xeyrulla bir çox işlərdə çalışır. Həmişə
də tapşırılmış işin öhdəsindən ləyaqətlə gəlir. O, kolxozda anbardar, bağ
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briqadiri işləyib. Sonralar sahə gözətçisi, quşçuluq fermasında çalışıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu ailəni həm də hərbçilər ailəsi də adlandır-

maq olar. Xeyrullanın oğlanları Hüsən, Nuralı, Hüsənin oğlanları Rüstəm,
Məhəmməd də hərbiçidilər. Dünyada halal bir insan ömrü yaşayan
Xeyrulla 1993-cü ildə öz doğma kəndi Şıxalıağalı kəndində dünyasını də -
yişdi.

ATAYEV BAYRAM KÖÇƏRİ oğlu
(1954)

Mərdəkan qəsəbəsi. Bayramın evi. Bayram orta
boylu, dolu bədənli, şirin danışıqlı bir gəncdir. Ala-
göy gözləri nurla, işıqla doludur. Danışdıqca gülüm-
səyir və bu gülümsəmək ona bir uşaq saflığı,
təmizliyi bağışlayır. Oturub onunla keçənlərdən
danışırıq. Qaçqın düşüb Mərdəkan qəsəbəsində
məskunlaşmağa məcbur olub Bayram.Danışığında
bir nisgil, kədər var onun.

Bayram nəinki Şıxalıağalı kəndində, Hətta ətraf
kəndlərdə də nüfuzlu ağsaqqal kimi tanınan, Köçəri
kişinin ailəsində anadan olub. 

Ailədəki ciddilik, işgüzarlıq, əməksevərlik Bayramın da formalaş-
masında, püxtələşməyində mühüm rol oynamışdır. Ailə tərbiyəsi hər bir
insana həyatda özünə yer tapması üçün mühüm amildir. Bayram öz tay-
tuşları arasında nüfuzu olan, eşidilən bir gəncdir. 

O, Şıxalıağalı ibtidai məktəbin IV sinfini qurtardıqdan sonra Şükürbəyli
kənd orta məktəbində öz təhsilini davam etdirmişdir. Orta məktəbi qur-
tardıqdan sonra Şuşa Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna daxil olmuşdur. Əla
qiymətlərlə təhsilini bitirən Bayram baytar ixtisasına yiyələnir. O, kolxozda
müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. O, hər bir işdə öz məsuliyyətini hiss etmiş
və ona tapşırılan işin öhdəsindən uğurla gəlmişdir.

Bu işgüzarlığın nəticəsi olaraq 1993-cü ilin fevralında etimad göstərərək
onu M.Ə.Rəsulzadə adına kolxoza sədr seçdilər.

Şıxalıağalı kəndinin 23 oktyabr 1993-cu ildə erməni-rus quldurları
tərəfindən işğalına qədər o, bu vəzifədə ürəklə işlədi.

Bayram hörmətcil, açıq ürəkli olmaqla bərabər zarafatcıl, sadə,
mehriban bir adamdır.
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ATAYEV ALLAHVERDİ KÖÇƏRİ oğlu
(1957)

Allahverdi kəndimizin sayılan ağsaqqallarından
biri olan Köçəri kişinin ailəsində dünyaya göz
açmışdır. Köçəri kişinin özünə məxsus dünya -
görüşü, tərbiyə üsulları vardı. Ona görə də bu ailə -
də hər bir uşaq təhsilli, ədəb-ərkanlı, işgüzar,
zəhmətsevər olurdular. Bax, Allahverdi də belə bir
ailədə böyümüş, tərbiyə almışdır. 

Orta məktəbi uğurla başa vuran Allahverdi
sənədlərini APİ-yə, - indiki Pedaqoji Universitetə
verdi. Bu ali təhsil ocağında oxuduğu illər (1975-
1979) Allahverdinin sonrakı həyat yolunu müəyyən
etməyə çox kömək etdi.

Əmək fəaliyyətinə Sarıcallı kənd orta məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi
kimi başlayan Allahverdi tezliklə kollektivin və şagirdlərin sevimlisinə
çevrildi. Tələbkarlığı və özünəməxsus öyrətmə metodu onu başqalarından
fərqləndirirdi.

Ancaq arzusu və istəyi onu yeni bir fəaliyyət sahəsinə – asayiş
keşikçiləri sırasına çəkib gətirdi. Allahverdi 1980-85-ci illərdə keçmiş
SSRİ-nin Tula şəhərindəki Ümumittifaq Ali Milis məktəbində təhsil aldıq-
dan sonra Rusiya milis orqanlarında çalışdı. 1990-cı illərdən sonra o,
taleyini doğma Azərbaycanımızla bağlamaq qərarına gəlir. Əvvəlcə o,
Füzuli rayon Polis Şöbəsində baş inspektor (müfəttiş), 1992-ci ildən isə
Füzuli rayon Polis Şöbəsində pasport işi, viza qeydiyyatı bölməsinin rəi-
sidir. Polis mayoru Allahverdi ailəlidir. Bir oğlu, iki qızı var.

ƏHMƏDOV TELMAN HƏSRƏT OĞLU
(1937)

Telman ucaboy, mütənasib bədənli, bir şəxsdir. O, məntiqi düşüncə
sahibi olmaqla bərabər, hamı ilə ünsiyyət yaratmağı da bacarandır. O,
1937-ci ildə anadan olmuşdur. Onun ömür yolu qanlı bir dövrə düşsə də
o, heç bir çətinlikdən çəkinmədən bir mübariz kimi öz yolunu uğurla davam
etdirmişdir. O, 1946-cı ildə kənddəki məktəbin I sinfinə qəbul olunur.Gül-
sənəm müəllim onun həyat yoluna ürfan işığı tutur.1950-ci ildə ibtidai təh-
silini bitirən Telman qonşu Şükürbəyli kəndindəki VIII illik məktəbə üz tutur.
Yolun uzaqlığı onu qorxutmur. 1957-ci ildə VIII illik təhsilini bitirən Telman
müəllim olmaq istəyir. O, Karyagin – indiki Füzuli rayonunda təşkil edilmiş
pedaqoji texnikuma daxil olur. 1957-ci ildə pedaqoji texnikumunu bitirən
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Telman Bakıya gəlir. Ancaq o burada müəllim kimi yox, 23 saylı çörək za-
vodunda laborant kimi işə başlayır. 1958-ci il dekabrın 4-də əsgərliyə
çağrılan Telman Riqada hərbi xidmətə başlayır. 1961-ci ildə ordudan tərxis
olunduqdan sonra o, Bakıya gəlir. 1962-ci ildə yenidən kəndə qayıdaraq
Məzrə VIII illik məktəbində sinif müəllimi kimi işə başlayır.

Ali təhsil almaq istəyən Telman 1964-cü ildə yenidən Bakıya gəlir. O,
Bakı şəhəri milis idarəsində işə başlayır. Sonralar sahə milis müvəkkili təyin
edilir. Telman müəllim leytenant rütbəsilə “Çətin tərbiyə olunan uşaqların
milis otağı”nın inspektoru təyin edilir. Qabiliyyətini nəzərə alaraq onu
cinayət-axtarış bölməsinin inspektoru təyin edirlər. 1971-ci ildə Moskva
şəhərində Ali Milis Məktəbinə qəbul olunur. Təhsil almaq üçün onu Rostov
şəhərində yerləşən filiala göndərirlər. Milis məktəbi Akademiyaya çevrildiyi
üçün o da Akademiyanı qurtarır. İndiki Xəzər rayonunda milis rəisinin
köməkçisi kimi işini davam etdirir. Ancaq yaranmış bir münaqişə əsasında
Telman müəllim öz işindən imtina edərək istefa verir.

ƏHMƏDOVA SƏDİQƏ SURXAY QIZI
(1939)

Sədiqə Şıxalıağalı kəndində anadan olub. Bu balacaboy, qarabuğdayı,
gülərüz, cəld yerişli, iti danışıqlı xanım mən deyərdim ki, kəndin ən hör-
mətli, sayılan qadınlarından biridir. O, bu hörməti öz işi, bacarığı ilə
qazanıbdır.

Sədiqə danışır ki, dədəm müharibəyə gedəndə məni başı üzərinə
qaldırıb dedi ki, gedirəm sənə qırmızı don alam. Elə hələ də alır o yenə də.

Sədiqə 1945-ci ildə birinci sinfə gedib. VIII sinfi Şükürbəyli kəndində
qurtarıb. Səkkizinci sinfi qurtaran Sədiqə bütün çətinliklərə baxmayaraq
təhsilini davam etdirmək üçün Bakıya gəlir. Bakı 1 saylı Tibb Texnikumuna
– Müalicə-feldşer şöbəsinə qiyabi daxil olur. Sədiqə əvvəlcə rayon Mərkəzi
xəstəxanasında “Daxili şöbə” də işə düzəlir. Bir az sonra onu Soltanlı kənd
xəstəxanasına dəyişirlər. Sonra isə öz xahişi ilə Mahmudlu kənd xəstə -
xanasına dəyişilir. Harada işləməsindən asılı olmayaraq o, öz işini həmişə
sevmiş, hamıya vicdanla xidmət etmişdir.

O, savadlı, bacarıqlı tibb işçisi kimi hamının dərin hörmətini qazan-
mışdır. O, indinin özündə də oxumaqdan, öyrənməkdən yorulmayıb. Sə -
di qə öz işini dərindən bilən, ona müraciət edənləri səmimi qəbul edib,
onlara bacardığı qədər tez və dəqiq xidmət eləməyə çalışır. Bax, Sədiqəni
hörmətli edən, sevdirən də elə bu amildir. O hal-hazırda Cəbrayıl rayon 1
saylı xəstəxanasında çalışır. Sədiqənin də əməyi diqqətdən kənarda qal-
mayıb. Onun əməyi “Za Doblestniy Trud v oznamenovanie 100 letiya so
dnya rojdeniya Vladimira İliça Lenina”, ”Veteran Truda” medalları ilə qiy -
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mət lən dirilmişdir.
Sədiqə öz həyat yoldaşı Azadxanla gözəl bir ailə həyatı yaşayır.

Böyüdüb, tərbiyə etdikləri uşaqlar vətənə, xalqa sədaqətli, onu sevən
vətən övladlarıdır.

YUSİFOV AZADXAN QARDAŞXAN OĞLU
(1935)

Azadxanın uşaqlığı ağır müharibə illərinə düşüb. O, 1942-ci ildə Şıx-
alıağalı ibtidai məktəbinin birinci sinfinə qəbul olunub. Məktəbdə yaxşı
oxu maqla bərabər intizamlı, nümunəvi şagird olub. Azadxan orta təhsil
almaq üçün Şükürbəyli kənd orta məktəbinə qəbul olunub. Şükürbəyli
kənd orta məktəbinin ilk buraxılışı 1957-ci ildə olub və Azadxan da həmin
il orta məktəbi qurtarıb. Məmmədov Bayram, Əhmədova Xanpəri, İs-
gəndərov Təbriz onun sinif yoldaşları olublar. Orta məktəbi qurtardıqdan
sonra bir müddət kolxozda işləyib. Sonra 1960-cı ildə Şükürbəyli Rabitə
şöbəsində telefonçu kimi işə qəbul olunur.

Təhsilə böyük həvəsi olan Azadxan 1962-ci ildə qiyabi olaraq Bakı Ra-
bitə Texnikumuna qəbul olunur. 1968-ci ildə texnikumu uğurla qurtaran
Azadxan 1968-69-cu illərdə Soltanlı Rabitə Şöbəsinə işə göndərilir. Bu
dəfə rəis kimi.

1970-ci ildən Sarıcallı Rabitə şöbəsinə rəis göndərilir. İndi də həmin
vəzifədə çalışır. 

Azadxan həmişə öz işinə məsuliyyətlə yanaşmış, namuslu çalışmışdır.
Onun qüsursuz işi həmişə qiymətləndirilmişdir. Onu müxtəlif medallarla –
«Veteran truda», «Za trudovoe otliçie», «Pobeditel sosialistiçeskoqo
sorevnovaniya 1975 qoda» - təltif edilmişdir.

Azadxanın rəhbərlik etdiyi şöbə dəfələrlə 27 şöbə içərisində ən nü-
munəvi şöbə olmuşdur. Özü isə «Qabaqcıl rabitəçi» döş nişanına layiq
görülmüşdür. Azadxan indi də öz vəzifəsində qüsursuz olaraq işləməkdə
davam edir. Ucaboylu, qaraşın olan bu adamın çox həssas, mehriban,
təmiz bir qəlbi vardır. Kiminsə ondan narazı qalıb, şikayətçi olmasını heç
kim eşitməyib, nə də görməyib.

O, xalqa həmişə təmənnasız, vicdanla xidmət göstərib. Öz
müştərilərinin qəzet, bağlama, pul baratlarının vaxtında çatdırılmasını
təmin edib. Vacib sənədlərin lap iş qurtarmış olsa belə müştəriyə çatdırıl-
masını təmin edib. Gəncliyində yaxşı idmançı olub Azad xan. O, Bəhram,
Əli, Salmanla kənd voleybol komandasının üzvü idi. 

Azadxan həm də yaxşı ailə başçısıdır. Onun 3 qızı, 2 oğlu vardır. O,
uşaqlarının təhsil almasına çalışmış və buna nail olmuşdur. Elxan (1958)
Rabitə texnikumunu, Rafiq (1959) Şuşa Kənd Təsərrüfatı texnikumunun bay-
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tarlıq şöbəsini, Aidə (1961) Maliyyə Kredit Texnikumunu, Telli (1964), Sənəm
(1971) Rabitə Texnikumunu qurtarmışlar. Azadxan Talıblı tayfasındandır.

MƏMMƏDSƏFİYEV Molla SÜLEYMAN 
(1884-1959)

İnsafsız iş görən günaha batdı, 
Ömrü bu dünyada bir «ah»a çatdı.
Qazandı, topladı hayana çatdı, 
A köhnə kişilər, köhnə kişilər.

Molla Süleyman təxminən 1884-cü ildə Cənubi Azərbaycanda Üçqardaş
dağının yaxınlığındakı Diluşkanlı kəndində anadan olmuşdur. Süleymanın
qardaşları öz həmkəndlilərindən birini öldürdükləri üçün ortalığa qanlıq
düşür və onlar öz doğma kəndlərini tərk etmək məcburiyyətində qalırlar.

Gedirlər Naxçıvana. Ancaq taleləri burada da gətirmir. Naxçıvanda da
mübahisə zəminində dayıları bir nəfəri qətlə yetirirlər. Onlar buradan da
baş götürüb qaçmağa məcbur olurlar. Bu dəfə Cənuba. Ancaq başqa bir
kəndə.

Molla Süleymangilin qayıtdıqlarını eşidən qanlılar onları axtarmağa,
qisas almağa çalışırlar.

Bu dəfə də qaçmağa məcbur olan Molla Süleymangil 1922-ci ildə gəlir-
lər Şıxalıağalıya. Burada Hasan ondan bu kənddə qalmalarını məsləhət
bilir. Onlar da Şıxalıağalını özlərinə doğma kənd olaraq qəbul edirlər. Molla
Süleymangil 1937-ci ilə qədər sakit bir həyat yaşayırlar burada. 

1937-ci ildə bu sakit həyatın axarı təzədən pozulur. Bu ailəni Qazaxıs-
tan SSR-ə sürgün edirlər. Onları Çimkənd vilayətinin Lengir rayonunun
Yarqanlıq kəndindəki Traktor kolxozunda məskunlaşdırdılar.

Burada onlara Azərbaycanda çəkib kolxoza təhvil verdiklərinin
əvəzində çoxlu mal-davar verdilər.

Uşaqları Rəşid və Səlim də kolxozda işləməyə başladılar. Yerli camaat,
- qazaxlar da onları çox mehriban qarşılayıblar. Onları sürgün etsələr də
camaatın qəlbindən çıxara bilmədilər. Kənddən Köçəri, Mustafa Qazaxıs-
tana onu ziyarət etməyə gedirdilər. 1956-cı ildə Stalinin ölümündən sonra
qayıdırlar kəndə. Bu vaxtı kənddə qoyub getdikləri evlərini kolxoz vermişdi
özgəsinə – Ağalar bəyə. Kolxoz onlara ev tikmək üçün yer ayırdı və onlar
təzə ev tikib yenidən burada məskunlaşdılar. Molla Süleyman kamil dini
təhsil almış bir din xadimi idi. O, «Quran»ı dərindən bilir, müxtəlif hədislərə
şərh verərdi. O, orta boylu, nurani sifətli, həlim danışıqlı bir şəxs idi. O,
əsl Allah adamı idi. 
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MƏMMƏDOV BAYRAM FEYZULLAH OĞLU
(1937)

1937-ci ildə Tağlı kəndində anadan olub. Birinci
sinfə Şıxalıağalı kəndində gedib. Orta məktəbi
1957-ci ildə Şükürbəyli kəndində bitirib. Yeri gəl -
mişkən, bu, həmin məktəbin ilk buraxılışı idi. İnsti -
tuta qəbul ola bilməyən Bayram usta Fərəcin
yanında dülgərlik sənətini öyrənir. Ancaq oxumaq
arzusu onu rahat buraxmır. Elə işləyə-işləyə də
1962-ci ildə Şuşa Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun
baytarlıq şöbəsinə qəbul olunur. Təhsil illərində
kolxozda baytar-feldşeri işləyib. 1965-ci ildə tex -
nikumu qurtarıb müxtəlif kolxozlarda öz ixtisası
üzrə çalışıb. Harada işləməsindən asılı olmayaraq, ona bəslənən etimadı
həmişə doğruldub. Çünki o, öz sənətinə ürəkdən bağlanıb və işinə çox
böyük məsuliyyətlə yanaşıb. Elə buna görədir ki, işlədiyi kollektivlərdə və
kənd camaatı arasında böyük nüfuz qazanmışdır. 

Bayram haqqında düşünərkən yadıma bu misralar düşür: 

İnsan sevsə əgər öz sənətini, 
Qazanar tükənməz el hörmətini.

ZALOVA ZABUTA ƏHMƏDXAN QIZI
(1907-23.10.1993)

1907-ci ilin avqustunda Cəbrayıl rayonunun Dəjəl kəndində anadan ol-
muşdur. Novruzla ailə həyatı quran Zabuta xoşbəxt bir ailə həyatı
yaşamışdır. Ömrünün çox hissəsini kolxozda sağıcı işləyən Zabuta
Novruz ilə – o, kolxozun çobanı idi – birgə hər yay Qısıra, Qanlı gölə, Ağ
gölə, Qalaq, Terp, Köşbək və digər allı-güllü, sərin yaylaqlara qalxardı.
Elin var-dövlətinin ərsəyə gəlməsində öz əməyini əsirgəməzdi. Zəh-
mətkeş, halal duz-çörəkli idi. Bu ağbirçək, sakit qadın kəndin xeyir-şər
məclislərinin yeməklərinin bişirilməsində, hazırlanmasında Zinyət arvadla
birgə çox çalışmışlar. Çox əziyyətlər çəkmişlər yayın istisində, qışın
soyuğunda. Ancaq taleyinin gözlənilməz, qara günləri də varmış. 1993-
cü il oktyabr ayının 23-ü. Cəbrayıl tamam boşaldılıb. Hamı sərhədə çəki -
lib. Səhər tezdəndir. Gecəni sərhəddə keçirən kənd adamlarından bəziləri
lazım olan bəzi əşyaları və çörək gətirmək üçün kəndə gedirlər. Zabuta
da onların arasındadır. Sərhəddə qalanlarsa geniş talada durub kəndə
tərəf baxırlar. Adamlar bir-birinə Şükürbəyli Qaşının üstündəki təpədə
dayanmış tankı göstərirlər. Erməni əsgərləri zəncir kimi düzülüb, cins
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qaramal fermasına tərəf gəlirlər. Bir dəstə adam isə Sarı yaldan Şıxalıağalı
kəndinə tərəf enir. Kəndə gedənlər sonra danışırdılar ki, Bekəvil yolu ilə
də ermənilər gəlirdilər. Hamı həyəcan içərisindədir. Kəndə gedənlər üçün
narahatlıq keçirirlər. Gedənlər tək-tək, ikibir, üç bir qaça-qaça gəlirlər.
Kənddən çıxmayan oğlu Təbriz həkimin dalınca gedən Zabutanın faciəli
ölüm xəbəri də elə onda məlum oldu. Qarajın qabağında, asfalt yolu
keçmək istəyərkən avtobus dayanacağında gizlənmiş ermənilər onu vu-
rurlar. Silahlı olan bir neçə kənd cavanları da ermənilərə atəş açırlar.
Ölümcül vəziyyətdə olan qadını götürüb asfaltın aşağısında yerləşən
dəmir çayxananın yanına gətirirlər. Ancaq ermənilər meyiti çıxarmağa
imkan vermirlər. Oğlunun acı taleyilə barışmayan ana qəlbi son anda da
özünü oğlu üçün qurban verdi.

İSGƏNDƏROV FEHRUZ NOVRUZ OĞLU
(1938)

1938-ci ildə Dəjəl kəndində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi Cəbrayıllıda qurtardıqdan sonra
Maliyyə-Kredit Texnikumuna qəbul olunub. Darıx -
dığı üçün sonra qiyabi şöbəyə dəyişərək təhsilini
davam etdirmişdir. O, təhsilini davam etdirməklə
bərabər MTS-də mühasib köməkçisi işləmişdir.
Tex nikumu qurtardıqdan sonra vəzifəsi yüksəl di -
lərək mühasib vəzifəsinə keçirilmişdir. Fehruz İs-
gəndərov sonralar uzun müddət Mahmudlu
stan siyasında yerləşən dəmir yolu yeməkxanasının
müdiri işləmişdir. 

Fehruz İsgəndərov kəndin sayılıb-seçilən şəxslərindən biri olmuşdur.

İSGƏNDƏROV TƏBRİZ NOVRUZ OĞLU
(1939-1994)

Təbriz Şükürbəyli kənd orta məktəbində oxu-
muşdur. Bütün fənlərdən əla qiymətlər alan Təbriz
qızıl medala əsas namizəd idi. Ancaq... halal haqqı
olan bu medalı Təbrizə vermirlər. 

Təbriz bu haqsızlıqla barışmır. O, Azərbaycan
Tibb İnstitutuna daxil olur və mükəmməl savada
malik olduğunu sübut edir. Yuxusuz gecələr, gərgin
çalışmalar arxada qalır. Təbriz institutu fərqlənmə
diplomu ilə bitirir və doğma rayona həkim göndərilir.
Əvvəlcə Quycaq kəndində işə başlayır. Öz diqqəti,
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işini dərindən bilməsi və məsuliyyətliliyi onu kənd adamlarına sevdirir. 
Sonradan Mahmudlu kənd xəstəxanasında işləyəndə də camaatın hör-

mət-izzətini qazanır. 
Ancaq əyilməzlik, məğrurluq, haqsızlığa qarşı barışmamazlıq həyatını

bitib-tükənməz əzablara, işgəncələrə saldı. O da hamı kimi yaşaya bilərdi,
ancaq ədalətsizliyi görə-görə yaşamağı bacarmadı. Bunu qəbul edə
bilmədi. 

1993-cü ilin oktyabrı. Hamı qaçır, qardaş-qardaşı, oğul atanı, ata oğulu
qoyub gedir. Boğazdan yuxarı vətənpərvərlik çağırışları ilə tanınan “vətən-
pərvərlər” çoxdan aradan çıxıblar. Xalq başsız qalıb. 

Təbriz isə illərlə əziyyət çəkib tikib-qurduğu doğma, istisinə alışdığı
ocağından, evindən çıxmayıb, onu tərk edib heç yerə getməyib. Bütün
ağrı-acını bu daş, hissiz, duyğusuz dörd divarla birgə qarşılamağı qərara
alıb. Kənddə ondan başqa kimsə qalmayıb.

Təbriz ermənilər tərəfindən girov götürülür. Hansı əzab-əziyyətləri gör-
mədi, o?! Ailə üzvləri onu çox axtardılar, soraqladılar. Nəhayət, 1994-cü il
yanvarın 5-də acı bir xəbər sarsıtdı hamını. 1993-cü il noyabrın 8-dən
1994-cü il dekabrın 14-dək Hadrut həbsxanasında saxlanılan Təbriz elə
oradaca haqq dünyasına qovuşmuşdur. O, aclıq elan etmiş və nəticədə
dünyasını dəyişmişdir.

İSGƏNDƏROV RAUF TƏBRİZ OĞLU
(1968)

1968-ci ildə Şıxalıağalı kəndində anadan olub. 1993-cü ildə doğma yur-
dundan didərgin düşərək məcburi köçkün kimi Bakı şəhərində məskun-
laşıb.

Bu, ortaboylu, arıq, iti danışan oğlanı öz tay-tuşlarından fərqləndirən
bir cəhət var... 

S.Vurğun bağında oturub Raufla söhbət edirik. O, öz başına gələnləri
danışır: 

– Mən 1986-cı ildə əsgərliyə çağırıldım, Üçtəpədə keçdi təlim aylarım.
Bizi çox incidirdilər. Səhər təlim, axşam təlim. Doğrusu, daha yorulmuş-
dum. Verilən əmrlərə əməl etmirdim. Buna görə də tez-tez “qaupvaxt”a
düşürdüm. Təlim müddəti bitəndən sonra məni hərbi hissəyə göndərdilər.
Orada da əmrlərə əməl etmir, zabitlərlə tez-tez dava-dalaş salırdım. Ona
görə də vaxtımın çoxunu “qaupvaxt”da keçirirdim. Bütün bunlar mənim
sağlamlığıma çox ciddi təsir göstərmişdi.

Ordudan tərxis ediləndə ağır xəstə idim. Evə gələndən sonra əllərim,
ayaqlarım əsməyə başladı. Yataqdan qalxa bilmirdim. Mütləq kimsə
kömək etməli idi. 
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Cana doymuşdum. Həm özümə, həm də ailəmə ağır bir yük olmuşdum.
Aparılan müalicənin isə heç bir təsiri olmurdu. Fikirləşdim ki, çarəsiz bir
dərdə düşmüşəm.

Bir neçə dəfə özümə qəsd etmək istədiyimi bildirdim. Məni töh-
mətləndirib dözümlü, səbirli olmağımı məsləhət görürdülər. 

Ancaq ağrılar, bu amansız, dözülməz ağrılar mənə aman vermirdi.
Yuxum ərşə çəkilmişdi. 

Bir dəfə evdə heç kim olmayanda bir iynə götürüb qoluma sancdım, o
birisini isə uddum. Eşitmişdim ki, iynə bədəndə hərəkət edir, ürəyə
çatanda isə adamı öldürür. 

Bundan sonra oturub ölməyimi gözləməyə başladım. Bir sutka keçdi.
Gördüm ki, məndə heç bir ölüm əlaməti yoxdur. Qoluma baxdım, iynə elə
sancdığım yerdə idi. Udduğum iynə də mənə heç bir ziyan vermədən
düşdü.

Ancaq özümdə bir dəyişiklik hiss etdim. Oynaqlarımda olan ağrılar, əl-
lərimin əsməsi azalmışdı. Artıq özüm yavaş-yavaş sərbəst, heç kimin
köməyi olmadan yeriyə bilir, çay və çörəyi özüm yeyə bilirdim. 

Özümdəki bu dəyişikliyi görüb şüşə, dəmir parçaları yemək fikrinə
düşdüm. Evdəkilər məni bu fikirdən daşındırmaq istədilər. Ancaq mən
dəmiri, şüşəni yedim və yenə də heç bir ağrı, narahatlıq hiss etmədim. 

Beləliklə, bundan sonra Raufun qeyri-adi möcüzələri başlayır. İndi o,
iynə ilə ağzını tikir, ovurdlarından mismarı keçirib ondan su dolu vedrə
asır. Hər iki ayağını taxtaya mismarlayıb gəzə bilir. Ülgücü dişləri ilə
sındırır və çeynəyib udur. Raufun qəribəliklərindən biri də sement yeyib
üstündən su içməyidir.

Rauf deyir ki, hələ bir neçə təzə möcüzə göstərməyə hazırlaşır. Belə
ki, sinəsindən mismar vuracaq və onun ucu kürəyindən çıxacaq, şişi
qıçlarının əzələsindən keçirib üstünə adam çıxaracaqdır. Qol əzələsinə
mismar vurub onunla maşın çəkəcək.

Raufun bir arzusu da bu bacarıq və möcüzələri televiziya vasitəsilə
hamıya göstərməkdir.

MƏMMƏDOV ÇƏRKƏZ HƏSƏN OĞLU
(1927-1959)

Şıxalıağalı kəndində anadan olub. Kənddə VII sinfi qurtarıb.
Vəziyyətləri ağır olduğu üçün kolxozda işləməyə başlayıb.

Kolxozda ən ağır işlərdən biri olan suvarma ilə məşğul olur.
Yaxşı işinə görə Çərkəzi Moskvaya – Xalq Təsərrüfatının Nailiyyətləri

Sərgisinə göndərirlər. Bundan ruhlanan Çərkəz daha da ürəklə işləyir.
Ancaq, fasiləsiz və ağır iş öz təsirini göstərir. Belə ki, yayda taxıl, pambıq
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sulamaq, qış vaxtı soyuqda, şaxta da buzlu suda ayaqyalın qış aratı
aparmaq nəhayyətdə onun sağlamlığını pozur və sağalmaz xəstəliyə salır.

Ancaq kolxoz öz qabaqcıl işçisinə heç bir kömək göstərmir. Lazımi
müalicə almayan Çərkəz 34 yaşında vəfat edir.

Onun üç övladı – iki qızı, bir oğlu qalıb. 

SADIQOV ƏLİ VƏLİ OĞLU
(1930-1981)

Tağlı kəndində anadan olmuşdur. Ucaboylu, iş-
canlı, söhbətcil, meh ri ban bir adam idi. Onun çox
yaxşı qonşuluğu vardı. O, qonşuya köməyə heç
vaxt gecikməzdi. 

Yaxşı yadımdadır, payız idi. Gördüm ki, Əli kişi
at yedəyində bizim həyətə gəldi. At üstündə
kiminsə həyətinə gəlmək həyət sahibinə hörmətsi-
zlik sayılardı. Onda atam təzəcə rəhmətə getmişdi.
Qırxı, bəlkə də, çıxmamışdı. İki tay buğdanı ata
yükləyib Əmirvarlı dəyirmanına apardı. Elə həmin
günü də üyüdüb gətirdi. Onda biz uşaq idik. Dəyir-
mana gedə bilmirdik. 

Əli kişi haqqında Abbasov Ədalətin də yaxşı xatirələri var. O danışır ki,
bir dəfə camaat türfəng yığmağa gedirdi. Mən də maşına minib getdim.
Türfəngi yığandan sonra hamı gətirdiyi məftillə, iplə yığdıqlarını qom-qom
bağlamağa başladılar. Ancaq mən heç bir şey gətirməmişdim, bilmirdim
ki, nə edim. Əli kişi mənim çaş-baş qaldığımı görüb dedi: 

– Ədalət, bala, sənin də yığdıqlarını qomla ataq maşına. 
– Ay Əli dayı, axı heç bir şey gətirməmişəm, – dedim. 
– Bunu eşidən Əli kişi işini yarımçıq qoyub bir neçə türfəng götürdü,

burğu kimi burub mənim yığdıqlarımı qomladı. Sonra öz işini davam et-
dirdi. Maşın gələndə də birinci mənim yığdıqlarımı, sonra da özününküləri
yığdı maşına. 

Bir dəfə də Beyləqana barama qurdu üçün yarpaq qırmağa getmişdik.
Alı kişinin oğlu İsmayıl dəhrəsini itirir. Bundan hirslənən Alı kişi İsmayılı
danlayır. Deyir ki, düşmən üstümüzə gəlir, sən də silahını itirmisən. Bəs,
düşmənin qabağına nə ilə çıxacaqsan?! Bunun şahidi olan Əli kişi deyir:
Ay Alı, o uşağı azca danla. Mənim iki dəhrəm var. Sənin dəhrələrindən də
pis deyillər. Bax, birini verirəm İsmayıla, ancaq daha ona danışma.

Əli kişi, bax, belə mehriban, ağsaqqal bir adam idi.
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İSGƏNDƏROV İSMAYIL CABBAR OĞLU
(1932-05.12.2001)

İsmayıl onu tanıyanların xatirəsində səmimi,
meh riban, zarafatcıl bir insan kimi yaşayır. O, əsl
zəhmət adamı idi. İş onun üçün xoşbəxtlik, səadət
mənbəyi olmuşdu. Həyat onun üçün əmək mey-
danı idi.

İsmayıl Cabbar oğlu İsgəndərov 1932-ci ildə
anadan olmuşdur.1939-cu ildə Tağlıdan Şıxalı -
ağalıya köçəndə İsmayıl elə həmin ildə də I sinfə
daxil olur. O, 1947-ci ildə Şükürbəyli kənd orta mək-
təbində VII sinfi qurtarır. İsmayıl 1950-1953-cü il-
lərdə Celyabinsk şəhərində SSRİ-i silahlı qüvvələri

sırasında hərbi xidmət keçirir.Tərxis olunduqdan sonra kolxozda traktor
köməkçisi işləməyə başlayır.İsmayılın texnikaya marağı da elə buradan
başlayır və bütün ömrü boyu o bu sahənin vurğunu olaraq qalır. Ancaq
İsmayıl oxumağa həvəsini heç vaxt boğa bilmir. O, kolxozda işləyə-işləyə
gecə məktəbində təhsilini davam etdirməyi də unutmur.1957-ci ildə X sinfi
qurtaran İsmayıl sənədlərini Azərbaycan Politexnik İnstitutuna verir və
“Mühəndis-mexanik” fakültəsinə daxil olur. İnstitutu qurtardığı il – 1971-ci
ildə onu rayonda Texnikaya Nəzarət şöbəsinə müdir təyin edirlər. Ancaq
torpağa bağlılıq onu 1974-cü ildə yenidən kolxoza gətirir. O mexanizatorlar
briqadasına başçılıq etməyə başlayır.

Ermənilərin torpaq iddiaları və baş verən qanlı hadisələr İsmayılı da öz
el-obasindan didərgin salır.1993-cü ildə Kurdəmir rayonunun Mollakənd
kəndində məskünlaşır. Bir müddət sonra Bakıya köçən İsmayıl yurd, tor-
paq həsrətinə dözməyərək 2001-ci il dekabrin 5-də ürək xəstəliyindən
vəfat edir.Biləcəri qəbrstanlığında dəfn olunub. Gözəl ailə başçısı olan İs-
mayıl Vətən üçün 9 övlad böyüdüb boya-başa çatdırmışdır.

İSGƏNDƏROV SARI SÜLEYMAN OĞLU
(1926)

Keşlə yük stansiyasının geniş həyəti. Balaca bir kafe. Sarı kişi kafenin
qarşısındakı söyüd ağacının kölgəsində oturub çay içir. Salamlaşıram.
Salamı alıb: – Otur, – deyir. Üzümə baxıb, xeyir ola, soruşur? – Xeyirdir
deyirəm. Durub içəri keçirik. Stol arxasında üz-üzə əyləşirik. Məqsədimi
bildirəm. Fikrimi təqdir edir. Məndən nə kömək lazımsa hazıram, – deyir.
Bir az düşünüb söhbətə başlayır. Ağır-agır, bir az kədərli, qəmli. Onu başa
düşürəm. Qaçqın həyatı, həyat yoldaşının itkisi sıxır onu, çox sıxır. Ev-
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eşiyi, geniş, kölgəli həyəti keçir xəyalından.
O da erməni təcavüzünün, vəhşiliyinin qurbanıdı. Həyatını kitab kimi

vərəqləyir yavaş-yavaş. Yaddaşında yaşayan əziz, isti xatirələri danışır.
Danışmır e.., elə bil bir ocaqdır asta-asta alışıb tüstülənir göz qabağında. 

Biz Tağlıdan Şıxalıağalıya 1939-cu ildə köçüb gəldik. Hərə bir evdə yer-
ləşirdi. Biz də Cümşüdün evində yerləşdik.

O, əsgərlikdə idi o vaxt. Bu həyətdə doğulan övladlarımın heç biri
yaşamırdı, elə körpə ikən ölürdülər. Bu da ağır bir dərd idi bizə.

Cümşüd müharibədən qayıdıb gələndən sonra biz onun evini boşalt-
mağa məcbur idik. O vaxtı Orduxan dedi ki, Sarı, gəl sənə bir yer
göstərim. Sən orda özünə ev tik, yuva qur. Bu yer indi mənim tikildiyim
yer idi. Bu yer düşərli oldu mənə. Bir-birinin ardınca dörd övladım gəldi
dünyaya. Şükür Allaha! Hamısı sağ-salamat yaşayırlar indi.

Sarı kişi orta boylu, dolu bədənli, ciddi görünüşlü, gur, gər səsli bir in-
sandır. Danışığı itidir. 

Atam Süleyman təsərrüfatcıl bir adam idi. O, heyvandarlıq ilə məşğul
olurdu. Bir neçə malımız, üç-dörd qoyunumuz var idi. Ailəni də onun
hesabına saxlayırdı.

Yaşamağın, həyatın nə olduğunu, vallah, Şıxalıağalıya köçəndən sonra
bildik.

Sarı 1933-cü ildə ibtidai məktəbinin birinci sinfinə qəbul olmuşdur. İki
ildən sonra məktəb bağlanır və Sarı da Şükürbəyli kənd orta məktəbinə
gedir.

Müharibə başlamışdı. Kənddə başı papaqlı qalmamışdı. Beşinci sinfi
qurtardıqdan sonra kolxozda işləyən Sarı 1944-cü ildə briqadir seçilir.
Bərkiməmiş çiyinlərini ağır yükün altına verir.

Dörd ildən sonra onu daha ağır bir sahəyə – heyvandarlıq sahəsinə
göndərilir, - fermaya müdir. 

Sarı burda da özünü çalışqan, işgüzar bir işçi kimi göstərə bilir.
Atayev Köçəri kolxoz sədri vəzifəsindən azad ediləndə – 1949-cu il

martın üçündə – Sarı Orcenikidze adına kolxoza sədr seçilir. 
Bir neçə ildən sonra kiçik kolxozları birləşdirərək böyük kolxozlar

yaradılması və onların maddi-texniki bazasını gücləndirmək siyasəti hə -
ya ta keçirilməyə başlandı.

Ona görə də Sarı sədrlikdən azad edilir və Cəmil Ağakişiyev sədr
seçilir.

Təzədən briqadir işləməyə başlayır Sarı. Bir müddət sonra Rayon Par-
tiya Komitəsinin qərarı ilə Mahmudlu Pambıq Qəbulu Məntəqəsinə
qəbulçu vəzifəsinə göndərilir.

1955-ildə Yüngül Sənaye Nazirliyinin qərarı ilə Horadiz Pambıq Zavo-
duna qəbulçu göndərilir.

169

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə



Sarı kişi burada üç il çalışdıqdan sonra təzədən kolxoza qayıdır
taxılçılıq briqadiri kimi. 30 il bu vəzifədə çalışır.

Sarı kişi heç vaxt təhsil almaq arzusunu da yaddan çıxarmırdı
O, Məzrə VIII illik məktəbinin nəzdində təşkil olunmuş Kəndli Gənclər

(axşam) məktəbinin X sinfini qurtarır. Sarı sənədlərini Ağdam Kənd Təsər-
rüfatı Texnikumuna verir. Oranı aqranom ixtisası ilə qurtarır. 

Bu uzun həyat yolunu Sarı sevib, seçdiyi, mehriban, şirin danışıqlı
Hüseynin qızı Dilarə ilə çiyin-çiyinə yaşamış, yan-yana qoşa addımla -
mışdır. Acını da, şirini də birgə dadmışlar. Həyatın çətin anında bir-birinə
arxa, kömək olmuşlar. 

Dilarə köçkün həyatında da Sarı kişiyə ümid, inam olmuşdur. Ancaq
yurd itkisinə dözə bilmədi Dilarə də. 

El-oba həsrətilə dünyasını dəyişdi. 

NƏSİROV EYVAZ TALIB OĞLU
(1891-1969)

Günah etməmək tövbə istəməkdən daha asandır.
İmam Əli.

Eyvaz əmi mənim yaddaşımda nurani sifətli,
açıq baxışlı, səmimi, mehriban bir el ağsaqqalı kimi
qalır. Onda bir ruhi gözəllik, cazibə vardı. Biz qonşu
idik. Belə bir ruh adamı ilə qonşu olmaq da tale qis-
məti idi. 

Eyvaz əminin kiçik oğlu Zaman ilə Talıbın
həyətində oturub söhbətləşirik. Zaman danışır ki,
atası Tağlı kəndində anadan olmuşdur. Kəndin
suyu qıt olduğundan əkin-biçin dəmiyə idi. O
səbəbdən də məhsuldarlıq az idi. Hər şey Allahın
rizasından – yağışdan asılı idi. Adamlar əsasən

heyvandarlıqla məşğul olurdular. Qonşu kəndlərə əsasən də Arazboyu
kəndlərə işləməyə gedənlər daha çox idi. 

Sovet hökuməti gələndə kənddə kolxoz yaradıldı. Kənd çox da böyük
deyildi. 10-12 ev ola ya olmaya. Kolxoz Molotovun adını daşıyırdı. İlk
kolxoz sədri də Cabbar seçilir. Atam isə kolxozun mühasibi təyin edilir. Bir
qədər sonra Cabbarın əvəzinə Qurban kolxoza sədr təyin edilsə də atam
öz vəzifəsində qalır. Kolxoz çox kasıb idi. Kolxozçulara əməkgünü müqa-
bilində çox cüzi miqdarda məhsul bölünürdü. Ona görə də 1939-cu ilin
mayında Tağlı kəndini Şıxalıağalı kəndinə köçürdülər. Biz sizin o uzun
covustanda yerləşdik. Onda kolxozun sədri Orduxan idi. Atam burda
mühasib köməkçisi işləməyə başladı. Baş mühasib isə İsa bəy idi. Ancaq
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atam molla olduğuna görə - o dini təhsilini əvvəlcə Papili molla Mirzəlidən,
o repressiya olunduqdan sonra isə Təbrizdə dini təhsil almış molla
Mirzədən almışdır – onu çox sıxışdırdılar. Onu kolxoza anbardar təyin et-
dilər. Onu bu vəzifədə də çox işləməyə qoymadılar, tamamilə işdən
götürürlər. Bütün qadağalara baxmayaraq atam kəndin gizli olsa da, hüzr
məclislərini yola verirdi. 

Elə sizin həyətdə həmişə imam Hüseyn təziyyəsinin aparılmasında
atam Saybalı, Köçəri kişi, Salman bəy, Mustafa kişi və başqaları ilə birlikdə
iştirak etmişdi. Məhərrəmlikdə dövlət adamları, milislər gizlincə gəlib
kəndləri gəzərdilər. Harada məhərrəmlik keçirilsəydi onu təşkil edənləri
həbs edərdilər. Çox ağır zamanə idi. 

Atam sonralar xışın, cütün, boyunduruq və sairənin hazırlanmasında
kolxoza kömək edərdi. İşsiz qalmaq olmazdı. Ömrünün sonlarında Bekəvil
bağının qoruqçusu işlədi. 

Eyvaz əminin yaxşı meyvə bağı var idi. Onun bağında heç kimin
həyətində olmayan iri, sulu, şirin ərik və şaftalı ağacları var idi. Meyvəsini
yığanda qonşulara da pay verməyi heç vaxt unutmazdı. 

Belə bir insan idi rəhmətlik Eyvaz əmi. Ruhu şad olsun Amin!

QASIMOV SƏMƏD CÜMŞÜD OĞLU
(1935-25.10.2001)

Səməd Cümşüd oğlu 1935-ci ildə Şıxalıağalı
kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1942-
ci ildə Şıxalıağalı ibtidai məktəbinin I sinifinə daxil
olan Səməd VII sinfi Məzrə kənd məktəbində başa
vurur. 1953-cü ildə Sovet ordusu sıralarına çağırır-
lar Səmədi. O, burada gələcəkdə Azərbaycanın
məşhur xanəndəsi olacaq İslam Rzayevlə birlikdə
hərbi xidmət keçir və dostlaşırlar.

Tərxis olunandan sonra Səməd Məzrə VIII illik
məktəbi nəzdində yaradılmış axşam kəndli gənclər
məktəbini yüksək qiymətllərlə başa vuraraq sə -
nədlərini Bakı Rabitə Texnikumuna verir. 1967-ci ildə O, texnikumu poçt
rabitəçisi ixtisası ilə qurtarır.

Səməd Mahmudlu rabitə şöbəsində əvvəl telefonçu sonra həyatının
sonuna, 2001-ci ilin oktyabrın 25 qədər şöbənin müdiri kimi fəaliyyət
göstərmişdir. O, bu işində vicdan və ləyaqətlə çalışır.

Onun bu qüsursuz əməyi dövlət tərəfindən layiqincə qiymətlən -
dirilmişdir. O, medal və döş nişanları, fəxri fərmalar, “Qabaqcıl rabitəçi”
adı, pul, saatla mükafatlandırılmışdır.

O, həm də gözəl ailə başçısı idi.
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* * *

Balakişi qızı Səlbi – sakit, mehriban, sayılıb-seçilən olub. Bir müddət
kolxoz sədri işləyib. Deyirlər ki, ata minəndə yəhərdən bir az hündür
olurdu. Üç qızı olub: Qumru, Narın, Zəriş. 

Əhmədova Lala Hüseynqulu qızı – ortaboylu, zirək qadın idi. Şirindilli,
mehriban, hamı ilə səmimi dolanan, hər işə əl atan olub. Müharibə
dövrünün bütün çətinliklərini yaşamışdı. Bir qızı vardı: Sona. 

Ağayev Fərman Salman oğlu – 1932-ci ildə anadan olub. 1994-cü
ildə vəfat edib. Kolxozda sürücü işləyib. Qəbri Bakı şəhərindədir. 

Ağayev Cəmil Fərman oğlu – 1965-ci ildə anadan olub. Qarabağ
müharibəsi iştirakçısıdır. Gizirdir. Xudafərin sərhəd zastavasında hərbi
xidmətdə olub. Təqaüddədir. İki oğlu, bir qızı var. 

Ağayev Etibar Fərman oğlu – 1971-ci ildə anadan olub. Milli Orduda
kəşfiyyat bölməsində baş çavuş olub. Qarabağ müharibəsi veteranıdır. İki
oğlu, bir qızı var. 

Əhmədova Həcər Əzim qızı – Kolxozun ən qabaqcıl işçilərindən biri
olub. Kolxoz idarə heyətinin üzvü idi. 

İsmayılov Yavər Məhəmməd oğlu – 1947-cü ildə anadan olub. 2007-
ci ilin sentyabrında vəfat edib. Əvvəl kənddə kinomexanik işləyib. Sonralar
Şəki Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun mühasibatlıq fakültəsini bitirmişdir.
Qəbri Bakı şəhərinin Zabrat qəbiristanlığındadır. 

Ağayev Əsayə Nəriman oğlu – 1956-cı ildə anadan olub. Orta mək-
təbi Şükürbəyli kəndində bitirib. 1979-cu ildə Bakı Bədən Tərbiyəsi
Texnikumunu qurtarıb. Təyinatla o vaxtkı 26 Bakı Komissarı adına kolxoza
gimnastika təlimatçısı vəzifəsinə göndərilmişdir. 

Əsayə, eyni zamanda, Sarıcallı peşə məktəbində idman rəhbəri - di-
rektor müavini vəzifəsində çalışmışdır. Yaxşı voleybol oynayırdı. Evlidir.
İki oğlu, bir qızı var. 
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Keçdi sinəmizdən odlu güllələr,
Azadlıq yolunda axdı qanımız.
Zülmət gecələrin bağrından qopub,
Doğdu üfüqlərdə istiqlalımız.
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IX bölüm

HƏSƏNOV ASİF HÜSEYN OĞLU
(03.01.1962-06.05.1994)

Asifgil dörd qardaş idilər. Onlar zəhmətkeş, ha-
lallıqla yaşayan bir ailədə yaşayıb böyüyürdülər. Bu
qardaşların içərisində Asif bəlkə də ən səmimisi, ən
istiqanlısı idi.

Onun atası Hüseyn ən yaxşı hörgü ustası idi. Elə
bil ifci tikiş qoyardı daşdan. Belə bir ailədə tərbiyə
alan Asif də əməksevər, işgüzar, ən əsası isə
vətənə, torpağa bağlı olan bir oğlan idi. Səkkizinci
sinfi bitirdikdən sonra Asif Sarıcallı Peşə Mək-
təbində mexanizator peşəsinə yiyələndi. O, kol -
xozun ən yaxşı mexanizatorlarından biri oldu.

Sovet ordusu sıralarına çağırıldı. İki illik hərbi xidmətdən sonra vətənə
qayıtdı. Bu ərəfədə sevib-seçdiyi qızla – Zenfira ilə ailə həyatı qurdu.
Özünə ev-eşik yaratdı. Həyatından razı idi Asif. Ancaq nə biləydi ki, irəlidə
nələr gözləyir onu�

Asif onu tanıyanların yaddaşında mehriban, hörmətcil bir insan kimi
yaşayır. O, cavan olsa da öz təmkini, ağayana hərəkəti ilə çoxlarından
seçilirdi. Hamıya kömək etməyə, işinə yaramağa çalışırdı Asif. Tapşırılan
hər bir işi ürəklə yerinə yetirərdi. Məğrur, mərd, özünə hörmət etməyi
bacaran idi.

Qaçqınlıq taleyi də yazılıbmış Asifin ömrünə. 1993-cü ilin oktyabrın 23-
də erməni işğalçıları tərəfindən zorla öz isti ocağından qovulan Asif
Kürdəmir rayonunun Kərrar kəndində məskunlaşdı. Həyat yoldaşını, üç
balaca körpəsini yaşatmaq üçün özünü oda-közə vurdu. Ancaq doğma
torpaq, doğma el yaddan çıxmırdı. Qəlbində kükrəyən intiqam hissi cəb-
həyə, döyüşlərə çəkirdi onu.

Bir səhər canı qədər sevdiyi körpələrindən - Rusifdən, Rüstəmdən,
Afikədən və sədaqətli ömür-gün yoldaşı Zenfiradan ayrılıb cəbhəyə, -
ölüm-dirim savaşı gedən Tərtərə yola düşdü. 

Ürəklə, qeyrətlə vuruşdu Asif. O, cəbhəyə ölmək üçün yox, öldürməyə,
torpağının, elinin qisasını almağa gəlmişdi. O, viran qalmış, dağıdılmış,
yerində bir ovuc külü tüstülənən öz isti od-ocağının intiqamını alırdı. Ölüm
qorxutmurdu onu. İntiqam almamış ölmək qorxudurdu Asifi.

Qanlı döyüşlər dan yeri ağarandan başlamışdı. Ermənilər bir gün əvvəl
itirdikləri yüksəkliyi ələ keçirmək istəyirdilər yenidən. Asif də lap öndə idi.
Silahı susmadan atəş açırdı. Yan-yörəsində covuyan güllələr onu qorxut-
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murdu. Onun arxasında gizləndiyi daşa dəyən güllələr qığılcım saçırdı.
Asif özündən beş-altı addım irəlidəki, əlverişli mövqeyə keçmək istədi.

Sürəkli bir atəş açaraq cəld sıçrayıb daşın arxasından çıxdı və əyilə-əyilə
sürətlə qaçıb özünü qabaqdakı mərmi çuxuruna atdı. Bu andaca namərd
gülləsi haqladı onu.

Araz boyunda doğulub boya-başa çatan Asif qədim Şirvan torpağında
haqq dünyasına qovuşub, əbədiyyətə çatdı.

HƏYAT YOLDAŞI ZENFİRANIN DİLİNDƏN

Üç körpəcə balan var, 
Gözü yolda qalan var.
Getdin, heç qayıtmadın, 
Demədin gözləyən var.

Qismətin belə gəldi, 
Ayrılıq gülə gəldi.
Bülbül bir nalə çəkdi, 
Dağ-daş da dilə gəldi.

Səfərin bitməz oldu, 
Əllərim çatmaz oldu.
Sən gedəndən, ay Asif, 
Gözlərim yatmaz oldu.

Torpaq şirindir dedin, 
Dövran şərindir dedin, 
Düşmən qoy sevinməsin, 
Hünər ərindi dedin.

Üç körpəcə balan var, 
Enməz burcun, qalan var.
Düşməndən əvvəl, axır, 
Qisasını alan var.

Oxu var, 
Kamanı var, oxu var. 
Sinəmdə oğul dağı, 
Kor fələyin oxu var.
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XUDİYEV TƏVƏKKÜL ƏVƏZ OĞLU
(1973-13.08.1992)

Şıxalıağalı kəndində öz halal zəhməti ilə
yaşayan Əvəz kişinin ailəsində anadan olub. Ailədə
yeddinci uşaq idi. Özü də sonbeşik. 

Təvəkkül ata-anasının qabarlı əllərinə həmişə
hörmətlə yanaşır, onların halal qazanclarının qəd -
rini bilirdi. 

Şıxalıağalı kənd səkkizillik məktəbini qurtardıq-
dan sonra 131 saylı Sarıcallı kənd orta texniki-peşə
məktəbində traktorçu peşəsinə yiyələnən Təvəkkül
bu peşəyə qəlbən bağlanmışdı. Məktəbi qurtarıb
kənddəki M.Ə.Rəsulzadə adına kolxozda işləmişdi.

Ancaq müharibə ona öz sevimli peşəsini davam etdirməyə imkan vermədi.
Əsgər sıralarına çağırılan Təvəkkül 722 saylı hərbi hissədə qulluq etməyə
başladı. O, ZEPO-da atıcı idi. 

Təvəkkül 13 avqust 1992-ci ildə öz əsgər dostları ilə mühüm postlardan
olan Banazur postunda xidməti vəzifəni yerinə yetirirdi. Qəflətən düşmən
tərəfdən şiddətli atəşə öz ZEPO-sunun atəşi ilə cavab verir. Bu döyüş
Təvəkkülün son döyüşü olur. O, ağır yaralanır və Şıxalıağalı kəndinin ilk
şəhidi olur. 

Onun xatirəsini əziz tutan şıxalıağalılılar Təvəkkülün adının kənddəki
orta məktəbə verilməsi xahişi ilə rayon təşkilatları qarşısında məsələ
qaldırdılar. 1993-cü ilin avqust ayında RXDS–nin qərarı ilə Şıxalıağalı
kənd orta məktəbinə şəhid Təvəkkül Əvəz oğlu Xudiyevin adı verildi. 

Mən bu sətirləri Orucluq bayramı ərəfəsində yazıram. Sabah, yəni
30.09.08.02. tarixdə bayramdır. Bəlkə də, şəhidlər haqqında elə bu gün
yazmaq heç də təsadüfi deyildir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Amin! 

ŞƏHİD HARAYI

«Oğul düşmən toxmağıdır», – deyib müdriklərimiz. Belə oğullar vətənin
dar günündə ayağa qalxıb öz canları, qanları bahasına olsa da azğın
düşməni susdururlar.

Belə oğullardan biri də Vətən yaşasın deyə, torpaq uğrunda canını
verən Xudiyev Təvəkkül Əvəz oğlu idi.

Təvəkkül 1973-cü il dekabrın 3-də Əvəz kişinin ailəsində dünyaya göz
açmışdır. O, böyük bir ailənin sonbeşiyi idi.

1992-ci ilin yazında Milli Orduya çağırılan Təvəkkülün qəlbində azğın
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düşmənə qarşı amansız qəzəb, nifrət alovlanırdı. Qısa hərbi hazırlıq
keçəndən sonra o, Armudlu postunda torpağımızın yağılardan təmizlən-
məsi uğrunda qızğın döyüşlərin iştirakçısı oldu. Onun Sur uğrundakı
döyüşdə göstərdiyi cəsarət isə düşmənə baha başa gəldi.

Təvəkkül ən təhlükəli döyüş zonalarında olurdu. «Banazur 2» də belə
postlardan biri idi.

Dan qaranlığından başlayan döyüş getdikcə daha amansız olurdu.
Təvəkkül və dostları yağılara aman vermir, onları bir addım da irəliləməyə
qoymurdular. O, düşmənin amanını kəsmişdi. Döyüşün ən qızğın yerində
düşmən tankından atılan mərmi Təvəkkülün lap yanında partladı. Qatı toz
dumanı bir anlığa hər şeyi görünməz etdi.

Cəsur döyüşçü, qəlbi qələbə sevgisi ilə döyünən Təvəkkül Xudiyev
həlak oldu. Onda 1992-ci il aprelin 13-ü idi.

İndi düşmən əsirliyində qalmış Şıxalıağalı qəbiristanlığında bir şəhid
məzarı var. Şər qarışanda sanki bu məzarlıqda torpaq ağır-ağır tərpənir,
nakam şəhidin narahat ruhu qəbrindən qalxıb yola düşür və düşmən tap-
dağında qalmış, təhqir edilmiş yaralı torpağımızı dərdli-dərdli gəzib
dolaşır.

Ulduzlar dan şəfəqlərində bir-bir solub itərkən bu şəhid ruhu da öz qan
qızartılı əbədi məskəninə qayıdır. Bu doğma torpaqları, nəsillərin əbədi
görgahını yağı tapdağında qoyub getmiş günahkar insanlara səhər nəsimi
ilə öz harayını, əbədi çağırışını yetirir.

Məzarımı yad əlində, 
Qoyma qardaş, qoyma qardaş!
Həsrət çəkir torpağı da, 
Bil ki qardaş, bil ki qardaş!

Güllər burda boynu bükük, 
Məzarlarsa sökük-sökük.
Yurd yerləri çökük-çökük, 
Haray qardaş, haray qardaş!

Ruhum naçar ağlar burda, 
Ruhum çəkli qalıb burda.
Bu əlacsız, müdhiş dərdə, 
Dözmə qardaş, dözmə qardaş!
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QULİYEV BALOĞLAN ƏLİF OĞLU
(24.01.1962-22.03.1992)

Həmin gün qan ağlayan soyuq külək öz sazaqlı
nəfəsi ilə insanların – Baloğlanın dəfn mərasiminə
gələnlərin içindən keçib onları titrədir. Bu qəfil
hadisənin ağırlığını daha dəhşətli edirdi.

Hamı Novruz bayramının sevinc və şənliyinin
təsiri altında idi. Hələ də Novruz tonqallarının ocağı
tüstülənirdi. Axşamlar gəzib yorulmuş uşaqlar şirin-
şirin yatırdılar. 

Əlifin geniş həyəti isə adamlarla dolu idi – eşidib,
bilənlər dəstə-dəstə gəlirdilər. Baloğlanın dostları,
əsgər yoldaşları da mərasimdə iştirak edirdilər. 

Baloğlan Əlif kişinin ailəsində ikinci oğlan uşağı idi. O, öz səmimiyyəti,
şuxluğu, qətiyyəti ilə başqalarından seçilirdi. Aydın baxışları qəlbinin tə -
miz liyindən xəbər verirdi. Baloğlan əsl məclis əhli idi. Toylarda onun kimi
ürəklə, cəld oynayan, deyərdim ki, yox idi. Elə sürətlə oturub-durar, arxaya
əyilib alnını yerə qoyardı ki! Onun bu coşqunluğu hamını həyəcana
gətirərdi. 

Baloğlan əsgərliyini Əfqanıstanda keçirmişdi. “Xilaskar Sovet Ordusu”
sıralarında dinc əfqan xalqına, guya ki, azadlıq “aparmışdı”. Milyonlarla
sovet adamları kimi Baloğlan da deyilənlərə inanırdı. Ancaq həyatda
gördükləri onun qəlbində şübhə oyadırdı. Günahsız əhalinin ucdantutma
güllədən keçirilməsi, - hətta körpə uşaqlara, qadın və qocalara da aman
verilməməsi onu heyrətə gətirir, içində bir qəzəb oyadırdı. 

Nə qədər itkin düşmüş eloğullarının boş tabutu üstündə göz yaşı tök-
müşdü. Bütün bunlar onda sistemə, orduya qarşı bir nifrət oyadırdı. Bu
amansız od-alov, dəhşətli qırğın rusların soyuqqanlılıqla qətliam törətməsi
onun qəlbini daşa çevirirdi. Bu amansız əsgər həyatı onu dəmir kimi
möhkəm etmişdi. 

Ordudan tərxis edilən Baloğlan Özbəkistanın Fərqanə vilayətinə gəlir.
Ancaq ordu həyatı onu özünə maqnit kimi çəkirdi. Fərqanə şəhərindəki
hərbi məktəbə qəbul olunur. Məktəbi qurtardıqdan sonra öz taleyini
həmişəlik ordu ilə bağlayır. 

Ailə həyatı qurmuşdu Baloğlan. Özünü xoşbəxt hiss edirdi, şükür edirdi
Allahına. Oğul atası idi, necə də sevinirdi. Ancaq Fərqanədə törədilən
qırğın - elə bil günahsız axıdılan qanları görmək onun qismətinə yazılıb-
mış – Baloğlanı Vətənə, doğma Cəbrayıla, ata yurdu Şıxalıağalıya çəkib
gətirdi. Hələ taleyin ona nə hazırladığından xəbərsiz idi Baloğlan. Gəldi
və yenidən od-alov içərisinə düşdü. Ermənilərin başladıqları milli mü-
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naqişə, - əslində isə, müharibə - onu da narahat etməyə başladı. 
Erməni kələyini, erməni fitnəsini görmüşdü. Onların nələr törətdiyindən

xəbərdar idi. Özü də narahat olmağa başladı. Bu işə kənardan durub baxa
bilmədi. Cəbrayıldakı ərazi müdafiə batalyonuna yazıldı. Rota komandiri
kimi. Əsgərləri onu sevirdilər, böyük qardaş kimi. Baloğlan da daim onların
qayğılarını çəkirdi. 

1992-ci ilin mart ayı. Silah-sursat lazımdır orduya. Yenə də qabağa
düşdü Baloğlan. Necə də narahat, dinclik bilməyən idi. Ancaq bilmədi ki,
bu son gedişdi, son səfərdi. Hələ otuz yaşı yox idi Baloğlanın. 

Bu qəfil ölüm onu şəhidlik zirvəsinə qaldırdı. Öz ölümü ilə elinə-obasına
baş ucalığı, şərəf gətirdi. Əbədiyyət yolunun yolçusu, əbədiyyət
dünyasının əbədi sakini oldu Baloğlan. Bu da ona verilmiş Tanrı payı idi.
Qismətdən qaçmaq olmadığı kimi, yazılmış taleyi də dəyişmək mümkün
deyil. Bu da bir səadətdir ki, Baloğlan əbədi olaraq ona qovuşdu. 

Şəhid Baloğlan Əlif oğlu Quliyevin adı əbədiləşdirilmişdir. İndi kənd
Mədəniyyət evi onun adını daşıyır. 

NƏSİROV AZƏR NƏRİMAN OĞLU
(1961-1994)

Sevgi nə vax nifrət olur, 
Zirvə və vaxt heyrət olur, 
Vətən nə vaxt qeyrət olur-
Özündən sor!

Azər Bakıda yaşayırdı. Elə oradan da sovet or-
dusu sıralarına çağırıldı. İkillik əsgərlik həyatı “quş
qanadlı” illər oldu onun həyatında. O, qəlbən bağ-
landığı sürücülük peşəsinə də Türkmənistan SSR-
in Krasnovodsk şəhərində yiyələndi.

Ordudan tərxis olunan Azər yenidən Bakıya
qayıtdı, işləməyə başladı. Öz işgüzarlığı ilə hörmət
qazandı. Artıq kişiləşmiş, mətinləşmiş Azər illərdən
bəri sevib-seçdiyi Elmira ilə ailə həyatı qurdu. Bu
xeyir işə ata-anası da ürəkdən sevinib xeyir-dua -
larını verdilər. 

Ancaq bu xoşbəxtlik uzun sürmədi. Erməni işğalçılarının torpaqlarımıza
təcavüzü Azəri də narahat edir, onu qəzəbləndirirdi. 

Azər Səbail rayonunun hərbi Komissarlığına müraciət etdi. Ermənilərə
qarşı vuruşmaq, döyüşmək istədiyini bildirdi: 

Milli Ordu sıralarında öz yerini tutdu Azər. Sürücü olduğunu biləndə tə-
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cili yardım maşınını ona etibar etdilər. 
– Bu da ön cəbhədə düşmənlə döyüşdür, – dedi komandir. Yaralı əs-

gərlərin həyatının xilası səndən də çox asılıdır. 
Azər bu etimadın məsuliyyətini dərindən hiss edir, onu öz bacarığı ilə

doğrultmağa çalışırdı. 
Gecəsi-gündüzü olmadı. Elə yuxusunu da sükan arxasında alırdı Azər.

Ölümündən yox, ölümün onu yaralıları apararkən yaxalamasından qor -
xurdu. Qorxurdu ki, yaralılar onun üzündən həlak ola bilərlər. Bax, bundan
qorxurdu Azər. Yaralı əsgərləri vaxtında hospitala, xəstəxanaya çatdırmaq
üçün öz həyatı ilə risk etməkdən belə çəkinmirdi Azər. Təki döyüş
sahəsindən çıxarılmış yaralı əsgər yolda ölməsin. 

1994-cü il. Yanvar. Ağdam rayonunun Güllücə kəndi. Ağır, amansız
döyüş gedir. Bu döyüşlərdə Güllücə əldən-ələ keçir. İtkilərimiz var. Azər
dayanmadan yaralıları, həlak olanları çıxarır döyüş meydanından. Bu da
növbəti gəliş. Yaralıları götürüb döyüş meydanından uzaqlaşmaq istəyir.
Elə bu vaxt erməni quldurlarının beynəlxalq qanunlara baxmayaraq, təcili
yardım maşınını da iriçaplı silahlardan atəşə tuturlar. 

Bu döyüşdə başqalarının həyatını xilas etməyə çalışan Azər öz həyatını
qoruya bilmədi. Ermənilərlə üzbəüz döyüşdə Vətən uğrunda qəhrəman-
casına həlak oldu Azər. 

İndi Bakıda minlərin, milyonların ziyarət etdiyi bir məkan var - Şəhidlər
xiyabanı. Nəsirov Azər Nəriman oğlunun müqəddəs məzarı da buradadır. 

Azərin iki qızı qalıb: Əfsanə və Mehriban. Əfsanə universitet tələbəsidir.
Mehriban isə onuncu sinifdə oxuyur. Ataları ilə fəxr edən bu qızlar onun
adını həmişə uca tutur və ona layiq olmağa çalışırlar.

ŞÜKÜROV VİLAYƏT KƏRƏM OĞLU
(16.10.1972-23.08.1993)

Vilayət Şıxalıağalı kəndində Kərəm kişinin
ailəsində dünyaya gəlmişdir.

O, 1979-cu ildə kənddəki VIII-illik məktəbin I sin-
finə qəbul olunmuşdur. 1989-cu ildə orta məktəbi
qurtaran Vilayət Sarıcallı Texniki Peşə məktəbinə
qəbul olunur. O, burada mexanizator peşəsinə
yiyələnir. 1991-ci ildə Sovet Ordusu sıralarına hərbi
xidmətə çağırılır. O, hərbi xidmətə Ukrayna SSR-in
Desna şəhərində başlayır. Altı ay xidmət etdikdən
sonra Azərbaycanda başlamış ictimai-siyasi hadi -
sə lərlə əlaqədar olaraq ordu sıralarını icazəsiz tərk

edərək Vətənə qayıdır.
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Qarabağda erməni-daşnak separatçılarının qızışdırdıqları müharibə
alovları onu da öz ağuşuna alır. O, 1992-1993-cü illərdə Milli Ordu
sıralarında torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda gedən qanlı döyüşlərin işti-
rakçısı olur. Sur, Quşçular, Hərəkul, Şayaq və digər kəndlərin müdafiə -
sində yaxından iştirak edir. Dəfələrlə mühasirəyə düşür.

1993-cü ilin avqustun 23-də Cəbrayıl şəhəri uğrunda gedən döyüş
onun son döyüşü oldu. Vətən torpağının fədaisi olan Vilayət onun uğrunda
öz canını əsirgəmədi. Uca şəhidlik zirvəsini fəth etdi.

QİSMƏT – YAXUD TALEYİN QƏFİL ZƏRBƏSİ

Bu gün – 2007-ci il avqustun 2-də Bakıdan yola çıxmışam. Kərəmi
ünvan tutub gedirəm İsmayıllıya. Ədalət də mənimlədir. İsti, çox isti bir
gündür. Nəfəs almaq olmur. Maşınların tüstüsü, havanın hərarəti adamı
boğur. Tələsirik. Maşın axtarırıq. İsmayıllıya gedən taksilər yoxa çıxıblar
elə bil. 

Bir “Jiquli” gəlib çıxır. İsmayıllıdan. Sürücü deyir ki, indi gəlmişəm. Hələ
gözləyəcəyəm. İki nəfər də gəlib çıxır. Sürücünü birtəhər razı salıb yola
düşürük. İsmayıllıda sərinləmək həvəsindəyik. Saat 13:15-də Hapitdi
kəndinə çatırıq. Məlum olur ki, sürücü də bu kənddəndir. Kərəmi, Məzahir
müəllimi yaxşı tanıyır.

Kərəmgilə çatırıq. Maşından düşürük. Qaratikandan çəpər. Sağda
hündür dağdır. Dağın döşü kolluqla örtülüb. Vaxtilə buranın meşə olduğu
bilinir. Uzun illər kəsilib doğrandığı üçün indi hündür ağaclar yoxdur.
Yerində təzə pöhrələr boy atır. 

Kərəmgilin evi selavdadır. Bura vaxtilə yeməkxana olub. Sonra Kərəm
alıb və burada yerləşiblər. 

Ötən on dörd ildə təzə əkilmiş qovaqlar boy atıb ucalıblar, kiçik bir
meşəlik yaranıb. Evin qabağı dərin çaylaqdır. Üstündə yarıuçmuş körpü
var. Çaylağın solu – dağın döşü meşəlikdir. İsmayıllı–Göyçay yolu bura -
dan keçir. Kənd yaşıllıq içərisində itib. İsmayıllı heç də Bakıdan sərin deyil.
Burada da istidən nəfəs almaq olmur. 

Darvazanı açıb həyətə daxil oluruq. Həyət sıx kölgəlikdir. Tut, fındıq
ağaclarının budaqları bir-birinə qarışıb. Cavan tənəyin budaqları bu köl-
gəliyi daha da sıxlaşdırır. Həyətin girəcəyində bulaq var. Suyu sərindir.
Düzü, Şamaxıdakı “Bənövşə” yeməkxanasının həyətindəki bulağın suyu
daha sərin idi. 

İlk gözümüzə dəyən bulağın başında nəsə yuyan Suğra bacı oldu.
Kərəm kölgədəki dəmir taxtın üstündə yatmışdı. Suğra bacı səsə başını
qaldırıb bizi görür. Tez qaçıb Kərəmi oyadır: “Kərəm, Kərəm, bir qalx, gör
kimlər gəlib e...!”
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Kərəm qalxıb oturur. Onun ağır xəstə olduğu məlum olur. Görüşüb,
öpüşürük. Suğra bacı boynumuzu qucaqlayıb üzümüzdən öpür: “Nə
yaxşı, nə yaxşı, gəldiniz”, - deyir. Yerə-göyə sığmır. Tələsir, əl-ayağa
düşür. Məzahir müəllim də gəlir. Görüşürük. Səmimiyyətlə bizi qucaqlayıb
öpür. Aişə müəllimə: - “Xoş gəlmisiniz”, - deyir. Məzahir müəllimin iki oğlu
ilə də görüşürük. 

Bu görüş nə qədər səmimi, mehriban olsa da, bir kədər, qəm qarışığı
da var. Bu da hamımıza məlumdur. 

Çaydan-çörəkdən sonra ağır bir söhbət başlayır. Söhbət ipək kələfi kimi
çözələndikcə hər şey təzədən yada düşür, hər görüş, xatirə təzələnir. Acı
tüstü kimi gözləri yaşardır. Dərd insanı əyərmiş doğrudan da, Suğra
bacının ikiqat yeriməsi adamın qəlbini göynədir. Düzələ bilmir. Nə qədər
qəddini düzəltmək istəsə də düzələ bilmir. Qəfil zərbə ağır olur axı. 

Vilayətin adını eşitcək Suğra bacı bir bayatı dedi:

Hardasan, harda, oğul, 
Qalmışam darda, oğul. 
Bir ömür yaşayıram, 
Qəm sarayında, oğul.

Kövrəlib susur. Danışa bilmir. 
Cəbrayılın işğalı ərəfəsində - 1993-cü il avqustun son günləri - yuxumuz

ərşə çəkilmişdi. Dəqiqələr il kimi keçirdi. Hər dəqiqə ağır, qara bir xəbər
gəlirdi. Hamı köçürdü, köçmürdü e... qaçırdı. Biz isə qalırdıq, nə qədər
çətin olsa da, qalırdıq. Axı, Vilayət də Cəbrayıl istiqamətində vuruşurdu.
Ondan xəbərsiz necə gedə bilərdik?! Suğra lap uşağa dönmüşdü. “Bu
uşaqdan da bir xəbər yoxdu, yaman darıxıram”, – deyirdi. Kərəm susur,
dərindən bir köks ötürür.

Aişə müəllimə soyumuş çayları təzələyir. Hərə bir qurtum çay içir.
Qəmdən qurumuş boğazlarını islatmaq üçün. 

...Avqustun 23-də səhər tezdən – Məzahir müəllim dillənir – mən təzə
bir xəbər öyrənmək üçün qarajın yanına getdim. Kənddə qalanlar ora
toplaşırdılar. Cəbrayıl artıq işğal olunmuşdu. Qardaşım haqqında olan
xəbəri də elə orada qarajın yanında eşitdim: “Vilayət Cəbrayıl uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşdu”. Bu xəbəri ata-anama
necə deyəcəyimi fikirləşə-fikirləşə evə qayıtdım. Xəbərin ağırlığı məni
dəhşətə gətirirdi. Heç cürə özümü inandıra bilmirdim ki, mən öz sevimli
qardaşım, Vilayəti bir daha görə bilməyəcəyəm. 

Vilayət haqqında söz-söhbətdə, ümidlə ümidsizlikdə, həqiqətlə-yalan
da bax, bu gündən başladı. 

Dağlardan əsən, dərəaşağı süzülüb gələn külək ağacların budaqları

Həsən Təhməzli

182



arasında dolaşıb yaşıl yarpaqları oynadırdı. Yarpaqlar da asta-asta pıçıl-
daşır, sanki söhbətin çətinliyini, itkinin ağırlığını onlar da duyurlar. Övlad
yanğısının odu onları da qarsırdı. 

Susub fikrə getmiş Kərəm ağır-ağır dillənir:
Məzahirin gətirdiyi xəbər bizi ildırım kimi vurdu. Əvvəl-əvvəl inanmadıq.

Ancaq Məzahirin qardaş sorağı ilə nəticəsiz axtarışı, bizim ümidlərimizi
yavaş-yavaş söndürürdü. 

Onun son gəlişi – 18 avqust idi – söhbətləri təzədən yadıma düşürdü.
Bu gəliş heç əvvəlki gəlişlərinə bənzəmirdi. Yaman qayğılı, fikirli idi. Heç
qaş-qabağı açılmırdı. Əvvəlki deyib-gülən, zarafatlaşan Vilayət deyildi, elə
bil. Soruşdum ki, ay bala, bəlkə qorxursan? Qorxu nədir, ay qağa, - dedi.
Bilirsən ki, mən qorxaq deyiləm. Amma vəziyyət çox təhlükəli, anlaşılmazdı.
Başıpozuq var. İki il altı aydı vuruşuram, əziyyət çəkirəm, ancaq nəticəsi
yoxdur. Torpaqlar əldən gedir, işğal olunur. Kömək yoxdur. Ermənilər hər
hücumda bizi qabaqlayırlar. Sirrimizi elə bil haradansa öyrənirlər. 

Kərəm bir qurtum çay içir. Köks ötürür. Və asta səslə bu bayatını deyir:

Ayazıya ...
Nə deyim, nə yazıya
Kim bir xəbər gətirər, 
Oğluna tamarzıya ...

Suğra bacı:
Bir dəfə icazə alıb evə gəlmişdi. Baxdım ki, şalvarının dizləri, köy -

nəyinin dirsəyi süzülüb tamam.
– Anan ölsün, ay bala, – dedim. Bu nədir belə? Paltarın niyə bu hala

düşüb? 
Dedi ki, ay ana, qorxma, mühasirəyə düşmüşdük. Çox çətinliklə nə

qədər yolu sürünə-sürünə birtəhər mühasirədən çıxa bildik. Onlar bizim
planlarımızı çox yaxşı bilirlər. 

Araya kövrək bir sükut çökür. Sakitliyi yalnız qapıdan axan suyun həzin
səsi pozur. Bir də budaqdan-budağa qonan sərçələrin cikkiltisi. Xəyal hər
kəsi öz aləminə çəkib. Heç kim dinmir. 

İçəriyə keçmiş Suğra bacı əlində bir vərəq geri qayıdır və vərəqi mənə
uzadır. 

Bu, Vilayətin axırıncı dəfə evə gələndə mənə verdiyi şeiridir, – deyir, –
Vilayət şeir də yazırmış, sən demə. 

Vərəqi alıb baxıram. Şeir anaya müraciətlə yazılıb. Bu şeir qəlbi Vətən
eşqi ilə dolu olan məğrur, mərd bir gəncin arzularından, istəyindən xəbər
verir. Bu şeir Vilayətin həyatsevərliyini Vətən, el, torpaq yolunda ölümdən
belə çəkinmədiyini, bunun bir şərəf, namus, qeyrət işi olduğunu bildirir. 
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Düşmən gəlib torpağımı alanda, 
Oğul olub qayğısına qalanda, 
İgid olub mən bir şəhid olanda 
Gözü yolda qalarsanmı, ay ana!

Gecə olur, şeytan iblis səsləyir, 
Yaşamıram gənc canımı istəyir.
Gəlinbacı körpəsini bəsləyir, 
Dayın ölüb, ağlarsanmı, ay bala!

Cənnət olsa mən gəzərəm hər yanı, 
Torpaq udub belə igid oğlanı.
El yolunda tərk etmişdi cananı, 
Mənə rəhmət deyərsənmi, ay ana!

Rəhmət deyib məni sevən ağlasın, 
Məzarımı öz sevgilim bağlasın. 
Bu şeirimi əziz anam saxlasın, 
Sən şeirimi saxlarsanmı, ay ana!

93-cü ildən on dörd il keçir - Kərəm söhbətinə davam edir. Bu ötən il-
lərin bir günü olsun belə biz Vilayətin ölümünə inanmamışıq. Baxmayaraq
ki, hər il avqustun 23-də qardaş-bacıları, qohum-tanışlar yığışıb onu yad
edirik, ancaq ölümünə inanmırıq. İnanmayacağıq da. O diridir, o sağdır.
O yaşayır. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, nə qədər ki, bu xalqın
azadlığı öz əlindədir, o yaşayacaqdır. 

Sorağında qalmışıq, 
Hər yana ün salmışıq.
Biz sənin sağlığına, 
Ay oğul, inanmışıq. 

O, bu ölkəni bir daha enməyəcək günəş kimi təmiz, ləkəsiz, üçrəngli
bayrağında, qürurla səslənən əzəmətli himnində, şəfəqləri bərq vuran
səkkizguşəli ulduzla bəzənmiş gerbində yaşayacaqdır, mənim Vilayətim
– dedi Kərəm. 

Şükürov Vilayətin anasının dilindən:

Getdin qayıtmaz oldun, 
Arzuya çatmaz oldun. 
Elə səbirsiz idin, 
Məzarda yatmaz oldun. 
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Gün keçdi aya neynim, 
Gəlmədi saya neynim. 
Sənsiz yüz il yaşıyam, 
Getmərəm toya neynim.

Kərəmi kim dindirər, 
Qəm ocağın söndürər.
Səndən müjdə gətirən
Ancaq onu güldürər.

Sənə öldü demərəm, 
Xəzər göldü demərəm.
Bir anlıq zülmətçün
Günəş söndü demərəm.

Qəfil gəldi bu qada, 
Ömrümü saldı oda. 
Sənin ilə, ay oğul, 
Ölüm də çatdı ada. 

Bu yara göz bağlamaz, 
Dərdə dözən ağlamaz.
Ana qəlbi daşdımı –
Oğluna yas saxlamaz?!

Gülləni atan zalım, 
Günaha batan zalım.
Mənə verdiyin dərddən
Xəcil ol, utan, zalım. 

TALIBOV ZAHİD KAMRAN OĞLU
(1965-23.10.1993)

Qorxaq sevməz zirvələri,
Fəth edə, çatmaz hünəri. 

T.H.

Zahidi tanıyanlar onun necə comərd, səxavətli olduğunu heç vaxt unut -
mayacaqlar. Bu ortaboylu, enlikürək, pələng biləkli oğlan uşaq kimi
səmimi, təmiz idi qəlbən. Zarafatı, zarafat etməyi çox sevərdi. Zəhmətlə
böyümüşdü. Əlinin qabarı, alın təri onun halallığına nümunə idi. 

Atası Kamran, anası Gilə də övladlarının zəhmətsevər böyümələri üçün
çalışırdılar. 
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Zahid çörəyini yeyib, suyunu içdiyi, havası ilə nəfəs aldığı torpağının
ermənilər tərəfindən işğalı ilə barışa bilmirdi. Axı, özü dəfələrlə dağda
özündən böyük erməni uşaqlarını basıb döymüşdü. Onların necə qorxaq
olduqlarını yaxşı bilirdi. İndi bunlar haradan belə cəsarətlənmişdilər?!
Arxa lı köpək qurd basar, - deyib babalar.

Zahid könüllülər batalyonuna getdi, öz istəyi, öz arzusu ilə. Düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın, günahsız qız-gəlinlərimizin, yandırılan,
külü göylərə sovrulan kəndlərimizin, ev-eşiyimizin qisasını almaq üçün. 

Onun döyüş yolu yaxından başlayıb uzaqlara gedib çıxdı. Hərəkülün,
Şayaqın, Daşbasının, Mülkədərinin azad olunmasında, sonralar
müdafiəsində yaxından iştirak etdi. 

Milli Ordu yaradıldıqdan sonra Zahid onun sıralarında Ağdərə, Tərtər,
Ağdam, Goranboy bölgələrində gedən döyüşlərin fəal iştirakçısı oldu.
Düşmənə aman vermədi. Dostları – döyüşçü yoldaşları onu cəsur, mətin
bir əsgər, mübariz bir vətənpərvər kimi tanıdılar. Dostlarının qüruruna,
iftixarına çevrildi. 

Ancaq bu döyüşləri qələbə ilə başa çatdırmaq ona qismət olmadı.
Uğrunda döyüşdüyü Vətən torpağı onu - bu igid şəhid balasını da öz qoy-
nuna aldı. 

Onun yadigar balası Mətanət hələ də döyüşçü atasının yolunu gözləyir.
Onun belə gecikməyini – söz vermişdi ki, sabah qayıdacaq – anlaya bilmir.
Atasının bu işinə təəccüb qalır. Körpə gül ləçəyi kimi tər dodaqlarını hirslə
sıxıb incik-incik deyir: harada qaldın, ay ata! Səni gözləməkdən yoruldum,
yuxum gəlir axı. Di, gəl çıx da! Sən gəlməsən yatmayacağam. Axı, mən
də səni, öz atamı başqa uşaqlara göstərib fəxr etmək istəyirəm. 

Ancaq, heç vaxt öz vədinə xilaf çıxmayan Zahid bu dəfə verdiyi vədə
əməl edib gəlib çıxmır ki, çıxmır.

HÜSEYNOV VÜQAR DƏRGAH OĞLU

Ermənilərin Arazboyu kəndlərə hücumu vaxtı Şükürbəyli kəndinin
üstündəki Sayak postunda müdafiə mövqeyində olub. Həmin döyüşlər za-
manı – 23 oktyabr 1993-cü ildən itkin düşüb. Haqqında heç bir məlumat
almaq mümkün olmayıb.
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X bölüm

GEYİMLƏR

Cavan qızlar, gəlinlər don geyərdilər. Donun sinəsini qat-qat parçadan
quramalarla bəzəyirdilər. Donun üstündən önlük, bəzən də döşlük də
geyirlər, bağlanırdı. Yuxarı tərəfə kofta geyərdilər. Boylarına əlvan rəngli
yaylıq bağlardılar. Başlarına gümüşdən düzəldilmiş alınlıq geyərdilər. Alın-
lığın ətəyindən gümüş zəncirlərdən pullar asardılar. Alt paltar isə saya
parçadan tikilmiş köynək və dizlik olardı. Üstdən qadınlar arxalıq da
geyərdilər. Arxalığın həm içəri tərəfdən, həm də üstdən cibləri olardı.
İmkansız qadınlar çarıq geyərdilər. Nisbətən imkanlı və varlılar qaloş,
yaxud da çust geyərdilər.

Kişilər yer xanasından toxunan parçadan çuxa, arxalıq, şalvar geyi -
nərdilər. Yoxsul adamlar adətən çarıq geyərdilər. Demək olar ki, hamı
çarıq tikməyi bacarırıdı. Çarığı aşa qoyulmuş öküz, camış dərisindən
tikərdilər. Xam dəridən tikilən çarıq su dəyən kimi islanıb xarab olardı. 

Kişilər qoyun dərisindən – əsasən qara – papaq qoyardılar. Çarığı
qışda qalın yun corabla, yun patava ilə geyərdilər. İsti vaxtlarda isə pam-
bıqdan toxunan qalın corabdan, patavadan istifadə edərdilər.

BƏZƏKLƏR

Nişanlı qızlar, cavan gəlinlər boş vaxtlarında bəzək əşyaları tikməklə
də məşğul olardılar. Onlar rəngbərəng kiçik parçadan qurama tikərdilər.
Qurama tikmək üçün xırda parça qırıqları (hissələri) götürüb onu üçgünc
formada tikirdilər. Sonra bu tikdiklərini bir-birinə tikərək zəncir kimi uzun
ala-bəzək bir bəzək alınırdı. Həmin qurumanı bəzən iki qarış uzunluqda
nazik ağacların üstə yerləşdirərdilər və divardan asardılar. Həmin üçbucaq
quramalardan bəzən əl dəsmalı asmaq üçün də istifadə edilərdi. Rəng-
bərəng saplardan qızlar-gəlinlər ağ parça üzərində qızıl gül, tovuzquşu,
ağac və s. şəkillər toxuyardılar. Altdan öz adlarını, nişanlı olduqları oğlanın
adının baş hərfini yazardılar.

Bəzən isə qırmızı parçadan müəyyən şəkillər kəsər, onu ağ parçanın
üstə tikərdilər və yaxud da əksinə. Ağ, qırmızı saplardan taxt qabağı toxu -
yardular. Bu çox əziyyətli, çətin olsa da qızlar bu işdə çox böyük bacarıq,
istedad göstərərdilər. Onlar adi polad mil ilə sənət əsəri yaradırdılar. Dəs-
mal kənarlarını gözəl tikişlərlə bəzəyib, öz nişanlılarına hədiyyə edərdilər.
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QIRIM

Kənd toyları «Qırımsız» keçməzdi. Gülpəri mamam da «Qırım»ın əsas
aparıcısı idi. Gülpəri mama toyların yaraşığı olub. Kənddə olan bütün toy-
ların «Qırım»ını (Qırım oğlan evində aparılırdı) o aparıbdır. Qırım bir növ
arvad toyudur. Ancaq orada çalğıçılar iştirak etmirdi. Yadıma Cabbar oğlu
Cəlalın toyunun qırımı düşür. Qohum olduğu üçün mən də getmişdim.
«Qırım» belə aparılırdı. «Qırım» olan günün axşamı təklifçi – yəni cavan
bir oğlan, və ya qız kəndi gəzərək hamını sabah günorta olacaq «Qırım»a
dəvət edir. Təklif belə olur: «Sabah günorta Cabbar oğlu Cəlalın qırımıdır.
Səni «Qırım»a dəvət edirlər».

Toy sahibi çoxlu peçenye, konfet, alma, şirniyyat alır. Məclis qurulanda
bütün bunları böyük bir parçanın içərisinə yığıb məclisə gətirirlər.

«Qırım»ı aparan məclisin ortasında durur. Məclisdə iştirak edənlərdən
biri gətirdiyi hədiyyəni, məsələn, ipək parçanı, güzgünü ona verir. Qırımı
aparan onun hədiyyəsini alır, oturanlara göstərir və nəlbəkini şirniyyatla
doldurub, - Sənin də oğluna və ya qızına borc olsun, - deyib ona verir.

Məclis bu qayda ilə sona qədər davam edir. «Qırım» qurtarandan sonra
süfrəyə yemək verilir. Məclis qurtaranda hamı təzə bəyə xoşbəxtlik arzu
edərək dağılışıb gedirlər.

Bundan bir gün sonra isə oğlan toyu olur.

AĞSAQQALLIQ

Ağsaqqallıq çox mötəbər bir vəzifədir. Bu vəzifəyə şəxsi təyin etmirlər.
Bu mərtəbəni şəxs öz hörməti, işi, qabiliyyəti, düşüncəsi, həyat təcrübəsi,
nüfuzu ilə qazanır.

Ağsaqqal kimdir? Kimə ağsaqqal demək olar? Ağsaqqal nüfuzu necə
yaranır?

Ağsaqqal olmaq üçün əxlaqi təmizlik, mənəvi yüksəklik, geniş dün -
yagörüş, gözəl nitq qabiliyyəti, zəngin söz ehtiyatı, ağır taxtılılıq, sanbal-
lılıq, səbir, təmkin və ən əsası ədalətli olmaq lazımdır. Ağsaqqalın dediyi
sözlə əməli uyuşmalı, üst-üstə düşməlidir. O, elə olmalıdır ki, hamı tə -
rəfdən qəbul edilsin, eşidilsin. Ağsaqqalın ağsaqqal səliqəsi olmalıdır.
Kəndimizdə də belə ağsaqqallar var idi. 

Ağsaqqal bu hörməti bütün ömrü boyu, zəhmətlə, xeyirxahlıqda,
kasıblara əl tutmaqla qazanır. Ağsaqqal sözündə müdriklik, hikmət, nu-
ranilik, nəciblik duyğuları ehtiva edilir. Ağsaqqal dedikdə biz ulularımızı,
yaxın-uzaq babalarımızı, atalarımızı, gənclərimizin yaxın tərbiyəçilərini
xatırlayır, yada salırıq.

Ağsaqqal qan bağlayır, çox çətin məsələləri öz bacarığı, ağıllı, müdrik
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məsləhətləri ilə həll edir, yoluna qoyur. Qız elçiliyi edir. Toyun təşkili, aparıl-
ması, kəsiləcək heyvanların seçilməsi, alınması, qonaqların çağırılması,
qəbul edilməsi, gəlin gətirməyə getməyin vaxtını və s. işlərin hamısına
rəhbərlik edir. Qalan işçilər, aşpazlar, toybaşı, yemək işlərinə baxan
adamları seçib, təyin edir. Bütün bu adamlar onun tapşırığı, göstərişi ilə
fəaliyyət göstərirlər.

Ağsaqqal bütün məclisin düşünən başı, vuran qəlbi olur. Lazım gələndə
toy sahibi ilə məsləhətləşir. 

Hüzr məclisinin də aparılmasında ağsaqqal müstəsna rol oynayır.
Bütün məclisi əvvəldən axıra ağsaqqal aparır, idarə edir. Hər işi qabaq-
cadan məsləhətləşir, kimlərin nə işə baxacağını müəyyənləşdirir. Hamının
öz işini düzgün, dəqiq aparmağına nəzarət edir, lazım olan qərarı qəbul
edir.

Ağsaqqalın vacib vəzifələrindən biri də küsülüləri barışdırmaq, bayram -
larda, əziz günlərdə molla və üç-dörd nəfər hörmətli, mötəbər şəxs
götürüb hüzürü (yası) düşmüş ailələrə baş çəkmək, onlara baş sağlığı
vermək, yasdan çıxmaq, evdəki kiçik yaşlı uşaqları sevindirmək üçün
bayram keçirməyi tövsiyə etmək, bayram qazanı qoydurmaqdır.

Bunun üçün bir ağbirçək qadın çağırılır və bayram qazanı qoymaq üçün
hazırlıq görməsini tapşırır. Bununla da yaslı bir ailəni şənləndirir, evdə
bayram süfrəsi açılır və gələnlər də orada iştirak edirlər. Bu da ev sahibinə
böyük təsəlli, təskinlik olur.

Ağsaqqal var ki, o, öz tayfasının, tirəsinə rəhbərlik edir, ağsaqqallıq
edir. Ancaq elə ağsaqqal da var ki, o, kəndin bütün işlərinə rəhbərlik edir,
onsuz, onun məsləhəti olmadan heç bir iş görülməz. Kəndimizdə belə
nüfuz sahibi olan ağsaqqallardan Salman bəyi, Saybalı kişi, Köçəri kişi,
Alı dayı, Hüseyn kişi, Xanlar kişi, Əlfi, Molla Eyvaz, Nəriman kimi sayılan,
seçilən ağsaqqallar vardır. Bu ağsaqqallar öz ciddiliyi, tələbkarlıqları ilə
bizə örnək olmuşlar. Və olacaqlar da. Onlar bizim dünyamızın bir
parçasına çevrilmiş, mənəviyyatımıza hopmuşlar. Bu ağsaqqallar qoca-
man dağlar kimi uzun ömürlü, həmişəyaşardılar. Onlar hər zaman xeyir -
xahlıq mücəssəməsi olmuşlar. Onlar bizdə sevinc, qürur doğurmuşlar
həmişə.

Bu ağsaqqallar öz qəlblərinin nurundan, işığından pay verirdilər bizlərə.
Onlar bizi də təmiz, mərd, namuslu, qeyrətli böyüməyimizi istəyirdilər.

Kənd təmizliyi, saflığı hopmuşdu onların qəlblərinə, çöhrələrinə. Onlar
dan yeri kimi nurlu, səma kimi geniş, dağlar kimi vüqarlı, əzəmətli idilər.

Bütün bu ümumi cəhətlərlə bərabər onların hər birinin özünəməxsus-
luğu, özəllikləri də yox deyildi. Bəzisi sərt, tələbkar, ancaq ədalətli, bəziləri
yumşaq, mehriban, səmimi, güzəştsiz idilər.

Bəzilərində bir amiranəlik vardı ki, bu da hər işi bir andaca həll edərdi.
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Ən əsası isə onlar öz elinə, torpağına bağlı, namus, qeyrət çəkən, el
təəssübü gözləyən idilər.

Qəribə bir doğmalıq məni yaman kövrəldir. Yadıma bu misralar düşür:

Ömrü kişi yaşadılar, 
Zirvələrlə qoşadılar, 
El qeyrəti daşıdılar, 
Məğrur, igid, sərt babalar.

Pozulmayan iz oldular, 
Sərt oldular, düz oldular.
Bir astarsız üz oldular, 
Məğrur, igid, sərt babalar.

Mərd kişilər vardı hələ, 
Arxa, kömək durar elə.
Yaşar, qeyrət, namus ilə, 
Məğrur, igid, sərt babalar.

Mən niyə ötənlərə qayıtdım? Əgər onlar “Sən öl!” deyirdilərsə, deməli
hər şey düzdür. Daha əlavə suala ehtiyac yoxdur. Bu kişilər haya dönüb,
ümidə çevrilən kişilər idi. Onların bir barmaq silkələnməsi, göz ağartması
və ya sadəcə susması bir qınaq, bir dərs olardı. Bu kişilər sözün həqiqi
mənasında böyük hərflərlə yazılan Kişilər idilər. 

Belə Kişilər çox olmazlar. Hər kənddə üç-beş ola, ya olmaya idilər.
Onlar hər an hər vəziyyətə hazır idilər.

Lap gecə yarısı haylasan hazır vəziyyətdə qarşına çıxardılar. Elə
bilərdin ki, durub elə səni gözləyirmişlər.

İndi belə kişiləri çıraqla axtarsan da çətin tapılarlar. Daha yoxdur belə
kişilər.

Onların ardınca həsrətlə boylanıram. Onların müdriklik çağı mənim
gəncliyimə düşdü. Onlar müqəddəs, ulu idilər, onlarda bərəkət, bolluq,
məsumluq vardı.

Onların hərəsi bir tarix idilər. Onlar təkrar olunmaz bir dünya idilər. Və
beləcə də yaşadılar öz ömürlərini.

ADQOYMA ADƏTİ

Adqoyma türk xalqlarının ən qədim adət-ənənələrindən biridir.
Adqoyma xüsusi bir mərasimlə həyata keçirilirdi. Biz bu adqoyma mərasi-
minin keçirilməsinə qədim türk dastanlarından biri olan «Kitabi-Dədə
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Qorqud»da da rast gəlirik. O zamanlarda uşaq böyüyüb həddi-buluğa çat-
mamış ona ad verməzdilər. Yeniyetmə yaşına çatmış uşaq bir igidlik
göstərib, ad-san qazanandan sonra türk elinin ağsaqqalı, başbiləni
Qorqud dədə məclisə gələr, qopuz çalar, boy boylardı. Bundan sonra
yeniyetməyə göstərdiyi şücaətə, qəhrəmanlığa, mərdliyə görə ad verərdi.

Azərbaycanda da adqoyma adətinə ciddi yanaşar, onu təmtəraqlı bir
mərasimlə həyata keçirərdilər. Əvvəlcə bunun üçün xüsusi bir gün təyin
olunurdu. Ağsaqqallar, din xadimləri dəvət olunurdu bu məclisə. 

Yeni doğulmuş körpənin babası körpəyə ad qoymaq istədiyini bildirirdi.
Əgər onun öz fikri olmasaydı onda nüfuzlu ağsaqqallar münasib bildiyi
adı təklif edərdi.

Sonra o, xüsusi bir dua oxuyub uşağa verəcəyi adı üç dəfə onun
qulağına pıçıldardı və deyərdi: - Adı ilə yaşasın. Adını mən verdim ömrünü
Allah versin.

Bundan sonra isə bu münasibətlə hazırlanmış yeməklər süfrəyə
gələrdi.

Qədim dövrlərdə oğlan uşaqlarına Bəbir, Aslan adları verərdilər ki, igid,
qorxmaz, cəsur olsun. Belə bir inam vardı ki, ad insanın taleyini, gələcəyini
müəyyən edir.

Bəzi valideynlər uşaqlarına müqəddəs şəxslərin adlarını verərdilər ki,
sağlam olsun, bəd-nəzər təsir etməsin. Məsələn: Məhəmməd, Əli, Zəhra,
Fatimə. Həyat inkişaf edib dəyişdikcə adlar da dəyişir, yeni adlar yaradılır,
meydana çıxır. Aysel, Könül, Vətən, Oqtay və s.

Qızlara isə gözəllik rəmzi olan gül-çiçək adları verilir. Yaxşı yadımdadır.
Bir dəfə Süleyman əmim – o, Soltanlıda yaşayırdı, – atamı çağırtdırdı.
Atam məni də apardı. Əmim oğlu Məhəmmədin təzə övladı gəlibmiş
dünyaya. Əmim atamı nə üçün çağırtdırdığını ona bildirdi. Məlum oldu ki,
yeni doğulmuş uşağa ad vermək lazım imiş. Atam fikirləşib körpəyə Xanlar
adının verilməsini məsləhət bildi. Xanlar – əmimin qardaşı imiş. O, hələ
cavan ikən dünyasını dəyişibmiş. Əmim də bu təkliflə razılaşdı. Məclisdə
olan qonşular da, qohumlar da bu fikri alqışladılar. Bəzən uşağa iki ad
verirlər. Bununla da onu bəd nəzərdən, pis ruhlardan qorumaq istəyirlər.
Tez-tez xəstələnən uşağın da adını dəyişirlər ki, xəstəlik ondan əl çəksin.
Məsələn, uşağa Hüseyn adını verirlər onun xəstələndiyini, zəif olduğunu
görəndə ona ikinci bir ad İsmayıl adını verirdilər. İkinci ada baxmayaraq
uşaq elə birinci – Hüseyn adı ilə rəsmiləşir.

AYAMALAR

Eyni adlı bir çox adamları bir-birindən fərqləndirmək üçün onlara aya-
malar, ləqəblər, təxəllüslər verilir. Təxəllüsü şəxs özü götürür, ayamanı,
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ləqəbi isə ona başqaları verir. 
Bu ayamalar, ləqəblər həmin adamların xasiyyətinə, işinə, peşəsinə,

qorxmazlığına, bacarığına görə verilir. Ayamalar və ləqəblər həmin
adamların yaxşı və pis cəhətlərini, sənət və peşəsini, bacarıq və ağlını
bildirir.

Xasiyyətə görə: – iznaiş Ümüd, qancıq Əli, tülkü İman, ilan Mədət, ayı
Rafiq, eşşək Qurban, nəpək Nubar, xanım Ayna, ipək Zəhra, çənə Vəli.

İşinə görə: – dəyirmançı Əzim, şofer Fərman, traktorçu Xanış, briqadir
Nəriman, bostançı Qara.

Qorxmazlığına görə: - canavar Yaqub, pəhləvan Rüstəm, dəvə
Məhəmməd, qurd Yusif.

Bənzətməyə görə: - qarpız Mürşüd, cücə Bayram, körük Hüseyn, vic-
dan Sabir, saqqız Cəbi, törə Aliş, qaz Mustafa, ördək Kamran, vremya
Səlbi.

Bacarıq və ağlına görə: – civə Salman, kəllə Şəmil, Lenin baş Həcər.
Nisbələr: – məzrəli Cəlal, sarıcallı Bəhram, mirəkli Soltan.
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XI bölüm

XALQ OYUNLARI

Xalqımız lap qədim zamanlardan üzü bəri əylənmək, öz vaxtlarını dost-
ları ilə şən, səmərəli keçirmək üçün müxtəlif oyunlar yaratmışlar. Müxtəlif
şənliklərdə, bayramlarda, toylarda bu oyunları oynamışlar.

Eyni zamanda bu oyunlar oyunçuların fiziki sağlamlığının, mühakimə
qabiliyyətinin, düşüncə və əqli bacarığının inkişafına da kömək edir. Eyni
bir iş uğrunda birlikdə çalışmaq, mübarizə aparmaq duyğusu yaradır.

Oyunlar zamanı söylənilən müxtəlif şeir parçaları nitq inkişafına kömək
göstərir.

Bu oyunlar uşaqlarda cəldlik, çeviklik, dözümlülük, özünü gizlətmək
bacarığı aşılayır. Onlar uşaqlarda kollektivçilik, başqasına kömək etmək
hissləri yaradır.

Bütün bunlar isə ümumilikdə gənclərin vətən, xalq üçün faydalı, xeyirli
böyümələrinə şərait yaradır.

Bu oyunları təxminən üç qrupa bölmək olar:
– Əqli və mühakimə qabiliyyəti inkişaf etdirən oyunlar:
– Fiziki sağlamlıq və cəldlik, çeviklik yaradan oyunlar;
– Nitq inkişaf etdirən oyunlar.

MOTALA-MOTAL
(Bu oyunun bir neçə variantı var)

4-5 nəfər, - çox da ola bilər, - ayaqlarını topa bir yerə qoyur. Uşaqlardan
biri oyunu belə başlayır:

(I variant)
Motal-motal,
Dərzi motal.
Hil atar, 
Qaymaq tutar.
Ağ quşum, ağarçınım, 
Göy quşum, göyərçinim.
Haldır dedi.
Huldur dedi, 
Babam burda, 
Çıx dedi.

(II variant)
Motal-motal
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Dərzi motal.
Qıl atar, 
Qaymaq qatar.
Ağ quşum,
Ağarçınım.
Göy quşum, 
Göyərçinim.
Əmərqulu
Yoxdu pulu.
Vur nağara
Çıx qırağa.
Və bu şeir deyib bir-bir əli ilə ayaqlara toxunur. Şeir kimin ayağına toxu -

nanda qurtararsa oyunçu həmin ayağını çəkir. Oyun bu qayda ilə bir ayaq
qalana kimi davam etdirilir. Oyunda bir ayaq qalanda əli yerə vurmaqla, -
yəni yeri də oyuna qatırlar – davam etdirilir. Sonuncu ayaq da çıxandan
sonra, ola bilsin ki, yer çıxır oyundan, - onda oyun yenidən başlayır.

– Axıra qalan ayaq sahibi əllərini və dizlərini yerə qoyub körpüyü kimi
dayanır. O biri oyunçular yumruqlarını onun kürəyində bir-birinin üstə
qoyub deyirlər: «Əl üstə kimin əli?»

– Əlinin əli.
Əgər Əlinin əli olmasa oyunçular deyirlər: «Götürün, vurun, yalandır.»
Oyunçular yumruqla astaca onun kürəyinə vururlar, bu oyun əl sahibini

düzgün tapana kimi davam edir. 
Sonra oyun yenidən başlayır. 

DİRƏDÖYMƏ

Bu oyunu başlamaq üçün oyunçular əvvəlcədən seçilir. Oyunçulardan
ikisi dəstə başı olur. Onlar yanaşı dayanırlar. Yerdə qalanlar isə iki-iki gəlib
deyirlər: «Alma-armud». Dəstə başçılarından biri deyir: «Alma»! Alma
deyən oyunçu həmin dəsətəbaşının yanına adlayır, o birisi isə o biri
dəstəbaşının tərəfində olur. Beləliklə hər dəstədə 4-5 oyunçu seçilənə
qədər bu iş davam edir. Oyunçular seçildikdən sonra oyun başlayır.

Hər dəstədə, 4-5 nəfər olmaqla 2 dəstə yaradılır. Bu dəstədən biri geniş
çəkilmiş dairənin içərisində dayanır. Dairədəki iştirakçıların sayına uyğun
olararq toqqa götürülür. Bu toqqaların dəmirli tərəfi dairənin içəri
tərəfindən xəttin üstə qoyulur – toqqa su içir, - deyirlər. Hər toqqanın
üstündə bir oyunçu dayanır. Həmin oyunçu sağ ayağını toqqanın qabaq
tərəfinə qoyur. Dairədən kənardakı oyunçular əlləri ilə həmin toqqaları
götürməyə çalışırlar. İçəridəki oyunçular toqqanı ancaq ayaqları ilə qoru-
malıdırlar. Əllə oynamaq olmaz. Kənardakı oyunçular elə ki, bir toqqa
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götürə bildilər başlayırlar ələ keçirdikdəri toqqa ilə digər toqqaları vurub
xəttən kənara çıxarmağa. Toqqanın hamısını çıxarandan sonra başlayırlar
içəridəki oyunçuların dizdən aşağı ayaqlarına vurmağa. Ta o vaxta kimi
ki, içəridəki oyunçulardan biri ayağı ilə çöldəki oyunçulardan birinin
ayağına toxunur. Bundan sonra bayırdakı oyunçular uduzur və onlar
dairənin içərisinə girirlər. Beləliklə oyun davam edir. 

QIĞIMƏRƏ

Yerdə altı mərə, – balaca çala qazırlar. Hər mərədə yeddi qığ olur.
Oyuna başlamaq üçün belə bir şərt qoyulur: Kim birinci quş görsə oyuna
birinci başlayır. Gərək quşu oyundaşın da görüb təsdiqləyə. Quşu birinci
görən oyunçu oyuna başlamaq üçün sağ əli altında olan mərədən (bir qığ
mərədə qalmaq şərtilə) altı qığ götürüb sağdan-sola oyunu başlayır. Yəni,
hər mərəyə bir qığ salır. Sonda hər qığ götürdüyü mərədə iki qığ olacaq
və oyunçu həmin iki qığı götürür. Sonra o biri oyunçu öz tərəfindən sağ
əli altda olan mərdən qığları paylamağa başlayır və hansı mərədə qığ
qoşa olsa (gərək tək olmaya, yəni 3, 7, 9) onda o da qığı götürür. Sonda
qalib gələn uduzan oyunçunu bir neçə qığı çeynəməyə məcbur edir.

PAPAQOTARMAQ

Bu oyunda iki oyunçu iştirak edir. Onların əlində bir metrdən uzun əl
ağacı olur. Oyunçu papağını yerə qoyur və öz əl ağacının ucunu astaca
onun üstünə qoyur. İkinci oyunçu isə öz ağacı ilə vurub papağı ağacın al-
tından çıxarmalıdır. Bu vaxt o çalışmalıdır ki, o biri oyunçu öz ağacı ilə
onun ağacına vura bilməsin. Vursa uduzursan. Papağı çıxarandan sonra
bir-iki metr qabağa atıb ağacla döyür. O biri oyunçu çalışıb ağacı ilə yenə
onun ağacını vurmalıdır. Oyun o vaxta qədər davam edir ki, uduzan
oyunçu qalib oyunçunun ağacını öz ağacı ilə vura bilsin.

SÜDDÜ SÜMÜK

Bu oyunu aydınlıq gecədə oynayırlar. İki dəstə yaradılır. Çöp tutma da
çöpü tapan qalib olur. Qalib dəstənin üzvü sümüyü götürür, yerdə qalanlar
isə gözlərini yumurlar. Sümüyü götürən şəxs onu müəyyən edilmiş sahəyə
atır. Oyunçular sümüyü axtarmağa başlayırlar. Əgər sümüyü oyunu
başlayan dəstənin oyuncusu tapıb sümüyü atan oyuncuya versələr yenə
də oyunu həmin dəstə davam etdirir. Yox, əgər o biri dəstənin üzvləri
taparsa oyunu onlar başlayırlar. Beləliklə oyun davam etdirilir. 
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XII bölüm

ZARAFATLAR

KƏRƏM ŞÜKÜROV

Kərəm Şükürov çox zarafatcıl, baməzə adamdır. O şuxluq etməyi,
adamları güldürməyi çox sevir. Onun Əvəzlə, Eyvazoğlu İsmayılla, Qur-
banla, Kamranla etdiyi zarafatlar heç yaddan çıxan deyil. Kərəmlə Əvəz
«Yeddi hektar»da su suvarırmışlar. Sərhəd xəttinin yanında yaxşı dəvə -
dabanı süpürgəsi bitibmiş. 

Əvəz arı şanı olan kola əl atanda Kərəm qaçır. Arılar çılpaq Əvəzi
bürüyürlər. Bunu görən Kərəm gülə-gülə: - Ə, özünü suya at, ə, özünü
suya at, - qışqırır. Bir anın içində Əvəzin başı-gözü, bədəni üfürülüb tuluğa
dönür. Kərəm Əvəzi başdan ayağa palçıqla suvayır və baxıb gülür. Əvəz,
«Ay əclaf, bunu sən elədin. Sən bilirmişsən ki, orda şan var» - deyir.
Kərəm onu eşşəyə mindirib evə gətirir. Əvəzi bu vəziyyətdə görən İmarət
əl qatır özünə. «Uyy Allah, bu kişiyə nə olub belə? Bunu kim bu hala salıb”.

* * *
Əvəz səhər-səhər başı aşağı keçiləri sağırmış. Bunu görən Kərəm bir

qarğının ucunu şişləyir və qəhəlin çəpərindən keçiyə batırır. Keçi yerində
oynaqlayır. Əvəzin keçiyə acığı tutur. Bir-iki dumbuz vurur ona. Yenidən
sağmağa başlayanda Kərəm bir də keçini bizləyir. Keçi yenə də oynaqlayır
və vurub südü tökür. Qəzəblənən Əvəz keçini götürüb vurur yerə. Bir-iki
təpik də üstdən.

Əvəz keçiləri nobata qoşub qayıdanda Kərəm qəsdən çıxır onun
qabağına. Özünü bilməməzliyə vurub soruşur: - «Ə Əvəz, nə olub, niyə
belə bikefsən?

– Ə, nə olacaq. Uşaqların boğazı quru qaldı bu gün.
– Ə, niyə?
– Əyə, keçi vurub südün hamısını tökdü də, bəs.
Əvəz yazıq-yazıq belə deyəndə özünü saxlaya bilməyən Kərəm

gülməyə başlayır. Bundan şübhələnən Əvəz – Ə Kərəm, vallah bu sənin
işindir, Allah səni kəsməsin, uşaqların boğazını quru qoydun - deyir.

* * *
Kərəm görür ki, Qurban əlində nərdtaxta qonşudan çıxıb gəlir. Tez iti

mıxdan açıb zəncirindən tutub pusquda gözləyir ki, onu qorxutsun. Qur-
ban gəlib keçəndə qəfildən iti onun üstünə fısqırır. Qurban qorxusundan
nərdtaxtanı iki əlli tutub bərkdən silkələyir və daşlar bərk səs salır. Bu qəfil
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səsdən qorxan it qayıdıb geri qaçır və Kərəmi də özülə sürüyüb aparır.
Kərəm nə qədər edirsə qorxmuş it bir də Qurbana hücum etmir.

Kərəmlə Əvəz tənəkli tütün yaxınlığında su suvarırmışlar. Günorta
dincəlmək üçün tənəkli tutun dibinə (kölgəsinə) gəlirlər. Çörək yeyəndən
sonra uzanırlar dincəlməyə. Kərəm deyir: «Ə, ayaqqabılarını da çıxart ki,
yaxşı dincələsən, rahat olasan. Kərəm baxır ki, Əvəz yuxulayır. Tez bir
neçə sarı tikan qırıb düzür Əvəzin böyrünə və özünü yuxuluğa vurub deyir:

– Ə, bir az o tərəfə yat, bura gün düşür.
Əvəz yanı üstə aşanda düşür tikanın üstünə və qışqırıb, hövlanək

sıçrayıb qalxır. Kərəm bilir ki, əgər Əvəz onu tutsa ətini qara tuluq edəcək.
Özü ondan qabaq qalxıb gülə-gülə qaçır su içən yerə. Ayağı yalın olduğu
üçün Əvəz suya girə bilmir.

* * *
Kərəmlə Əvəz yenə də şamda pambıq suvarırmışlar. Günorta imiş. Kərəm

baxır ki, kənara xeyli yol var. Özü də yorulub. Neyləsin? Tez özünü vurur
xəstəliyə. Qəfildən qışqırıb qarnını tutur. – «Ay Allah öldüm, ay Allah öldüm!».

Kərəmin ikiqat olub qarnını qucaqladığını görən Əvəz tez özünü ona
yetirir.

– Ə, noldu, ə, noldu? Allah, mən Suğura bacıya nə cavab verəcəm, -
deyir. Bir hay-həşir salır ki, gəl görəsən.

Cavab verməyən Kərəm əli ilə işarə edir, yəni məni qırağa çıxart.
Əvəz Kərəmi kürəyinə alıb çətinliklə çıxarır qırağa.
Sahənin qırağına çıxan kimi Kərəm Əvəzin kürəyindən düşüb gülə-gülə

qaçır.
Kələyi başa düşən Əvəz Kərəmin dalınca tüpürüb, söyür.

* * *
Radionun evlərə təzə çəkilən vaxtı imiş. Kərəm işdən evə gələndə

anası deyir ki, ay bala, bu qutudakılar acından öldülər ki! Səhərdən elə
danışırlar. Gün-günorta olub, nə çay içiblər, nə də çörək yeyiblər. Bəs
onlar nə vaxt çörək yeyəcəklər? 

– Ay nənə, - Kərəm deyir - gündə bir ev onlara çay, çörək verir. Bu gün
də növbə bizimdi. Sən bir toyuq kəs bişir, mən də aparıb verim onlara
yesinlər.

Yazıq arvad da Kərəm dediyi kimi edir. Bir toyuq kəsib qızardıb verir
Kərəmə ki, aparıb versin “qutudakılar” yesinlər. Kərəm də toyuğu götürüb
aparıb dostlarıyla yeyir.

* * *
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Keçəl Əvəz sement alır. Sement açıq olur. Kömək üçün Əvəz Kərəmi
də çağırır. Adama iki vedrə götürüb sementi daşımağa başlayırlar.

Kərəm görür ki, hər dəfə vedrəni boşaldandan sonra Əvəz bir küncə
dörd xırda daş atır. Bunu görən Kərəm girəvəyə salıb ora bir ovuc xırda
daş atır.

Sementi daşıyıb qurtarandan sonra daşları saymağa başlayır Əvəz. Və
görür ki, daşlar vedrələrin sayından çox gəlir. Mat qalıb Kərəmin üzünə
baxır. Özünü saxlaya bilməyən Kərəm gülür.

İşi başa düşən Əvəz bilir ki, arğac Kərəmdən keçib.

* * *
Şamda ot biçirlər. Alı kişi deyir: - Tez gedim priyomniki düzəltdirim.
Kərəm deyir:
Ay Alı, hamı priyomnikini söküb düzəltdirmək üçün mənim yanıma

gətirir. Bəs sən hara aparırsan?
Çörək yeyəndən sonra Kərəm gəlir Alıgilə, priyomniki tam söküb qoyur

yerə. Durur getməyə. Deyir ki, daha mən işimi qurtardım indi gedirəm. 
- Hara? 
- Demişdin ki, sökəcəm?! Sökdüm də. İndi get usta tap gətir yığsın.

* * *
Kərəmin bacısı qızı tez-tez küsülü gəlirmiş. Kərəmin arvadı Suğra deyir

ki, ay Kərəm, bu qız elə gündə bir küsülü gəlir. Necə edək ki, o, bu işini
tərgitsin?

Kərəm: - Ağız bu asandır. Sən inəyi sağ vedrəni qoy yerə. Qalanı ilə
işin yoxdu.

Suğra inəyi sağıb süd dolu vedrəni yerə qoyanda Kərəm tez keçiləri
açıb buraxır və Suğranın başını söhbətlə qatır. Bundan istifadə edən
keçilər südü içirlər. Bunu görən Kərəm düşür arvadının üstünə bir-iki
«vurur», danlayır (yalandan). İşi belə görən Minayə deyir:

– Ay bibi, vallah dayım mənim ərimdən betər imiş ki! Mənim ərim
dayımın yanında toya getməliymiş ki� Mənim ərimə şükür. O, mənə
ancaq acıqlanır söz deyir, daha döymür. Sən allah, elə et ki, dayım küsülü
gəldiyimi bilməsin. Sabah çıxıb gedəcəm evimizə.

Bundan sonra Minayə bir daha küsülü gəlmir. 
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XIII bölüm

MİFLƏR

Bəşəriyyət yarandığı gündən onu əhatə edən ətraf mühit haqqında
düşünmüş, onu dərk etməyə, anlamağa, onunla həmahəng yaşamağa
çalışmışdır. İnsanlar Nuhun tufanı, dünyanın yaradılması, insanın doğul-
ması, xeyir və şər, bitki və heyvanların mövcudluğu haqqında öz fikir və
düşüncələrini yaratmışlar. Böyük həyat təcrübəsinə əsaslanan bu fikir və
mülahizələr çox maraqlı olmaqla bərabər, həm də babalarımızın yaranış
haqqında nə və necə düşündüklərini çox dolğun əks etdirir. Və zaman
keçdikcə tədricən bəziləri öz elmi izahını da tapır. 

KOSMOQONİK MİFLƏR

1. Göyün yeddi qatı var. Birinci qat torpaqdır ki, qara camaat yaşayır.
Sonrakı qatlarda huri-pəri, qılmanlar, peyğəmbərlər yaşayır. Lap sonuncu
qatda, yəni yeddinci qatda isə Allah öz taxtında oturub dünyanı idarə edir.

2. Allah-tala Adəmi palçıqdan yaratdı, onun burnuna üfürub can verdi.
Adəm ata asqırıb ayağa durdu. Allah fikirləşdi ki, Adəm tək darıxacaq.
Ona görə də Adəmin altıncı qabırğasından Həvva nənəni yaratdı. Və on-
lara cənnətdə yaşamağa izn verdi. Ancaq orda bitən ağacın meyvəsindn
yeməmək şərtilə.

Şeytan Adəmi aldadıb həmin meyvədən yeməyə təhrik etdi. Bundan
qəzəblənən Allah Adəm və Həvvanı cənnətdən qovdu.

3. Günlərin bir günü Ayın anası çörək yapırmış. Odun qurtarır. Anası
Ayı odun gətirməyə göndərir. Ay dəcəllik edib getmək istəmir. Qəzəblənən
ana xəmirli əli ilə Ayın sifətinə vurur. İndi də gecə Aya baxanda üzündəki
ləkə görünür.

ETNOQONİK MİFLƏR

İnsan get-gedə cırlaşır. Vaxt gələcək, insan o qədər balacalaşacaq ki,
tüfəngini yovşan kolundan asıb deyəcək:

- Bu nə uca ağacdır?! 
Qafflankufdan bu yanı Azərbaycandır, o yanı İrandır. Qafqankufnan

Arazın arasında bir kişi şah imiş, Azər adında. Araznan Dərbəndin
arasında da bir qadın şah imiş, Baniyə adında. Bunlar İsa ruhulladan 800
il qabaq yaşamışdılar. Bunlar evlənirlər, torpaqlarını da qatırlar bir-bir-
lərinə. Sonra bunların torpağına Azərbaniyə deyirlər. Bu Azərbaniyə indi
Azərbaycan adlanır.
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KOSMİK QƏZA. TUFAN

Mazannənə adlı bir qarı sacda çörək bişirirmiş. Nəvəsi də yanındaymış.
Birdən dünyanın üzünü su alır. Qarı qalır suyun altında. Nəvəsi qaçıb çıxır
bir dağın başına. Nuhun gəmisi gəlir uşağı dağın başından sağ-salamat
götürüb gedir. O vaxtdan o dağa Diri dağ deyirlər. Mazannənənin çörək
bişirdiyi yer ocaqdır.

İNSAN ÖMRÜ. DİRİLİK SUYU

– Allah insanları yaradandan sonra peyğəmbərin biri gedir dirilik suyunu
doldurur bardağa ki, gətirsin insanlara. Qayıdanbaş əlindən bardaq düşüb
sınır. İki qarğa bardağın suyundan içir. Ona görə də qarğalar üç yüz il
yaşayır.

– Köhnə vaxtlar insanlar çox yekə olub.
Alazar adlı bir kişi varmış – ayağının birini bu taya, birini o taya qoyub,

Araz boyda çayı adlayıb keçirmiş.
– Bir oğlan dirilik suyun axtarırdı. Getdi bir bulaq tapdı. Gördü bu bu-

lağın başında bir qoca oturub.
Dedi:
– Qoca, bu nə sudur belə?
Qoca dedi:
– Bu, dirilik suyudur.
Oğlan istədi əyilə dirilik suyundan içə, qarı qoymadı, dedi:
– Bala, içmə. Mən içib dadını görmüşəm; yaşım keçib, bütün bədənim

çürüyüb əldən gedib, ancaq, ölə bilmirəm. Ölüm də bir gözəl şeymiş, bala. 
Bu sudan içib mənim günümə düşmə.
Oğlan qocanın dediyinə qulaq asdı, dirilik suyundan içmədi.

HAMİ RUHLAR

1.Qara Çuxa – baxtıdır, taledir. Qara çuxa, adamın arxasınca gəzib-
dolanır, adama kömək eləyir. Qara çuxa adamnan gəzib-dolanmırsa,
demək o adamın bəxti yatıb. Belə olanda deyirlər ki, filankəsin «qara çu -
xası yatıb». Yox, əgər adamın Qara Çuxası yatmayıbsa, onda deyərlər fi-
lankəsin Qara Çuxası dik durub. 

Qara Çuxa övliyadı. Qara çuxa evin astanasında durar, amma, gözə
görünməz. Evin astanasına çatdın, gərək Qara Çuxaya salam verəsən.

Aclıq düşmüşdü. Camaat yeməyə heç nə tapmırmış. Bir arvad min
zülmlə bir az qatıq aşı bişirir. Davar gələndə qabı aşla doldurur çıxır küçə
qapısında yesin. Birdən yadına düşür ki, evin qapısını bağlamayıb. Qabı
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qoyur divarın üstünə, qayıdır qapını bağlamağa. Qapını bağlayıb gəlir ki,
aş yoxdur. Aşın yerində balaca bir kişi oturub. Kişi deyir ki, mən bu yerlərin
sahibiyəm. Hər gün bura gəlirəm. Evin işığını sönmüş görəndə sənə
acığım tutur.

Qayıt içəri, işığı yandır.
Arvad qayıdıb evin işığını yandırır. Görür ki, aşı evdədi. Çıxır eşiyə ki,

kişi-zad yoxdur.

TƏQVİM MİFLƏRİ

Kiçik Çillədən on gün sonra Xıdır Nəbi bayramı keçirirlər. Qovut çəkirlər,
xəşil bişirirlər. Bir qab qovut götürüb qoyurlar eşiyə. Qovutu ələklə yaxşı
sığallayıb hamarlayırlar ki, Xıdır Nəbi çələyini qovuta bassa, ev-eşiyə
bərəkət gələr.

* * *
Böyük Çilləylə Kiçik Çillə yolda raslaşırlar. Kiçik Çillə Böyükdən soruşur:
– Getdin nə eylədin?
Böyük Çillə deyir:
– Təndirləri yapdırdım, kürsüləri qurdurdum, küplərin, xaralların ağzını

açdırdım.
Kiçik çillə deyir:
– Qoy mən gedim, gör nə eliyəcəm. Qarıları təndirə basıb küflədən

çıxaracağam, gəlinin əlini unluqda, küçüyü yuvasından (dəməyində) don-
durub gələcəyəm.

Böyük çillə də deyir:
– Bacarmazsan�
Qabağı yazdır, 
Ömrün azdır.

* * *
Deyir, bir qarının xeyli oğlağı var imiş. Qışın axırına yaxın bunun ot-

ələfi qurtarır. Nəsə bir təhərnən, ölüm-zülüm martı keçirir. Çöldə ot göyərir,
oğlaqlar yeyib oynaşır. Qarı bunu görüb marta acıq verir ki:

Mart gözünə barmağım, 
Oynaşır oğlaqlarım.
Bunun sözünə martın acığı tutur. Gəlir aprelin yanına ki, mənə on gün

borc ver, işim var. O da verir. Bu on gündə mart bir çovğun, bir tufan eyləyir
ki, gəl görəsən. Qarının bircə oğlağı da qalmır, hamısı qırılıb ölür. Ona
görə də deyirlər ki, «Mart çıxdı, dərd çıxdı».
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* * *
İlin axır çərşənbəsində Qədir gecəsi olur. Həmin gecə hər şey təpəsi

üstə dayanır. Özü də o, yaxşı adamların gözünə görünəndə onların nə
diləyi olsa, o saat yerinə yetir.

HEYVANLARIN VƏ BİTKİLƏRİN MƏNŞƏYİ

Quşlar yarananda hamısı uçurmuş. Bir dəfə quşlardan biri deyir:
– Allah qoysa, sabah uçarıq.
Toyuq deyir:
– Allah qoysa da, qoymasa da sabah uçacayıq.
Quşların bir qismi bunun dediyini təsdiqləyir.
Səhərisi bütün quşlar uçur. Ancaq toyuqla onun sözünü təsdiqləyən

quşlar nə qədər eyləyirsə də, uça bilmirlər.

* * *

Qədimlərdə çox gözəl, ağıllı, namuslu bir qız varmış. Bu qız öz əmisi
oğluna adaxlı imiş.

Qızın toy günü onun əl-ayağına xına qoyurlar.
Çoxdan bəri qızı izləyən, onu ələ gətirməyə çalışan başqa bir oğlan

dostları ilə içəri girir. Yengənin əl-ayağını, ağzını bağlayıb yerə yıxırlar.
Qızı da götürüb dağlara qaçırlar.

Qız nə qədər qışqırır, yalvarır, ona qulaq asan olmur. Hər yerdən əlacı
kəsilən, əli üzülən qız üzünü göyə tutub deyir:

Tanrı məni quş elə, 
Qanadı gümüş elə.
Eldə rüsvay eləmə
Dağda günü xoş elə, 
Daşlara yoldaş elə.
Qız bunu deyən kimi dönüb kəklik olur. Uçub çəmənliyə düşür. Qızın

əl-ayağı xınalı olduğu üçün, kəkliyin də ayağı xınalı olur.

* * *

Lalə vaxtı ilə gözəl bir qız imiş. El-oba onun gözəlliyindən danışırmış.
Bu qızın sorağı uzaq ellərə də gedib çıxır. Hər yandan ona elçilər gəlir.
Ancaq Lalə onların heç birini bəyənmir. Çünki obalarında sevdiyi oğlan
varmış.

Lalə də, onun sevgilisi də öz istəklərini gizli saxlayırmışlar. Oğlan ona
elçi göndərməmişdi. O da, qız da yaxşı bilirdi ki, elçi göndərməyin xeyri
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yoxdur. Qızın atası onu kasıb oğlana verməyəcək.
Lalə sevgilisinin həsrətinə dözə bilmir. Allahdan arzu eləyir ki, canını

bu dərddən qurtarsın. Onun arzusu yerinə yetir. Qız dönüb çiçək olur.

* * *
Bir gün it ilə qurd rastlaşır. İt qurda deyir ki, gəl iy bilməyini mənə ver,

mən də gücümü sənə verim. Qurd razı olur. İndi it iy bilir, qurd da güclüdür.
Deyirlər ki, qurdun öz gücündən xəbəri yoxdur.

* * *
İki qardaş varmış. İsa və Musa. Bunlar heyvan otarırmışlar. Bir gün

heyvanı kəndə gətirərkən baxırlar ki, zalım bir kişinin iki heyvanı yoxdur.
Qayıdırlar heyvanı axtarmağa. Ancaq tapa bilmirlər. Qorxularından da evə
qayıda bilmirlər. Allaha yalvarırlar ki, onları quş eləsin. Allah onları quşa
döndərir. İndi həmin quşlar heyvanları axtarır və bir-birindən soruşur:

– İsa tapdın?
– Yox!
– Musa tapdın?
– Yox!

* * *
Şanapipik gözəl bir gəlin imiş. Bir gün o, saçını yuyub darayırmış.

Birdən qaynatası gəlib onu görür. Gəlin utandığından Allaha yalvarır ki,
bunu quş eləsin.

Başındakı darağı ilə birlikdə Allah bunu quş eləyir. Gəlinin bir oğlu da
var imiş. Ona görə də o həmişə «bup-bup» eləyib oğlunu axtarır.

* * *
Qulluqçu qız xanımın darağı ilə başını darayır. Darağı boxçaya, paltar-

ların arasına bağlayıb, taxçaya qoyur.
Bir müddət sonra xanım darağı istəyir. Qulluqçu qız darağın yerini unu -

dubmuş. Nə qədər çalışır, darağın yerini xatırlaya bilmir.
Xanım qulluqçu qızdan şübhələnir.
– Darağı oğurlamısan! - deyir.
Qız xəcalətindən tər tökür, and-aman eləyir:
– Xanım, mən oğru deyiləm. Daraq tapılacaq.
Ancaq nə qədər axtarırlar, daraq tapılmır. Qız utandığından Allaha yal-

varır ki, «Məni quş elə!» birdən yadına düşür ki, daraq taxçadakı
boxçadadır. Amma daha gec idi. Elə o vaxtdan turac quşu oxuyur.

– Xanım, taxçada-boxçada. Xanım, taxçada-boxçada.
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MİFOLOJİ İNAMLAR

Evdə adam olmasa da, içəri girəndə salam verərlər. Deyərlər, evdə kim-
sənələr var. Onlar evə xeyir-bərəkət gətirir. 

Suya salam verməsən, sənə qarğış eləyər.
Sübh vaxtı, axşam çağı suyun başına gedəndə salam vermək lazımdır.

Suda Qarı nənə adlı bir şəxs yaşayır. Əgər, ona salam verməsən, acığı
tutar, sənə xətər (sədəmə) toxundurar.

Əgər bilməyib çörəyi ayaqlasan, gərək üç dəfə öpüb gözünün üstə
qoya san, yoxsa çörək sənə qənim olar.

SINAMALAR, YOZMALAR

1. Səhər doğulan adamın ayağı yüngül, gecə doğulanın ayağı ağır olar.
Çörək yapanda, hana toxuyanda səhər doğulan gəlir, «işin irəli» – deyir.
Sonra işə başlayırlar.

2. İlan qurbağanı udanda qurbağanı azad edib ilanla qurbağanın
arasına keçsə əli düşümlü olar. Boğazı ağrıyan adamın boğazını sığasa
sağalar.

3. Pişik əl-üzünü yuyanda, – deyərlər ki, yağış yağacaq.
4. Canavar hansı kəndin yanında balalasa, o kəndin mal-heyvanına

dəyməz, – deyirlər.
5. Əlinin içi qaşınsa pul tapacaqsan.
6. Yuxuda papaq görəndə adamın vəzifəsini böyüdəcəklər.
7. Yuxuda qurd görmək sağlamlıqdı, gümrahlıqdı.
8. Yuxuda ilan görsən, demək nəsə yemisən, kiməsə verməmisən,

onun da ilanı səni qovur.
9. Yediyin bir şeydən yanında olan uşağa verməsən nəfsi qalar, - deyir-

lər. Onun da ilanı səni çalar. Axı deyirlər ki, hərənin bir ilanı var.
10. Yuxuda üzüm görmək pisdir. Demək, ağlayacaqsan.
11. Boğazı ağrayan adamın boğazını üç dəfə sığallayıb, bu sözləri

desən boğaz ağrısı çəkilər:

Gündüz gəlibsən, gündüz qayıt, 
Gecə gəlibsən, gecə qayıt.
Necə gəlibsən eləcə qayıt, 
Qayıt, qayıt, qayıt�
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XIV bölüm

OVSUNLAR

QURD AĞZI DUASI
1. Şəmsu,
Həvə,
Qərux,
Əfət,
Dəmdəmə,
Əleyhim,
Rəbbihim,
Müzəmmim,
Fəqsəfi,
Valihi,
Ya xəfi,
İqlahi.

İqlahi – qurdun adıdır.
2. Birinin mal-qarası, qoyun-quzusu itsə, «qurdun ağzını» bağlayırlar.

Bir bıçağı götürüb heyvanını gedə biləcəyi dörd tərəfi nəzərdə tutub
bıçağa bu sözləri deyirlər:

Hasarın hasar olsun, 
Hasarın günbasar olsun.
Əbi hasarın çəksin, 
Peyğəmbər möhürün vursun.
Ona gələn qurd-quşun – 
Allah da yolun kəssin.

Bunu deyib bıçağı bir yerə basdırırlar, ya da qatlayıb bir yerə qoyurlar.
Mal-heyvan, qoyun-quzu tapılanda, evə sağ-salamat qayıdanda bıçağı
açarlar ki, qurd ac qalmasın.

Qırxılıq (qırxlıq) götürüb «qurd ağzı» duası oxuyub ağzını iplə bağlayır-
lar. Heyvan tapılandan sonra bıçağın ağzını açırlar və dua öz hökmünü
itirir.

3. 
Hasarın hasar olsun, 
Bezarın bezar olsun.
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Qırx illik üçün, 
Qırx damar üçün, 
Qurdun, quşun yönü o yana
Dabanı bəri hasar hasarlayıram.
Hasar mənim olmasın, 
Aşa-Fatma nənəmin olsun.

Sofu gəlir ilan duası oxuyurdu:
Talxam, haydı, 
Şalxam, haydı, 
Cəfəri, Cəfəri, 
Cinni bəşər.
Şahmar, 
Yelmar, 
Gulmar.
Mələyim, quzum, 
Şünağzı məndə.
Dəyməsin, aşmasın.
Yüzənni gəmsin, 
Ya Süleyman peyğəmbər, - 
Deyib dua oxuyub püf eləyir, ilanları adamların başına dolandırırdı. O

duzu həyətə səpirdilər, heyvanlara verirdilər ki, mal-qara, həyət-baca
sədəmədən, xata-baladan uzaq olsun.

Uşağı gözdəymədən, nəzərdən qorumaq üçün üzərlik yandırırlar. Üzər-
liyi yandıranda deyirlər ki:

Çıxdım Savalan dağına, 
Çağırdım ya Əli, ya Məhəmməd!
Dedi, nədir fağır biçarə?
Dedim nədir bu dərdə çarə?
Dedi kollu-koslu üzərlik, 
Başı börklü üzərlik!
Üzərliksən havasan!
Yetmiş dərdə davasan!
Tökürəm səni oda
Göstər hökmün üzərrik.
Bir, iki, üç, dörd, 
Çırtdasın, pırtdasın, 
Yaman gözlər pırtdasın.
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* * *

Uşağı çimizdirəndən sonra ayağı üstə saxlayıb başına su tökürük.
Suyu tökdükcə deyirik:

Ağırlığım, uğurluğum
Dağlara, daşlara
Göydə gedən quşlara, 
Göldə yatan camışlara, 
Qoyundakı qoçlara, 
Hürüşən itdərə, 
Mırtlaşan arvadlara.

* * *

Uşaq ağlağan olsa, heç zadın üstündə ağlasa dədəsin, anasının başını
yeyir. Gərək onun ağzına duz töküb başmaq tayıynan vurasan.

Dişim-başım ağrımasın.

* * *

Uzanmış adamın üstündən adlamazlar. O zaman adam xəstələnə bilər.
Yağış yağmayanda şəhid qəbrindən bir daş götürüb suya salarlar.

Yağış yağar.
Daşı çevirəndə yağış kəsər.
İlaxır çərşəmbə gecəsi suyun üstundən hoppanıb deyərlər:
Atıl-ütül çərşəmbə, 
Çilləm, tökül çərşəmbə, 
Baxtım açıl çərşəmbə.

* * *

Ağzın içi yara olanda o başdan gedirsən su üstə. Deyirsən ki;
Salam Məlik sucuğaz, 
Əleyk salam bacığaz.
Ağ gümbəzinə od düşüb
Dərmanıdı bucığaz�
Əlini suyunan doldurub ağzına atırsan. Yara sağalır.

* * *

Həyətdə sağsağan qarıldasa onda belə deyərlər:
- Sağsağan, xeyir xəbərdisə onda yerini dəyiş.
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Sağsağan da bu budaqdan o budağa qonub qarıldamağa davam edər
ki, bu da xəbərin xeyir olmasına işarədir.

* * *

Göz səyriyəndə bəla olar. Bəlanı ötüşdürmək üçün gözün üstünə qır-
mızı parça, sap qoyarlar.

* * *

Evi süpürəndə üstünə süpürgə dəysə gərək süpürgənin üstə üç dəfə
tüpürəsən, yoxsa şərə düşərsən.

* * *

Əlini qəbrə tərəf uzatmazlar, yoxsa ölü düşər. Əgər uzatmısansa, gərək
barmağını dişləyib ayaqlayasan.

* * *

At nalı, inək, it başını bir ağaca keçirib evin, bağın görünən yerinə
sancırlar ki, pis gözlər dəyməsin. Bu həm də pis ruhları, bəd nəzərlərin
evə, bağa toxunmasına, sədəmə yetirməsinə imkan vermir. Yəni evi, bağı
pis nəzərdən qoruyur.
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XV bölüm

ƏSKİ İNAMLAR

Nənəm Gülnisə deyərdi ki, axşam olanda hananı (xananı) darda (tarım)
saxlamazlar. Bu günahdı. Hananın çivlərini çıxarıb iplərini boşaltmaq
lazımdır.

* * *
Gülnisə nənəm deyərdi ki, sacı ocağın üstə boş qoyub qalxmaq olmaz.

Əgər durmağa məcbur olsan sacın üstə ya bir gərmə qırığı, və ya da ağac
parçası qoymaq lazımdır. Yoxsa cinlər çörəyi salar, süfrənin bərəkəti
qaçar. 

* * *
Əgər bir qadının dalbadal bir neçə uşağı doğulandan sonra ölərdisə,

deyərdilər ki, uşağı erməni (bir xaç pərəstin) köynəyindən keçirmək
lazımdır.

Yəni köynəyin yuxarı düymələrini açıb təzə doğulan uşağı köynəyin
boğazından salıb aşağısından çıxarmaq lazımdır. Bu işi üç dəfə təkrar
etmək lazımdır. Bundan sonra uşaq ölməyib yaşayar. Uşağı köynəyindən
keçirən şəxs isə uşağın kirvəsi olar. Ona kirvə deyərlər.

– Şər qarışan zaman evi süpürməzlər, deyərlər ki, evin bərəkəti qaçar.
– Qurdun tükünü, caynağını, dişini hər kimin üstünə tiksən ona göz

dəyməz və urcahına uğur çıxar.
– Əgər uşaq ağacla yeri döyərsə (vurarsa) yaşlı adamlar deyərdilər:
Yerə döymə, yer anası dabanını dişlər.
– Uşağı evdə tək yatırmazlar. Cin toxunar deyərlər. Gərək uşağın

başının altına çörək, duz və ya açıq bıçaq qoyasan. 
– Yağan yağış əgər kəsməsə onda eyni adlı (adaş) iki adam üç yerdə

üç yol ayırıcında yerə bir ağac mıx vura-vura deyərlər: «Sən Əli, mən Əli
mıxı yerə vur Əli. Yağış kəssin gün çıxsın». Mıx yerdə itənə qədər bu söz -
ləri təkrar edərək mıxı yerə vururlar.

Bununla da yağış kəsər, hava açılar, gün çıxar.
Çilləsi olan uşaq oturanda qıçını-qıçının üstə düşər (qoyar). Bunu

aradan qaldırmaq üçün uşağı üç dəfə böyürtkən kolunun, – başqa kol da
ola bilər, – altından keçirərlər. Bir nəfər kolun bu üzündə durub uşağı kolun
altından o biri üzdə olan adama verir. O, da uşağı alıb kolun üstündə, –
yanından da olar, – geri verir. Bu vəziyyətdə uşaq üç dəfə kolun altından
keçiriləndən sonra, o, çillədən çıxır və qıçı-qıçının üstə düşmür.

– Uşaq yeriməyəndə onu xəlbirə qoyub yeddi qapını diləndirirlər,
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(gəzdirərlər) pay yığarlar. Pay verənlər, uşağın yeriməsi üçün Allaha dua
edərlər. Bir müddət sonra uşaq yeriməyə başlayar.

– Bu da əsgi inamlardandır. Deyərlər ki, cinin paltarına iynə, sancaq
taxa bilən onu özünə tabe edər. Və cin də onun bütün arzularını yerinə
yetirər. Bəzən deyərlər ki, filankəsin gözü dəydi adama. Belə adam kimin
qarşısına çıxdısa ya yolunu dəyişməli, ya da yanını qaşımalıdır. 

– Əgər qapı iti şər vaxtı ulayarsa bədbəxtlik gətirər deyə azdırarlar.
– Əgər bayquş qapıda ulayarsa bir qadın çörək və duz götürərək ona

and verir. Ay quş, səni and verirəm Süleyman Peyğəmbərin çıqqasına,
səni and verirəm bu duz, çörəyə, çıx get bu qapıdan. Bu and üç dəfə
təkrar edilir, sonra duz və çörək bayquşa atılır. Bayquş da uçub gedir.
Əgər getməsə daş, ağac atıb qovmaq lazımdır onu.

– Əgər dalbadal, ara vermədən göz yarasının biri sağalmamış o biri
çıxırsa bu zaman bir şey yeməkdən, - məsələn, nənəm ölüncə və yaxud
on il qara ciyər yeməyəcəm deyə – tövbə etsən daha çiban çıxarmazsan.
Bir dəfə qıçımdan göz yarası çıxarmışdım. Biri sağalmamış o biri çıxırdı.
Qocam – biz nənəmizə qoca deyirdik, - dedi ki, denən ki, qocam ölüncə
qara ciyər yeməyəcəm. Mən o deyən kimi etdim – yəni qara ciyər
yeməkdən imtina etdim. Az keçmiş yaralar sağaldı və bir daha elə yara
çıxmadı.

– Quraqlıq olanda bir cöngəni kəndin torpağının başına hərləyib qurban
kəsər, müsəlləhə çıxarlardı.

Bunun üçün dəstəmaz alar, hamılıqla namaz qılar, əl qaldırıb Allaha
dua edər, yağış yağması üçün o böyük Yaradandan xahiş edərdilər. Bun-
dan sonra mütləq yağış yağardı. 

– Bostan vaxtı ilk xiyar tağı çiçəkləyəndə elə bostandaca yumurta
qayğanağı bişirilir. Onda məhsul bol olar - deyərlər. Bostanda ilk xiyarı
dərəndə başını kəsib həmin dilimi kəsilən yerə sürtür və alına yapışdırar-
lar. Onda məhsul acı olmaz. 

– Ocağa tüpürmək, üstünə su tökmək, ya da ayaqlayıb söndürmək
olmaz. Yoxsa ocaq sahibinin acığına gələr, adama ziyan, zərər toxuyar.

– Boş evə girib salam verəndə Allaha salam verirlər.
– Qaramanın pirinin qurbanı iribuynuzlu mal-qara, qoyun, nəziri qızıl

onluqdur.
– Kimin həyətində qoyun varsa, hər gecə onun üstünə yeddi dəfə nur

gələr. Qoyunun yiyəsi pak adam olmazsa, nur evin dövrəsini fırlanıb qayı-
dar.

– Ocaq ilanını öldürmək olmaz, günahdır. Hər evdə yeddi ocaq ilanı
olur. Biri fərəhdi, biri mələkdi, qalan beşi evə dirəkdi. Fərəh ilan ziyanlıq
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eliyər, mələk ilan kömək eliyər, qalanları da evə bərəkət, ruzi gətirər.
– Hacı Qaramana bir çəlik verirlər, deyirlər bu çəliyi harda yerə sanc-

san, orda məskən salarsan.
Hacı Qaraman çəliyi gətirib burda torpağa sancır. Çəliyin yerində ardıc

ağacı bitir. İndi o ardıc pirdir. Aparıb o ağacın dibində çıraq yandırırlar.
– Novruz bayramında ağaclar yatırlar. 
– At ancaq Novruz gecəsində üç dəfə gövşəyir. Deyirlər ki, kim onun

gövşəməyini görsə ona vergi verilir.
– Çərşəmbə gecəsi sular dayanar, bütün ağaclar isə başını aşağı salıb,

səcdəyə gedər. Su duranda elə ki, at kişnədi, nəyi desən o, qızıla çevrilər.
– İl təhvil olanda su dəyişir. Təzə sudan gətirib həyətə, evə, tövləyə

səpirlər, evdə yatanların gözünə su tökürlər ki, aydınlıq olsun.
– Ölünü tək qoymazlar, yoxsa şeytan gəlib imanını aparar. O dünyaya

imansız gedər. 
– Ölü yuyulan yerdə gərək üç gecə ya çıraq, ya da şam yansın.
– Şər vaxtı su içməzlər. Çünki şər vaxtı ölülərə su verirlər. Hər kim şər

vaxtı su içərsə, öz yaxın ölülərinə veriləsi suyu kəsir.
– Cümə axşamı kimi torpağa tapşırsalar ona sorğu-sual olmur.
– Şeşə – qeyibdən gələn bir quşdur. Ancaq gecələr uçur.
Qırxlı uşağın üstündən keçsə uşaq qaralar, boğulub-ölər.
– Gün düşən yer murdar olmaz.
– Uşağa göz dəyəndə duzu uşağın başına fırladıb, ocağa atırlar. Deyir-

lər: «Balama dəyən göz bu duz kimi çırtlasın».
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XVI bölüm

MARAQLI ADAM

Adını çoxdan eşitmişdim, ancaq görüşməyə məqam düşməmişdi. Bir
gün dostum Hacı Oruc Aslan müəllimin mənimlə görüşmək arzusunda
olduğunu bildirdi. 

Bu ilin əvvəlində onun iş yerinə getdik. Otağına daxil olanda bizi qarşıla-
maq üçün yerindən durub qapıya doğru gəldiyini gördüm. Qısaqol köy nəkdə
idi, qalstuk taxmışdı. Ucaboylu, saçları artıq ağarmış bu adam üzün də
təbəssüm, gur səslə, mehribanlıqla “Xoş gəlmisiz!” deyib görüş mək üçün
əlini irəli uzatdı. Səmimiyyətlə əlimizi sıxıb oturmağa yer göstərdi.

Qeyri-iradi bir maraq və diqqətlə müşahidə edirdim onu. Hərəkət -
lərindəki ağırlıq, sanbal, baxışlarındakı yumşaqlıq və səmimiyyət bir
qələm əhli kimi çəkirdi məni. 

Onun gülməyi də maraqlı idi. Sıxıla-sıxıla, candərdi, dodaqucu yox,
içindən gələn bir coşqu ilə, bütün qəlbi ilə gülürdü. Gülüşün özündə də
bir ağırlıq, nədirsə, özünəməxsus bir ağayanalıq vardı. Bu da Aslan müəl-
limin soykökündən, qanından gəlirdi. Düşünürdüm, sən həyatda özündən
asılı olmayaraq hər şeyi unuda bilərsən, ancaq qan yaddaşından silə
bilməzsən. Sənin varlığın, kimliyin əbədi həkk olub orda. 

Aslan müəllim danışarkən müsahibinin düz gözlərinə baxır. Bu bir tə -
rəfdən onun səmimiliyindən xəbər verirsə, digər tərəfdən də qarşı tərəfi
öyrənmək, onun kimliyini, arzu və məqsədini dərk etməyə, aydınlaşdır-
mağa çalışır. 

Baxışlarındakı aydınlıq, cazibə, bu cazibənin axarındakı fikrin,
düşüncənin genişliyi, bu genişliyin qəlbi sakitləşdirən, ruhu yüksəldən
işığı, nuru onun mənəvi saflığına, təmizliyinə aşkar bir işarədir. 

Onu müsahibləri üçün maraqlı edən nədir belə? İlk növbədə
özünəməxsusluq: nitqinin əlvanlığı, danışığının şirinliyi, həlimliyi, söhbəti
istədiyi anda istədiyi yönə salmaq bacarığı, səmimiliyi ilə könülləri doyur-
maq, duyğulandırmaq istedadı, daxili zənginliyi. Aslan müəllim açıq danış-
mağı bacarır. Qarşı tərəfdən də bunu istəyir. 

İlk qələm təcrübəsini xatırlayır. “Kolxozçu” qəzetinin redaksiyasına necə
getməsini, Seyfəddin Əliyevin onun yazısını oxuyub düzəlişlər etməsini,
redaktor Sırac Rüstəmovun onu köhnə bir tanış kimi gülərüzlə, mehriban-
lıqla qarşılamasını yada salır. Yada salır ki, onların qayğısı, köməyi onu
necə ruhlandırdı. Daha yaxşı, daha ürəklə yazmağa necə qol-qanad verirdi. 

Kimlər onun qolundan tutub kömək olub, yol göstərib hamısını minnət-
darlıqla xatırlayır. Xüsusilə də atası Əhməd kişini. 

Tələbəlik illərinin şirinliyindən, keçirdiyi yuxusuz gecələrdən söhbət açır,
asta-asta ötənləri vərəqləyir. 
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Onu sıravi jurnalistlikdən indiki səviyyəyə - AzərTAc-ın Baş direktoru
vəzifəsinə gətirən yollar heç də asan və rəvan olmamışdır. O, çalışmış,
ən yaxşılardan öyrənməyə utanmamışdır. Onun necə məsuliyyətli, nizam-
intizamı gözləyən olması elə söhbətlərindən də aydın olur. Aslan müəllim
jurnalistliyi sevmiş, bu peşənin şərəf və ləyaqətini qələmi ilə qorumuşdur.
Ən əsası isə, o, həmişə qərəzsiz və ədalətli olmuşdur. Sözə və qələmə
həmişə böyük sevgi bəsləmişdir. Mətbuat sahəsindəki xidmətlərinə görə
2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
Sərəncamı ilə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına, 2005-ci ildə Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə “Tərəqqi”
medalına, 2010-cu ildə “Vətənə xidmətə görə”, 2011-ci ildə 60 illik yubileyi
ilə əlaqədar “Şöhrət” ordenlərinə və Rusiya Prezidentinin Sərəncamı ilə
“Dostluq” ordeninə layiq görülüb, “Həsən bəy Zərdabi” və “Qızıl qələm”
mükafatlarının laureatıdır. 

Arabir söhbətə qarışır, məni maraqlandıran məsələlər haqqında suallar
verirəm. 

Onun uca boyunu, “qollu-budaqlığını” görəndə babası Aslan bəyi xatır-
ladım. Mən onu görməmişdim, ancaq Bəhmən kişinin onun haqqındakı
söhbətlərini çox eşitmişdim. Düşündüm ki, elə Aslan bəy də bu görkəmdə,
bu boy-buxunda ola bilərdi. 

Tez-tez telefon zəng çalır, o isə üzr istəyib dəstəyi qaldırırdı. Xəttin o
ucundakı müsahibini diqqətlə dinləyib lazımi məsləhət verir, qaldırılmış
məsələni yerindəcə həll edirdi. Vaxtını çox almamaq, işlərinə mane olma-
maq üçün icazə istəyib qalxırıq. Bizi qapıya qədər ötürür. Əl tutub görüşüb
ayrılırıq. 

Bir eloğlu ilə də beləcə doğmalaşır və “hələlik”, – deyib xudahafizləşirik. 

Yaxşı insanların üz nurundan, 
Yaxşı insanların ürək qorundan, 
Yaxşı insanların arzularından 
Güc alıb yaşayır bu qoca dünya.

Yaxşı ki, dünyada hələ yaxşı var, 
Yaxşı ki, gözlərdə Tanrı baxışı var, 
Yaxşı ki, göylərin min bir naxışı var - 
Bəzənib yaşayır bu uca dünya. 

İnsan var bilməzsən neçə sifətdir, 
Bilməzsən qəlbində sevgi, nifrətdir. 
Əvvəldə, sonda da bir həqiqətdir -
Əzəldən ikili bu haça dünya.
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YAŞANMIŞ TARİX

Tariximizin neçə-neçə şanlı və qaranlıq səhifələri yatır ana dediyimiz
qara torpağın qoynunda. Uzun illərin biganə və laqeydliyi bu səhifələri
öyrənməyə imkan verməyib bizə. Ancaq son illərin hadisələri bizi öyrədir
ki, əgər özünü təsdiq etmək, kim olduğunu bilmək və bildirmək
istəyirsənsə öz keçmişinə üz tutub onu dərindən öyrənməlisən.

Ermənilərin başımıza nələr gətirdiklərini, hansı vəhşiliklər törətdiklərini
tarixin səhifələrilə bərabər torpağın qoynunda yatan adsız, ünvansız
toplum məzarlıqları da sübut edir. Bu məzarlar tək erməni kəndlərilə
qonşu olan azərbaycan türklərinə məxsus kəndlərdə deyil, onlardan xeyli
uzaq olan müsəlman kəndlərində də silinməz izləri qalır.

1964-65-ci illər idi. Sümürtkən piri yaxınlığında kanalın üstə göl yeri
qazırdıq. Bu göldən motor su götürərək kəndə vuracaqdı. Təxminən yarım
metr qazdıqdan sonra torpaqdan elə bil kəsik, ağır bir hava vurdu bizi.
Nəfəs almaq çətinləşdi. Belin ağzında kənara atılan torpaq isə əvvəl qan
rənginə çalır sonra isə tədricən bozarırdı. Havanın müdhiş dərəcə də ürək
bulandırıcı, boğucu olmasına baxmayaraq biz qazmağa davam etdik. İndi
belin ağzında insan kəllələri oynayırdı. Bir-birinin üstə qalaqlanmış bu
insan kəllələri boş göz-yerlərilə qorxunc bir şəkildə bizə baxırdılar. Qol-
qiç sümükləri də təpələnmişdi gölün kənarına.

Bu qədər insanın bir məzarda dəfn edilməsi səbəbsiz deyildi. Hər dəfə
beli torpağa sancdıqca elə bil torpaq zarıyır, acı-acı inildəyirdi. Ətrafımızda
sanki nələrinsə uçduqlarını hiss edir, səslərini eşidirdik. Sifətimizə zəif bir
meh toxunurdu. Nə idi bu ağrının, əzabın səbəbi? Səbəb? Erməni qan
hərisliyi, erməninin erməniliyi. Erməni acizliyinin vəhşiliyi. Erməni atlı
dəstəsi qəfildən göründü. Hamı dəhşət içindəydi. Qaçıb gizlənməyə imkan
yox idi. Silah götürə bilənlərin çoxu yaylaqda idilər. Kənd 8-10 kişinin
ümidinə qalıb. Şiddətli müqavimət heç kimi xilas etmədi. Kimini qılıncdan
keçirdilər, kimini gülləyə tuş etdilər. Xəbər alan dağçılar ata suvar olub
kəndə üz tutdular. Kənd talanmış, insanlarsa rəhimsizcəsinə məhv
edilmişdilər. 

Torpaq öz qurbanlarını bax, beləcə öz qoynuna alır. Zaman keçdikcə
bu hadisə də unuduldu, yaddaşlardan silindi. Ancaq torpaq onu yaşatdı.
Yaşatdı ki, bizlərə çatdırsın.

Yaralanmış, ancaq ölməyib sağ qalanlar öldürülənləri tək-tək dəfn edə
bilməyəcəklərini görüb onların hamısını bir yerdə, bir qəbrdə dəfn etdilər.
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“SÜBBÜ SABAHIN XEYİR!”

Siz hər səhər evdən çıxıb asfalt yolun kənarı ilə
iri addımlarla, qollarını ata-ata, - qabağı açıq pen -
cəyinin ətəkləri yeridikcə yellənə-yellənə işə gedən
bir oğlan görərdiniz. Qarşısına çıxan hər bir adama
şuxluqla, - gözlərindən gülə-gülə, - “Sənin sübbü
sabahın xeyir” – deyərdi bu oğlan. Orta boylu, dolu
bədənli, quş kimi cəld, qıvraq olan bu oğlan Famil
Əmiraslanov idi.

Famil hələ uşaqlıqdan atadan yetim qalmışdı.
Ataların belə bir sözü var. Uşaq atadan yox,
anadan yetim qalar. Bu doğrudan da belədir. Anası
Tavad arvad Famili yetimçilik görməyə qoymadı. Kolxozda işlədi, çalışdı,
özü də namusla, qeyrətlə çalışıb üç övladını – iki oğlunu, bir qızını əlinin
zəhməti, alın təri ilə halallıqla böyütdü. 

Səkkizillik məktəbi qurtaran Famil Salyan rayonundakı Kənd Təsərrü-
fatı Texnikumuna qəbul olundu. 

Texnikumu qurtaranda təyinatla Şıxalıağalı 26 Bakı komissarı adına
kolxoza işə göndərildi. 

İş çətin olsa da kənd uşağı idi Famil. Qorxmadı işdən, ürəklə çalışdı.
Həmkarları da çətinə, bərkə düşəndə kömək etdilər ona.

Beləcə əməkçi bir insan ömrünü yaşamağa başladı Famil.
Kəndin xeyir-şərindən qalmazdı. Hansı işi desələr, tapşırsalar onu yeri -

nə yetirirdi. Çay qoymaqdan stola nəzarət etməyə qədər.
Evləndi, ailə qurdu. Övladları dünyaya gəldi. Sevindi. Halalı Göyçəklə

uşaqlarını böyütməyə başladılar. Necə də xoşbəxt idi. 
Ancaq qara buludlar minlərlə soydaşları kimi onun da başının üstünü

aldı. Erməni təcavüzü onu da torpağın müdafiəsinə qaldırdı. Tankçı idi.
İlkinlərdən biri kimi ərizə verdi döyüşə getməyə. (O zaman kontrakt bağla-
maq lazım idi. Döyüşə gedənlərin həm iş yerində maaşı saxlanılırdı, həm
də döyüşçü kimi onlara əlavə pul verirdilər.) Famildən döyüşə getmək
üçün pul istədilər. Nifrət elədi bu vətən torpağı, onu azadlığı ilə alver edən-
lərə.

1993-cü il oktyabrın 23-ü. Famil də min arzu, istəklə tikib qurduğu isti
yuvasını qoyub çıxmağa məcbur olur. 

Familin özünün dediklərindən:
Hamı çıxırdı, kənd boşalırdı. Kolxozun iki kombaynı vardı. Təzə biçilmiş

taxıl anbarda qalmışdı. Təzə kombaynı yanacaqla doldurub verdim an-
barın qalağına. Elevatoru işə saldım. Tığ vurulmuş, ermənilərə qalacaq
min bir əziyyətlə yetişdirdiyimiz sapsarı kəhrəbaya oxşayan halal bərəkəti
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başladım doldurmağa kombaynın bunkerinə. Bir neçə kisə də doldurub
atdım samanlığa, üstünü də samanla örtdüm. Əvvəl Saatlıya gəldim. Bir
müddət orada qalandan sonra gördüm ki, ev sahibi çox narahatdır. O dedi
ki, Famil, evdə yeməyə heç nə yoxdu. Kənddə dəyirman varmı? – mən
soruşdum. Dəyirmanı neyləyirsən? - deyə o təəccüblə soruşdu.

Kombaynı sürdüm dəyirmanın qabağına. Dəyirmançıya, – dəyirmanı
işə sal!, - dedim. Dəyirmançı mat-mat üzümə baxıb, - dən yoxdur, - dedi.
Dəyirmanı niyə işə salım? - deyə soruşdu.

Sən işə sal! Sənə 4 ton taxıl gətirmişəm, - dedim.
A qardaş, sən allah mənimlə zarafat etmə. Dörd ton yox e... heç bir

kisə taxıl yoxdur burda.
Kombaynın bunkerinə bax, - dedim. Kişinin gözləri dörd oldu.
Bu taxılın hamısını üyüdüb yığarsan kisələrə. Kəpəyini müftə-müsəllim

verirəm sənə. Kişinin uçmağa qanadı yox idi. Tez dəyirmanı işə saldı. 
Evində qaldığım kişiyə isə bir yük maşını tapıb gətirməsini xahiş etdim.
Dəni üyüdüb qurtardıqdan sonra hamısını yüklədim maşına. Bir kisə

un da dəyirmançıya verdim. Maşın sahibinə də bir kisə verdim. Ev sahibi -
nə də pay verdim ki, ailəsini saxlaya bilsin bu çətin dövrdə. 

O vaxtlar bacım Fənar və uşaqları Bakıda bir yataqxanada məskun-
laşmışdılar. Çörək yox idi. Torba-torba un daşıyıb onların da qıtlıq çək-
məsinə imkan vermədim. O, ağır günlərdə beləcə yaşayıb dolandıq.
Beşindən pis olsaq da üçündən yaxşı dolanırıq indi. Şükür Allaha!

İndi Famil Qaradağda kubik kəsən maşında işləyir. Yaşlanıb. Saç-
saqqalı ağarıb. Həyat onu nə qədər sıxsa da ruhdan sala bilməyib.

Öz zarafatından, deyib-gelməyindən də qalmayıb Famil.
Familin atası Lələş kişini mən görmüşdüm. Üzügülər, əliaçıq, zarafat

etməyi sevən bir adam idi.
Lələş kişi həbs edilmişdi. Hadisə belə olubmuş.
Lələşin yaxın qohumu olan bir qadının oğlu dostları ilə mal oğurlayıb

kəsiblərmiş. Onda da sovet hökumətinin qılıncının dalı da, qabağı da
kəsən vaxtı idi. Sağlam malı kəsmək qəti qadağan idi. Bu cinayət sayılırdı.
Mal kəsən oğlan əlində ət apararkən milislər onu tuturlar. Əti kimdən
almısan? – sualına cavab verə bilmir. Oğlanın anası Lələşə yalvarır ki, bu
işi öz boynuna götürsün. Deyir ki, sən cavan oğlansan, arvad, uşağın yox-
dur. Cəzanı çəkib qayıdarsan. Amma oğlumun evdə uşaqları var. Onları
kim saxlayacaq?

Lələş bu cinayət işini boynuna götürür. Ona 7 il iş verirlər. Cəzasını
çəkib qurtardıqdan sonra kəndə qayıtmağa icazə vermirlər. Göndərirlər
Mirbəşirə. Lələş də orada ailə qurub ev-eşik sahibi olur. Çox illər sonra
icazə alıb öz doğma kəndinə qayıda bilir.
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YALQUZAQ

Ziyarətdən qalxıb Şıxalıağalı dərəsi aşağı tələsən külək qarşısına
keçən hər şeyi silib-süpürürdü. Ağacların çılpaq budaqları vıyıltı qoparır,
tükürpədici səslə zarıyan amansız külək qəzəblə burub qaldırdığı qar
tozanağı aləmə bir bəyazlıq gətirmişdi. Bu ağlıqdan gözlər ağrıyır, baş fır-
lanırdı. Donmuş qar dənəcikləri qırma kimi batırdı adamın sifətinə. Qar
tozanağı gözlərə dolur, nəfəsi təngidirdi. İki addım qabağı görmək ol-
murdu. Kiçik çillənin şaxtası küləyin təsirindən daha da dözülməz ol-
muşdu. Sazaq adamın yeddi qatından keçirdi. Sırsıra bağlamış ağacların
kövrəkləşmiş budaqları sınıb tökülürdü. Gecədən xeyli keçmişdi. Soyuq-
dan donan itlər də quyruqlarını qısaraq külək tutmayan bir yerdə daldalan-
mışdılar. 

Məstalı quzu dərisindən tikilmiş papağını başına qoydu. Qapını açıb
bayıra çıxdı. Bayırın havası onu vuranda elə bil bədənindən soyuq bir
gizilti keçdi. Heç yerdən bir işıq olsun belə gəlmirdi. Kənd zülmətə bat-
mışdı. Evlər qar yığını altda itib-batmışdı. Dayanıb ətrafı dinlədi. Küləyin
səsindən başqa heç bir şey eşidilmirdi. Əl ağacını götürüb eyvandan çıxdı.
Külək az qala yıxacaqdı onu. Özünü qabağa verib küləyə qarşı irəli yeridi.
Yerdən qazılmış tövlənin girəcəyini qar basmışdı. Ayağı ilə qarı kürüyüb
qapını açdı. İçəridən çıxan nəm sadır iyli hava üzünə vurdu. Cəld içəri
girib arxasınca qapını çəkdi. Dayanıb gözlərinin qaranlığa alışmasını göz -
lədi. Tanış hənir alan qoyunlar mələşdilər. Səsini çıxarmayan Məstalı əlləri
ilə qoyunları aralaya-aralaya irəli yeridi. Orta dirəyə çatıb dayandı. Ətrafa
baxdı. Gərməşəvid ağacından olan comağını bərk-bərk sıxıb dirəyə
söykəndi. Diqqətlə ətrafı dinləməyə başladı. Bayırda küləyin dəlicəsinə
hay-küyündən başqa heç bir səs eşidilmirdi. Necə söykənmişdisə dirəyə,
duruşunu pozmadan eləcə də qalırdı. Bəlkə də xoruzun birinci banına az
qalmışdı. Birdən qulağı yüngül bir xışıltı səsi aldı. Səs tövlənin üstündən
gəlirdi. Bir an sonra tövlənin üstünün eşildiyini hiss elədi. Yerindən tərpən-
mədən Məstalı əyilib çomağını divara söykədi. Əl atıb kəmərinə bağladığı
çəmbər quyruq bıçağını açdı, ağzını açıb əlində hazır saxladı. 

Güclü bir pəncənin tövlənin üstə tökülmüş qalın qarğı qatını doğrayıb
iri bir deşik açdığını gördü. Yırtıcı iyini alan qoyunlar hürküb özlərini qapıya
tərəf verdilər. Qorxudan gözlərini qırpmağa, yazıq-yazıq mələməyə
başladılar. Az qala Məstalını da yıxacaqdılar. Bu həmin yalquzaq idi.
Həmin yalquzaq ki, bir neçə gün bundan əvvəl tövlənin damını deşib
sürüyə soxulan dişi qana batmış həmin yalquzaq idi. O, bir neçə qoyunu
boğub öldürmüş, bir neçəsinin boğazını dişləyib deşmişdi. Kök bir qoyu-
nun isə quyruğunu dibindən qoparmışdı. Aclıq onu yenə də dartıb bura
gətirmişdi. Canavar əvvəlcə açdığı deşikdən quyruğunu içəri salladı. Bunu
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gözləyən Məstalı cəld papağını çıxarıb quyruğunun altına tutdu onun.
Quyruğunun nəyəsə dəydiyini hiss edən canavar arxayınlaşdı və arxa
ayaqlarını içəri sallamağa başladı. Bunu gözləyən Məstalı cəld qüvvətli
əli ilə canavarın bir qıçından yapışdı. Tələyə düşdüyünü görən yalquzaq
var gücü ilə dartınmağa, özünü bu güclü əldən xilas etməyə çalışdı. Ancaq
hazır saxladığı bıçaq ilə Məstalı cəld yalquzağın çatmakeçənini deşib ço-
mağını ora keçirdi. O, tələsik bayıra çıxıb axşamdan hazır qoyduğu
yarmacanı əlinə aldı. Vahimədən quduzlaşmış canavar qəzəblə dişlərini
şaqqıldadıb Məstalının üstə dartınırdı. Ancaq özünü xilas edə bilmirdi.
Məstalı bu fırtınalı gecədə həyəcandan tərləmişdi. Sürətlə nəfəs alırdı.
Sinəsi körük kimi qalxıb yenirdi. 

Endirilən güclü zərbələr yalquzağı gücdən salmışdı. Qulağının dibindən
dəyən qüvvətli bir zərbə canavarı yerə sərdi. Ağzından axan qan qarı
qızartdı. Əl saxlayan Məstalı bir az gözlədi. Sonra yaxına gedib əlindəki
ağacla onu tərpətdi. Öldüyünə tam əmin olan Məstalı çomağını çəkib onun
qıcından çıxardı. Leşini çəkib kənara atdı. Yavaş-yavaş xoruzların səsi
eşidilirdi. Kənd daha bir qış yuxusundan ayılırdı. Qəzəbli fırtına da sa -
kitləşirdi. Bir azdan dan söküləcək, Məstalı da öz sürüsünü açıb yaxınlıq-
dakı qarağanlığa yayacaqdı. 

SINAQ ANI

İnsanı tanımaq üçün gərək onu sınaqdan
keçirəsən. Bu sınaq şəxsin yaxşı və pis tərəflərini
üzə çıxarır, kimliyini aşkarlayan lakmus kağızı olur.

Belə sınaqlardan biri də torpaqlarımıza erməni
təcavüzü oldu. Asudə vaxtlarda qoçaqlığından,
dəyanətindən, dostluğundan, etibarından dəm
vuran çoxları bu sınaq vaxtı özlərini göstərə
bilmədilər. Ancaq heç diqqət çəkməyən, özünü
başqalarından fərqləndirməyən elə oğullar oldu ki,
bu dar zamanda kimliklərini, nəyə qadir olduqlarını
öz işləri ilə sübut etdilər. Belələri xalqın yaddaşında

yaşayacaq bir ömür yaşadılar həmin vaxt. Belə oğullardan biri də Oruc
Murtuza oğlu Göyüşov idi.

Vəziyyət ağır idi. Əsəblər tarıma çəkilmişdi. Xoş deyilən söz də adama
acıq gəlirdi bəzən. Səbrin tükəndiyi, təmkinin itirildiyi an idi. Kim isə öz qo-
humundan, qonşusundan qabağa düşməyə tələsirdi. Kənddən tez çıxmaq
istəyirdi. Elə bil həyat elə bu gündən ibarət idi. Daha sabah olmayacaqdı.
Bir də heç kimlə öpüşməyəcəkdi. “Ermənilər Horadizdən yolu kəsəcəklər!”
Xəbəri bir çaxnaşma, bir qarışıqlıq yaratmışdı ki, gəl görəsən! 
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Hamı əlim yandıda maşın axtarırdı. Maşın axtarırdı ki, yorğan-döşəyini,
ununu, taxılını bir yana çıxara bilsin. Maşın da qəhətə çıxmışdı. 

Özlərinin və qohumlarının əşyalarını kənddən çıxarmış şoferlər daha
dala qayıtmırdılar (o dövrdə rəhbərlik də yox idi). Elə Beyləqanda, İmişlidə
qalırdılar.

Bu zaman köhnə QAZ-53 markalı maşınının sürücüsü Haqqın
göndərdiyi Ağatlı oğlan kimi camaatın dadına çatıb, əlindən tutdu. 

Kim idi bu maşının sürücüsü? Kim idi erməniyə girov düşməkdən qorx-
mayıb yolları əriş-arğac edən bu oğlan?!

Bu Oruc idi. O, Oruc ki, xilas mələyinə dönmüşdü. Darda qalanların,
köməksizlərin, ümidi öləziyənlərin dadına çatır, çıxılmaz qalanların im-
dadına, köməyinə yetirdi. 

Oruc, qadan alım hamı köçüb tək qalmışam. “Yığ şeylərini, - özü də əl
atıb kömək edirdi. Qonşuda qalana “şeylərini hazırla, bu saat qayıdıram”,
- deyirdi.

Nə qədər yorğun olsa da Oruc tələsirdi. Tələsirdi ki, nə qədər onun
yolu nu gözləyən, xahiş edənlər vardı. Bir gündə neçə dəfə gedib qayıtmaq
olardı bu uzaq yolu. Elə yollarda, sükan arxasında idi. Yollarda ki, Allah
göstərməsin mal-qoyun sürülərlə dolu, maşınların siqnalı, adamların
qışqırığı, çığırtısı. Adam lap başın itirirdi.

Nə vaxt, harada yatıb dincəlirdi bilinmirdi.
Bir də görürdün sarı QAZ-53 dayandı qapıda. Şeylərin hazırdı? At

maşına. O biri qapıya sürürdü. O da elə. Heç kimə öz köməyini
əsirgəmirdi. 

Maşını bizim qapıya sürdü. Mamaoğlu, maşının bruzu sınıb. Nə
eləyək?! Köməkləşib sınmış bruzun altına taxta qoyub məftillə möhkəm
sarıdıq. Belə etdik ki, maşının banı əyilməsin. Bu vəziyyətdə Oruc yenə
də işindən qalmadı.

Aradan nə qədər illər keçib. Ancaq heç kim Orucun bu xeyirxahlığını
yaddan çıxarmır. Hər dəfə onunla görüşəndə ötənləri yada salıb ürəkdən
gələn bir səmimiyyətlə “Sağ ol, Oruc!” – deyirlər. O zamanları sənin
köməyin Əli köməyi idi. 

Bu sınaq anında tez sınanları, 
Zəmanə bir çolaq ata mindirdi.
Sınaqdan mərd çıxıb mərd qalanları, 
Şərəflə yetirib ada mindirdi.
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BİR TORBA SÜNBÜL

Əzrayıl kimi gəlirdi qoruqçu atın üstündə. Xəlvətcə başaq yığmağa
gələn uşaqlar onu görəndə qorxusundan ley görmüş sərçə kimi hərəsi bir
yana dağıldı. Kimi özünü qalın böyürtkən kolunun altına sürüyüb saldı,
kimi adama boy verməyən qarğı-qamışı, kol-kosu yara-yara, üz-gözünün
yaralamasına, ayağını qıyığın dəlik-deşik etməsinə baxmayaraq qaçıb Al-
yarlı obasının üstünə çıxdılar. Balaca Nüsrət qoruqçunun ona çatmaqda
olduğunu görüb sivişib özünü dəmir yolun kənarında olan bir topa qarğıya
saldı. Heç kimə çata bilməyəcəyini görən qoruqçu – o, müharibədən şikəst
olub qayıtmışdı – atını düz Nüsrətin gizləndiyi o topa qarğının yanına
sürdü. Nüsrət başaq yığdığı torbanın boğazından bərk-bərk yapışıb
çöməltmə oturmuşdu qarğının içində. Qorxudan tir-tir əsirdi. Bildirdi ki,
əgər onun əlinə düşsə balacalığına, zəifliyinə baxmayacaq, qamçı ilə qanı
çıxınca döyəcək. Ona görə də səsini içinə çəkib dəhşət ilə işin sonunu
gözləyirdi. Ümid edirdi ki, bəlkə əl çəkib gedəcək. 

Ancaq o, əl çəkənə oxşamırdı. Əvvəlcə hədə-qorxu ilə gizləndiyi yerdən
çıxartmağa çalışdı onu qoruqçu. Heç bir səs-səmirin gəlmədiyini görüb
çətinliklə də olsa atdan yerə endi. Qarğını aralayıb diqqətlə göz gəzdirdi.
Qarğının ən sıx, ot-ələfin hündür qalxmış yerində çəlimsiz bir uşağın
yumaq kimi yumrulanıb oturduğunu, qorxudan rənginin ağardığını və
səsini çıxarmadan ağladığını gördü. Əl atıb nazik boynundan yapışdı, dik
qaldırıb çölə fırlatdı. Nüsrət iki addım kənarda kol-kosun üstə düşdü. Nazik
çubuqlar, böyürtkən tikanı bədənini deşik-deşik elədi. Hələ də o torbanın
boğazından bərk-bərk yapışmışdı. Qorxurdu ki, birdən torba əlindən düşər
başaq tökülər. Qoruqçu onun üstə şığıyıb dartıb torbanı əlindən aldı.
Qamçını çəkib o başı-gözü demədən onu qamçılamağa başladı. Özünü
qorumağa çalışan Nüsrət gah əllərini qamçının qabağına verir, gah da bu
amansız zərbələrin altında ilan kimi qıvrılırdı. İlan dili çıxarıb göz yaşları
içərisində yalvarırdı.

Ay əmi, bir də gəlmərəm. Daha döymə, ay əmi, başına dönüm, döymə.
Vallah evdə heç nəyimiz yoxdu yeməyə. Dedim bu bir ovuc buğdanı
yarma edib pencərə qatıb yeyək. Ay Allah, öldüm. 

Ancaq rəhimsiz qoruqçu onun bu yalvarışlarını eşitmirdi. Artıq o yorul-
muşdu. Yerdə hıçqıra-hıçqıra ağlayan Nüsrətin göz yaşları yanağındakı
toz-torpaqdan iz açaraq üzü aşağı axırdı. Onun bu halı da qoruqçunun
daş ürəyini yumşaltmadı. Əl atıb torbanı yerdən götürdü, ağzını açıb,
qoydu atın qabağına. At şirin-şirin, xırtıldada-xırtıldada Nüsrətin qorxa-
qorxa yığdığı sünbülləri yeməyə başladı. 
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LƏNƏTLƏNMİŞ TALE

Bekəvil bağında sıx itburnu, böyürtkən, nar kolları ilə örtülmüş dalda
bir yer vardı. Bu yer dərənin kənarında Ağ qozun yanında idi. 

Səhərlər gün doğanda qarşı dağların, gün qüruba əyiləndə isə uca
ağacların və Ləng Əhməd dağının qalın, sərin gölgəsi alardı bu yerləri.
Ona görə də burada həmişə nəm, rütubətli hava, yarpaqların adamın bur-
nunu qıcıqlandıran çürüntü qoxusu olardı. 

Həmin bu xəfə, adam da vahimə doğuran, keçilməsi çətin olan bu yer
də bir kəpirlik vardı. Bu kəpirliyin alt mağara kimi bir yer idi. Həmin bu yer
də deyirlər ki, bir əjdaha yaşayırmış. Görənlər danışırmışlar ki, bu qorxunc
əjdahının iki buynuzu da varmış. Danışırlar ki, bu əjdaha elə fısıldayırmış
ki, yaxın ağacların budaqları titrəyir, eşidənlərin tükləri qalxıb yatırmış.
Oya nıb yuvasından çıxdığı vaxt mələrmiş. Eşidənlər elə bilərmişlər ki,
çəpiş mələyir. Nəfəs alıb verdikcə fit çalırmış elə bil. Deyirlər ki, əjdaha o
ətrafa yaxınlaşan qoyun, keçini diri-diri udurmuş. Öz ovunu udduqdan
sonra o yaxınlıqdakı qoz ağacına sarınıb udduğu ovu rahatca həzm etsin
deyə sümüklərini sındırarmış. Bu zaman sınan sümüklərin şaqqıltısı ilə
birlikdə əjdaha da yazıq-yazıq zarıyarmış. Elə bil ki, ağlayarmış. 

Sonra da ağır-ağır sürünüb öz yuvasına qayıdarmış. Bir də acana kimi
dərin yuxuya dalarmış orada. 

Nəql edirlər ki, Sovet hökumətinin ilk illərində hökumət adamları da bu
əjdaha haqqında eşidirlər. 

Hökumət adamları bu əjdahanı diri tutmaq istəyirlər. Onun üçün də
bütün Qarabağda əsasən də Araz boyunda məşhur olan ovsunçu Usub
ağanı gətirirlər. 

Usub ağanın əlində salamat barmaqları yox idi. Hamısını ilanlar
dişləmişdi. Əlləri lap kötüyə oxşayırdı. Hökumət adamları Usub ağa ilə
şərt kəsirlər. Əgər sən, deyirlər – bu ilanı yuvasından çıxarıb maşına min -
dirə bilsən öz işinlə sakitcə məşğul olmağa sənə imkan verəcəyik, sənə
toxunmayacağıq. Yox, əgər bunu edə bilməsən yalançı, Sovet hakimiyyə-
tinin əleyhinə olan, dini təbliğ edən bir adam kimi səni həbs edəcəyik. 

...Usub ağa başını qaldırıb ətrafı mühasirəyə almış əli silahlı əsgərlərə
baxır. Onlar adamlara ora yaxınlaşmağa imkan vermirdilər. Ovsunçu işin
çətinliyini, vəziyyətin ağırlığını yaxşı başa düşürdü. Başa düşürdü ki, bütün
məsuliyyət onun özündədir. Onu da yaxşı bilirdi ki, sovet hökumətinin
həbs etdiyi adamlardan heç biri qayıdıb gəlməmişdi. Onu da belə bir tale
göz lədiyini anlayırdı. 

Usub ağa qəlbində Allahı çağırıb işə başlayır. O, əvvəlcə ilanın yuvası
yaxınlığında, təxminən 8-10 metrliyində düzən yerdə iri bir dairə çəkir.
İlanın dairəyə girə bilməsi üçün bir tərəfini açıq saxlayır. Sonra dairənin
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kənarında durub başlayır dua-ovsunu oxuyub ilanı çağırmağa. Özü də
necə. Elə yanıqlı, ürəkdən oxuyur ki, deyirlər ki, səsini eşidən quşlar belə
gəlib onun ətrafında çırpınırlar. 

Bu dua-tilsimi eşidən əjdaha tükürpədici bir səslə zarıyır. Elə zarıyır ki,
yaxındakı hökumət adamları dəhşətdən geri çəkilirlər. Ancaq əjdaha ov-
suna gəlmir. 

Usub ağa yorulmuşdu, tələsirdi. Özü də həyəcanlanmışdı, təngi-nəfəs
olurdu. Elə bil yer ayağının altından qaçır, səndələyirdi. Gərginlikdən, xofdan. 

Əjdahının xofundan tərləmişdi. Bir tərəfdən də bu hökumət adamları
onu lap təntidirdilər.

Ovsunçu ara vermədən oxuyur, ilana tərəf üfürür, təkidlə onu cızığa
çağırırdı. Əllərini göyə açıb aciz-aciz yeri, göyü xəlq edənə yalvarırdı. 

İpə-sapa yatmayan, bütün dua-ovsuna gah qorxunc fışıltı, gah da in-
sanın qəlbində mərhəmət oyadan inilti ilə cavab verən əjdaha öz yerindən
tərpənir. Sürünüb yavaş-yavaş yuvadan çıxır. 

Əjdaha o qədər heybətli, o qədər qorxunc idi ki, onu görənlərdən
heyrət, təşviş nidası qopur. Sonra dərin bir sükut çökür. Nəfəs almağı belə
yaddan çıxarırlar. Səssizcə bu möcüzəyə tamaşa edirlər. Hətta, Usub ağa
belə ovsun oxumağı unudub təəccüb, bir az da qorxu və heyranlıqla bu
nəhəngə baxır. Onun günəş işığında bərq vuran al-əlvan rənglərinə
tamaşa edirdi. Ovsunçunun ürəyi titrədi, azqala dili dolaşdı. Ancaq bu bir
anlıq, bir anlıq oldu bu hal. 

Özünü toplayan Usub ağa təzədən oxumağa davam etdi, inamla və 
inadla onu cızığa çağırdı. 

Qəzəblənmiş əjdahanın fısıltısı qalan səsləri eşidilməz etmişdi. O,
hirsindən quru xəzəlləri, ətrafdakı kol-kosları quyruğu ilə qəzəblə çırpa-
çırpa, döyəcləyə-döyəcləyə çəkilmiş dairəyə yaxınlaşır. Əjdaha dairəyə
girməmişdən elə yanıqlı nalə çəkdi, elə zarıdı ki, ovsunçunun ürəyi əsdi,
gözləri doldu. 

...Cızığın içərisində qıvrılan ilan başını dik tutub elə hikkə, elə qəzəb
və ümidsizlikdə baxırdı ki, elə bil indicə gözlərində alışıb yanan o yaşıl
alov şimşək kimi çaxıb Usub ağanı yandırıb kül edəcəkdi. 

Usub ağanın taqəti qalmamışdı. Ayaq üstə güclə dururdu. Əjdahanın
zəhmindən rəngi-urfu qaçmış, dodaqları partlamış, axan qan çənəsini
qızartmışdı. Ağzında dili şişmişdi. 

Qəfildən qəlbində bir mərhəmət hissi oyandı bu əjdahaya. Usub ağanın
ona yazığı gəldi, ona acıdı. Bildi ki, günah iş görür. Özü də çox ağır günah.
Anladı ki, günahın, əzabın acısını çəkəcəkdi nə vaxtsa. 

Ancaq...
Əjdahanı maşına mindirdilər. Usub ağa çox da yaxına getmədi qorxusun-

dan. Ancaq özünü toplayıb son dəfə gözlərinə baxa bildi Əjdahanın. 
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Bu gözlərdə nələr oxudu! Nələr yox idi bu gözlərdə, İlahi!
Bu dağların, bu doğma yaşıllığın əksi hopmuşdu bu gözlərə. Bu göz -

lərdə həsrət, həsəd, sonsuz təəssüf, yurd itkisi, tükənməz nigarançılıq
hissi qarışmışdı bir-birinə. Onu sonu bilinməyən bir gələcəyə aparan bu
yol doğma torpaqları, bu nəhəng qoz ağacının altından, şırıltısı eşidilən
sulu dərənin sahilindən başlanırdı. Başlanırdı...

Əjdaha ötənləri, bu xəlvəti yerdə keçirdiyi illəri bir şimşək çaxışıyla
xəyalından keçirdi. 

Eh! Usub ağa, niyə günaha batdın?! Niyə günah iş tutdun, Usub ağa! 
Axı, yuva dağıtmaq, yurd uçurmaq günahdı. Allah da bağışlamır bu gü-

nahı – bilirsən, Usub ağa. Niyə insafsız iş tutdun? Niyə, Usub ağa?! 
Əjdaha son dəfə göz gəzdirdi qoyub getdiyi, bu əllərindən alınmış illərlə

istisini, soyuğunu duyduğu, Vətən deyib qoynuna sığındığı torpağa. 
Bir çimdik də götürməyə imkan vermədilər müqəddəs bildiyi bu torpaq-

dan. Bu torpaqsız, bu yurdsuz necə yaşayacağını düşünürdü və
düşündükcə də vahimələnirdi. Yaşaya biləcəkdimi? Tək bunu bilmirdi. Bir
onu bilirdi ki, bir daha bu yerlərə bu nəm kəpirli döşə qayıda bilməyəcəkdi.
Bu ona yəqin idi. Və bu da onun içini göynədib qəlbini titrədirdi. Ümid
qırılan da işıq da sönür!

Axı mən sənə neyləmişdim ki..! Bu ilahi kəlmələrlə tilsimlədin, bu yad-
lara, bu gəlmə dinsizlərə kölə etdin məni. Niyə? Nəyə görə?!

Axı, şirinliyini daddığı torpaq doğmadır, əzizdir hər kəsə. Bu göylərin
işığında, bu yerlərin havasında böyümüşdüm, sevmişdim, qəlbimə dinclik,
duyğularıma sakitlik verən bu pıçıltılı yarpaqları, şırıltıyla axıb gedən su-
ların oynaqlığını, saflığını.

Aylı gecələrin sirr dolu əsrarəngiz gözəlliyinə mən də heyran
qalmışdım. Axı, bura mənim Vətənim idi. Mən bura da böyümüş, burada
yaşamışdım. 

Tanrı özü verəcək sənin cəzanı. Heç bir günah cəzasız qalmır. 
Bu qüdrətli güc sahibi çırpınıb gərildi. Ancaq onu sarmış zəncirlər daha

möhkəm sıxdı onu. Hiddətlənmiş nəhəngdən bir çığırtı qopdu. Qorxudan
donub qaldı bir anlığa hamı. Ancaq tez də irəli atılıb zəncirdən yapışdılar
bərk-bərk. 

Əjdaha başını hərləyib Usub ağaya baxdı. Bu baxışlardakı töhmətin
ağırlığı, yurd nisgili Usub ağanı kövrəltdi, içini bərk-bərk silkələdi. O, gü-
nahının ağırlığını dərk etdi. Bu elə bir günah idi ki, heç vəchlə bağışlanması
mümkün deyildi. Başının üstündəki qollu-budaqlı bu yaşıl gözəlliyi, bu
dağları, axan suların şırıltısını, küləyin səsini, torpağın dadını, çiçəyinin
ətrini qəlbimə köçürüb apararam, Usub ağa! Bunlardan sənə nə qalır, nə,
bilmirəm, Usub ağa!

Bəlkə elə buna görə idi ki, sonralar Usub ağanın üç övladından heç
birinin züriyyəti olmadı. Bu lənətlənmiş bir tale idi.
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İLK MÜƏLLİMİM

1953-cü il sentyabrın 1-i. Səhər tezdəndir. Göy -
lərin ayna sinəsi par-par parıldayır. İçində kitab-
dəftərim olan güllü çit torba çiynimdə məktəbə
gedirəm. Mürəkkəb qabını əlimdə tutmuşam.
Üstümə tökülüb dağılmasın deyə. Kəndarası yol
uşaqlarla doludur. Kimi ata-anası ilə, kimi də tək-
başına gedir məktəbə. Bir sevinc, şadlıq var
üzlərində, şən balacalar bir-birini səsləyirlər. 

Bu da məktəb. Balaca balıqbeli bir otaqlı ev -
Xasay bəyin evidi. Qapıda bizi müəllim qarşılayır -
Gülsənəm müəllim. 

Gülsənəm müəllim ortaboylu, dolubədənli, təmiz,
səliqəli geyinmiş, gülərüz bir qadın idi. Onun ortadan ayrılmış sarışın
saçları, boynundakı qızıl boyunbağı, aydın baxışları hələ də şəkil kimi göz -
lərim qarşısındadır. Axı o, mənim ilk müəllimim olacaq və bu gün də mənim
ilk şagirdlik günüm idi. Bütün bunlar yaddaşıma əbədi həkk olunmuşdur.

Gülsənəm müəllimə əslən Karxulu kəndindən idi. Deyirlər əvvəl Şükür-
bəyli məktəbində işləyib. Sonra isə bizim kəndə göndərilmişdir. 

Gülsənəm müəllimə öz işini sevən, elə daxilən də, xaricən də əsl müəllim
idi. Görünüşündəki xanım-xatınlığı, hərəkətlərindəki ağırlıq, incə, lətif
danışığı onu hamıya, xüsusən də dərs dediyi şagirdlərə ürəkdən
sevdirmişdi.

Bu balaca, pərdiləri qapqara qaralmış dar otaqda yeni bir dünyanın
qapılarını açdı bizə Gülsənəm müəllimə. Bir tərəfdə 1-ci sinif şagirdləri, o
biri sırada isə 3-cü sinfin şagirdləri oturardılar. 

Gülsənəm müəllimə asta addımlarla sıraların arası ilə gəzər, kiminin
əlindən tutub hərfi düzgün yazmağına kömək edər, kimini isə oxudub
səhvlərini düzəldərdi. 

Aradan nə qədər illər keçib, ancaq hələ də onun həlim səsini
qulaqlarımda, əlinin istisini saçlarımda hiss edirəm. 

Çətinə düşəndə baxışlarımız onun aydın baxışlarına dikilərdi. Bizim
karıxdığımızı görən Gülsənəm müəllimə tələsmədən yumşaq səslə müdaxi -
lə edər, bizi çətinlikdən qurtarardı. 

Onun ana şəfqəti ilə dolu qəlbində öz şagirdlərinə bir qayğı, mehribanlıq,
məhəbbət vardı. Bu məhəbbəti, qayğını bizə də aşılayırdı. Öz davranışı,
işi, hərəkəti ilə. Ürəklərdə sevgi, məhəbbət oyadırdı. Biz, bax, beləcə
böyüyürdük. Onun kimi olmağa çalışırdıq. Biz belə tərbiyə olunurduq. Bizə
həyat, insanlıq dərsi keçirdi Gülsənəm müəllimə.

Soyuq qış aylarında əllərimiz donanda ovcunun içərisinə alıb ovuşdurar,
əlimizin donunu açar, beləcə qoruyardı bizi.

Neçə-neçə nəsillərə elm, savad öyrətdi Gülsənəm müəllimə. Əlimizdən
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tutub bizə hərf yazmağı öyrədən Gülsənəm müəllimə nəsillərin qəlbində
özünə bir sevgi heykəli ucaltdı bu dünyada. 

Çətin dövrdə, şəraitsizlikdə öz qəlbinin işığında yol gedən Gülsənəm
müəllimə yorulmamış, ömrünün sonunadək öz şərəfli və çətin peşəsindən
ayrılmamışdır. 

Xasay bəyin balıqbeli evindən Hasanın otağına köçəndə necə də sevin-
dik. Bura daha işıqlı, geniş idi. Gülsənəm müəllimə də sevindi. Sevindi ki,
şagirdlərinə daha yaxşı şəraitdə dərs deyəcəkdir. 

Daha sonralar isə kanalın üstündəki bir otaqdan ibarət olan məktəbə
köçməli olduq (Hasanın evini pambıq məntəqəsi üçün aldılar). 

Gülsənəm müəllimənin üç övladı vardı. İki qızı - Filyar və Ulduz da öz
analarının yolunu davam etdirdilər. Oğlu İsrafil isə mühəndis oldu. 

Gülsənəm müəllimənin şagirdləri onun adını öz qəlblərində, əməllərində
həmişə yaşadacaqlar.

BEKƏVİL BAĞI
(Taxtabağ)

Şıxalıağalı kəndinin yuxarı başında Ləng Əhməd ocağı yanındakı geniş
ərazidə çox qədim tarixə malik bir bağ yerləşir. Bu bağ təxminən 7-8 hektar
ərazini əhatə edir. Yastı boz təpələr arasında əfsanəvi bir gözəli xatırladan
bu bağ zəngin bitki və heyvanat aləminə malikdir. Bu bağın dəqiq tarixi heç
kimə məlum deyildir. Ancaq bu haqda müəyyən rəvayətlər, mülahizələr, əf-
sanələr söylənilir. 

Diqqət çəkən maraqlı bir cəhət bağın adıdır. Xalq arasında danışılanlara
görə, bu bağ vaxtı ilə bu ərazidə yaşamış bir xalqdan – albanlardan qal-
madır. “Bekəvil” sözü də alban sözüdür, mənası da “böyük yer”, “böyük
ərazi”, “böyük kənd, yurd, oba” deməkdir. 

İkincisi: Bu bağın qədimliyinə daha bir sübut Ləng Əhməd ocağındakı
“Fatma ananın süfrəsi” adlanan 15-20 sm hündürlüyündə, 15-20 sm enində,
təxminən 30-40 sm uzunluğunda yastı cilalanmış bir daşdı. Bu daşın
üstündə daşdan yonulub cilalanmış yuxa, yuxa kündəsi, oxlov vardır. Həmin
yastı daşın baş və ön tərəflərində Günəşin və ya fələyin çarxını xatırladan
şəkillər çəkilmişdir. Məncə bütün bunlar bu pirin də islamdan əvvəlki dövrə,
bütpərəstlik zamanına aid olduğunu göstərir. 

Ocaqdakı çinar ağacları da bu ocağın və yaxınlıqdakı yaşayış
məskəninin qədimliyindən xəbər verir. 

Bağdakı qədim qoz və çinar ağacları da bu bağın yüz-iki yüz il yox,
qədim, bəlkə də 600-700 ildən də artıq bir dövrdə mövcud olduğuna tutarlı
sübutdur. Bu qoz və çinar ağacları o qədər böyükdür ki, 3-4 adam əl-ələ
versə onun dövrəsini zorla qucaqlaya bilərdi. 

Alı dayı danışırdı ki, köhnə kişilər danışırmışlar ki, bu yerlərdə alban ad-
lanan bir xalq yaşayırmış. Ərəblərin Azərbaycana yürüşləri burada yaşayan
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yerli sakinləri dağlara çəkilməyə məcbur edir. Ehtimal ki, bu yerlər də o za-
manlar boşaldılıb. Mərcanlı Əziz kişi danışırdı ki, Zamzurda Xosrov adında
paltar tikən bir erməni vardı. O, həmişə deyərdi ki, mən erməni deyiləm,
mən albanam. 

Bu bağın ikinci adı isə “Taxtabağ”dır. Taxta bağın döşündə, ətəyindəki
hamar, taxta kimi düz olan əraziyə deyilir. Elə doğrudan da bu bağ dağın
ətəyində geniş düzən bir sahədə yerləşirdi. 

Ancaq “Bekəvil” bu bağın ən qədim adıdır. Bu ad tarixin hansı
dövründəsə burada yaşamış “Bekəvil” tayfasının adından yaranmışdır.
“Taxtabağ” isə sonralar yerin relyefinə uyğun yaranmış sözdür.

Bekəvil bağı öz gözəlliyi, füsunkarlığı ilə çox valehedici idi. Bu bağ təmiz
havası, sərin suyu ilə məşhur idi. Yayın qorabişirənində bağa istirahətə gələn-
lər elə bilərdilər ki, Ziyarət dağındadılar. Doğrudan da buradakı sərin bulaqlar,
cətri 60-70 metri ötən əsrlərin yaşıdı qoz ağaclarının, çinarların qalın kölgəsi,
Ziyarət dağından qalxıb Şıxalıağalı dərəsi aşağı qanadlanıb gələn könül
oxşayan ətirli, dağ küləkləri burada bir cənnət havası, sərinliyi yaradırdı.

Bekəvildə müxtəlif quşlar yaşayırdılar. Bu quşların cəhcəhi, bir-birini səs-
ləməsi hər bir adamı ən ağır fikir və düşüncələrdən qurtarıb dincliyə, qulaq
sakitliyinə çəkər, ürəklərdə xoş duyğular oyadar, insanı yüngülləşdirər,
əsəbləri sakitləşdirərdi. 

Qaratoyuq kolların dibindən qorxa-qorxa boylanar, qəfildən qanadlanıb
həyəcanla cikkildəyə-cikkildəyə bu koldan o kola uçar, qorxusundan hay-
küy salardı. 

Bülbülün yanıqlı sədası könüllərə bir Kərəm yanğısı salar, fikri, duyğunu
qanadlandırardı. 

Sarıköynək sarı koftalı nazlı bir gözəl kimi budaqdan-budağa uçar, ətrafa
əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edərdi. Onun gözəlliyindən ilham alan könüllər
vəcdə gələr, baxışlar dinclik tapardı. 

Ağacdələn də öz işində idi. O taqqıltı ilə ağacları döyər, xəbər verərdi o
biri quşlara: “Ehtiyatlı olun, qırğı ova çıxıbdır!” Qırğı bir ox kimi vıyıltıyla
süzüb təlaş və qorxu ilə nar kolunda gizlənməyə çalışan sərçələrə hücum
çəkir. Qurbanını qamarlayıb yoxa çıxır ağacların arasında.

Göyərçin, alapaxta, dolaşa, qarğa, bayquş, yapalaq, qızlarquşu da bu
dilbər guşənin əbədi sakinləri idilər. 

Bekəvil bağı bitkilərlə də zəngin idi. Yaz gələndə bağın yaşıl talaları, kol-
ların dibi mavi gözlü, utancaq baxışlı, incə, zərif ləçəkli, boynu bükük ətirli
bənövşə sərgisinə dönərdi. 

Bənövşə ətri hopmuş yaz havası ilə nəfəs aldıqca ürək yüngülləşər,
insan rahatlanardı. Ruhunda bir təmizlik, paklıq duyardın.Qıymazdın qır-
mağa. Dizlərini yerə qoyub elə kökü üstə iylərdin. Sinədolu nəfəs alıb “Ox
qay!” – deyərdin. 

Al qırmızı lalə də bir tərəfdə həyadan alışıb yanan qız yanağı kimi
közərər, yanıqlı köksünü buz kimi səhər şehi ilə soyudardı. Səhər mehi to -
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xunduqca asta-asta yırğalanıb təbiətə naz satardı. Arılar vurğun kimi dəli -
cəsinə dörd tərəfində fırlanar-vüsalına çatıb cövhərini sormağa fürsət
tapardılar. 

Bahar ətirli qızılgüllər də bəzəyirdi bu xoş cilvəli, yaşıl qübbəni. Səhər
şehi mirvari kimi parıldardı ləçəklərin üstündə. 

Bekəvil həm də yeməli və dərman otları ilə də zəngin idi. Burada cincilim,
dəvədabanı, qırxbuğum, quşəppəyi, quzuqulağı, şirin yemilik, acı yemilik,
dovğa otu, dağ keşnişi, sirkən, unnuca, şahpencəri, salmanca və başqa
çoxlu faydalı pencər və otlar bitirdi. Bütün bunlar can dərmanı idi. Bu bitki
və otlardan istifadə edənlər sağlamlıq tapar, azar-bezardan uzaq olardılar.
Yaxşı türkəçarəçilər vardı və onların məsləhəti həmişə nəzərə alınardı. 

Çox müxtəlif ağac və kollarla zəngin olan Bekəvil həmişə diqqət çəkən
olmuşdur. 

Burada yaşı əsrlərə çatan çoxlu qoz ağacları, çinar, dağdağan, tut, nar,
yay armudu, payız armudu, yay ənciri, payız ənciri, zoğal, üzüm, püstə,
əzgil, saqqız ağacı, qara qarağat, qırmızı qarağat, iydə, yemişan, itburnu,
qaragillə, sumax, palıd, gərməşəvid, şəvid, qarağac, böyürtkən bir də dadlı
mərmərik vardı. 

Öz heyvanat aləmi ilə də zəngin idi Bekəvil. Burada canavar, tülkü, por-
suq, oxlu kirpi, çaqqal, müxtəlif növ ilanlar, kirpi, tısbağalar yaşayırdılar.
Tülkü tələdən yan keçir. O, tələdəki iyi başını gicəlləndirən yemi çaqqala
göstərib ağzını iştaha ilə marçıldada-marçıldada, “Necə də ləzətlidir!” –
deyir. Canavar qəzəblə mırıldanıb boynunu tüklərini qabardır. Dişlərini
şaqqıldadıb ovunun canına lərzə salır. Qorxudan ov öz-özünə onun üstünə
gedir. Kirpi də yetişmiş meyvənin qoxusunu alıb burnunu irəli uzadıb
ağacların dibini axtarır. Bu dadlı ziyafətdən o da öz payını götürür. 

Gündüzləri səs-küylü, könül açan olduğu kimi, gecələri də özünə məxsus
idi Bekəvilin. Gün batandan sonra başqa bir həyat, özgə bir oyanış
başlayırdı burada. İsa-musa quşunun “Tapdın?”, “Tapmadım” sədası başına
götürərdi bağı. Yapalağın, bayquşun səsindən adamın tükləri biz-biz olardı
özündən asılı olmayaraq, çaqqalın vaqıltısı, tülkünün ulartısı vahimə
yaradardı, dağlara toxunub əks-səda yaradardı. Bütün bu səslər bir-birinə
qarışıb xaotik, insanı vahiməyə salan qorxunc uğultu yaradardı. Oxlu kirpi
gizləndiyi yerdən çıxıb üz qoyardı bostana. O biri tərəfdən də porsuq
cumardı qarpıza, yemişə. 

Bütün bunların fövqündə bu əlçatmaz gözəlliyə ulduzlar heyran kəsilər,
məftun olardılar. Ay da vurğun kimi heyranlığını gizlədə bilməyib öz nurunu
şəfəq saçan mirvari kimi bu qənirsiz gözəlin başına ovuc-ovuc səpərdi. 

Canlı bir gözəl kimi işvə və naz satmaqdan doymayan bu türfə gözəl
bunlardan zövq alar və sevinərdi. Həyat seviləndə necə də gözəl olurmuş! 

Yaşıl yarpaqlar mavi səmanın altında qınından çəkilmiş qılınc kimi parıl-
dar, soyuq şəfəq saçardı. Meh dəydikcə yırğalanan ağacların kölgəsi
nəhənglər kimi rəqs edərdi. 
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Bağın ətəyinə sığınmış dərə ilə dəli-dolu sellər çox nərilti-gurultu salıb,
ətraf dağları, qocaman ağacları titrətmişdir həmişə. Əli yetib, gücü çatan
ağacları basmarlayıb dibindən qoparıb qoynuna almış, çöp kimi oynada-
oynada Xan Arazın lilli sularına ərməğan aparmışdır. 

Bağın girəcəyindəki qoşa armud ağacı isə tufanla döyüşdə uduzdu.
Külək acımadan onları məhv etdi. Həyat zəifləri sevmir! 

Suları can dərmanı olan bulaqlar da bir möcüzə idilər. 
Bekəvilin qapqara münbit torpaqları bar-bərəkət rəmzi idi. Bir əkən beş

götürərdi. Bu torpaq təmiz idi, pak idi. Heç bir dərman, kübrə ilə çirklən-
məmişdir. 

Buradakı qoz ağaclarına meyvəsinin böyüklüyünə, ləpəsinin rənginə,
asan, çətin ləpələnməsinə görə adlar verilmişdi. İlanlı qoz. Deyirlər ki, bu
ağacda 40-dan çox ilan varmış. Adamlar bu ilanların qorxusundan ağaca
yaxın gedə bilmirmişlər. Ona görə də Molla Eyvaz dua oxuyub onları oradan
çıxarıb. Qara qoz qabığının rəngi qara olduğuna görə “Qara qoz” ad-
landırılırdı. Cəbrayıl bəyin “Dana qozu”. Çox iri olduğu üçün belə adlanırdı.
İsa bəyin, Salman bəyin “Yağlı qozu”, Fərrux bəyin qozu xırda olduğu üçün
“Fındıq qoz” adlanırdı. Xanlar bəyin qozu uzun olduğu üçün “Xiyar qoz”,
ləpəsinin rəngi qara olduğuna görə “Qara qoz” deyilən qoz ağacları da vardı
bu bağda. 

Xanlar bəyin “Ağ ənciri”, Fərrux bəyin “Bənövüş ənciri” də dillə deyilərdi. 
Cəbrayıl bəyin asma armudu hər il çoxlu məhsul gətirərdi, yığılıb kolxoza

verilərdi. Yığılmış meyvələr əmək gününə görə kolxozçulara paylanardı.
Bağdakı uzun boğaz yay armudu da ləzzətli idi. 

Bekəvil bizim təbiət tariximiz, canlı muzeyimiz idi. 

Taxtabağım, Bekəvilim

Gözlərimin nuru olan, 
Bulaq kimi duru olan, 
Mərd oğlunun, mərd qızının, 
Şərəfi, qüruru olan – 
Taxtabağım, Bekəvilim.

Gur bulaqlar nələr deyir, 
Sənsiz qalan mələr deyir.
Dözə bilməz harda olsa 
Axır bir gün gələr deyir – 
Taxtabağım, Bekəvilim.

Pıçıltıdı, yoxsa səsdi, 
Quruca havan da bəsdi.
Budağından bir quş uçdu, 
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Meh toxundu yarpaq əsdi – 
Taxtabağım, Bekəvilim.

Bahar səni bəzəyərdi, 
Sığal verib düzəyərdi.
Bir cilvəsi, nazı ilə
Min bir sevgi qazanardı – 
Taxtabağım, Bekəvilim.

Tarixlərdən səsin gəlir, 
Oğuzlardan əslin gəlir.
Türkmən, azər, anadolu
Günümüzə nəslin gəlir – 
Bekəvilim, Taxtabağım.

İTMİŞ TAPANÇA

Molla Cəfərquluuşağı obasından gələn Xalisə Aliyarlı oymağına çatanda
dahardakı böyürtkən kollarının üstündə yetişmiş böyürtkənləri görəndə
özünü saxlaya bilmədi. Əl uzadıb şirinliyindən adamın barmaqlarına
yapışan böyürtkənlərdən yığıb ağzına atmağa başladı. Bir də ayağının
yerini dəyişib əlini kola uzadanda ayağının altında nə isə qaldığını hiss etdi.
Qorxusundan cəld geri çəkildi. Əyilib yerə baxanda qalın otluğun içərisində
nə isə bir şey olduğunu gördü. Tez əyilib götürərək yaylığına büküb qoy-
nunda gizlətdi. Daha böyürtkən yeməyib evə tələsdi. Yeridikcə özü də
bilmədən addımlarını yeyinlətdi. Çaylağı keçib Nəbi bəy yalına çıxanda
dayanıb nəfəsini dərdi. Bir az toxtadı. Evə çatanda içəri girib tapdığını evdə
işlənməyən yorğan-döşəyin arasında gizlətdi. Bu haqda heç kimə də bir
söz demədi. 

İki gün idi ki, əsgərlər Cəfərquluuşağından başlayıb “Daş yola” çıxan
yolun ətrafını, kolu-kosu ələk-vələk edirdilər. Ancaq nə axtardıqlarını, nə
itirdikləri barəsində heç kimə bir söz də demirdilər. 

Kəndin üzdə olanlarını bir axşamüstü zastavaya çağırdılar. Hamı təşviş
içərisində idi. Nə baş verdiyini bilmək istəyirdilər. Çağrılanlardan ötəri nara-
hatlıq keçirirdilər. Hüseyn də çağrılanlar içərisində idi. Yığıncaqda onlara
bildirdilər ki, əsgərlərdən biri atı çaparkən tapançasını itirib. Düzdür, biz onu
həbs etmişik. Ancaq silahın yad əllərə düşməsindən qorxuruq. Ona görə
də kənd adamlarının bu işdə onlara kömək etmələrini istəyirlər. 

Yığıncaqdan qayıdan Hüseyn çox fikirli idi. Tapançanın tapıla bilməsi ona
çox qaranlıq gəlirdi. Kimə demək olar ki, tapança itib, onu tap. Bu işi əlaltdan
görmək lazım idi. 

Elə bu fikirdə ikən birdən əlində nəsə bir bükülü Xalisə Hüseynə yaxın-
laşdı. Ay qağa, bir şey tapmışam, ancaq bilmirəm nədir, – deyib əlindəki
bükülünü ona uzatdı. 
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Bağlamanı alıb açan Hüseyn təəccübündən bilmədi ki, nə etsin. Bu itmiş,
indi isə hamı tərəfindən axtarılan həmin o tapança idi. 

Ağız, bu bilirsən nədir? Buna görə bir azərbaycanlı əsgəri həbs ediblər.
Tapılmasa onu ən azı 10-15 il həbs gözləyir. İndi onu xilas etmək olar. 

Zastava növbətçisi rəisə bir nəfərin təcili onu görmək istədiyini bildirdi. 
Hüseyn əsgiyə bükülünü açıb mizin üstə qoydu. Rəis silahı götürüb

diqqətlə nəzərdən keçirdi. Sonra başını qaldırıb Hüseynə baxdı və bunun
necə və haradan tapdığını soruşdu. Hüseyn Xalisədən öyrəndiklərini ətraflı
olaraq rəisə danışdı. Hüseyni diqqətlə dinləyən rəis silahı tapanın bura –
zastavaya gətirməsini ondan xahiş etdi. 

Bütün əsgərlər həyətdə sıraya düzülmüşdülər. Silahı itirmiş azərbaycanlı
əsgər də onların arasında idi. Üzündə xoş bir təbəssüm Xalisəyə baxırdı. 

Komandir Xalisəni bir addım qabağa çağırdı. Üzünü ona tutub göstərdiyi
sayıqlığa və köməyə görə təşəkkür etdiyini bildirdi. Bu işinə görə ona ərzaq
məhsulları - ət, yağ, şəkər və düyü mükafat olaraq verildiyini bildirdi. 

Xalisə də sevinirdi. Sevinirdi ki, bir eloğlusunu cəzadan xilas edə bildi. 

FACİƏNİN GÜZGÜSÜ

“Ulu” rəhbərin - Stalinin “işıqlı” zəmanəsində yaşayan xoşbəxtlərdən biri
də Tulus Hacılısından olan Sərxan kişi idi. O, rəhbərin sonsuz “ədalətini”,
“atalıq” qayğısını öz həyatında çox möhtəşəm bir şəkildə yaşamışdır. 

Sərxan dayı bizim kəndə gələndə atamın da qonağı olardı. Bir gün yenə
də bizdə qonaq idi Sərxan dayı. Saçı-saqqalı tamamən dümağ idi. Qaşları
da ağarmışdı. Onun bu görkəmi ona ilahi bir yaraşıq verirdi. Ümumən
səmimi, işıqlı siması vardı onun. Danışığı da çox həlim, diqqət çəkən idi.
Söhbətcil olan bu kişinin dilində bir şirinlik vardı. Bəzi sözləri düzgün deyə
bilmirdi. Sərxan dayı miz arxasında əyləşib atamla şirin söhbətində idi. Mən
də onun dizinə söykənib bu söhbətə qulaq asırdım. Həmin vaxt mənim 11-
12 yaşım olardı. Sərxan dayı başına gəlmiş qəribə, bir az gülməli, bir az isə
acı olan hadisəni danışdı. O vaxtdan uzun illər ötsə də həmin söhbət
bugünkü kimi yadımdadır. 

Sərxan dayı dedi ki, bir dəfə gözlənilmədən məni NKVD-yə çağırdılar.
Bu çağırışı eşidəndə əvvəl-əvvəl qorxurdum. Fikirləşirdim ki, görən mən nə
etmişəm?! Nə günahım var?! Dedim yəqin həyatımın sonudur. Axı, ora
gedənlərin azı geri qayıdırdı. Sonra fikirləşdim ki, axı neyləmişəm ki,
qorxam! Hər ehtimala qarşı getməmişdən əvvəl arvadla, qohum-qonşu ilə
görüşdüm. Ürəyimdə inanmasamda, üzdə onlara qorxmayın dedim. Mən
günahkar deyiləm. Görəcəksiniz, sağ-salamat, elə bu günü qayıdacağam.

Gəldim rayona. Soraqlaşıb çağırıldığım idarəni tapdım. Bir nəfər orta
yaşlı kişi məni qəbul etdi. Gözlərində eynək var idi. Mən içəri girəndə başını
qaldırmadan eynəyin üstündən diqqətlə, bir az da amiranə tərzdə məni
süzdü. “Otur!” – deyib özü ilə üzbəüz stulda mənə yer göstərdi.

Kişinin baxışlarındakı bu amiranəlik, gözlərində oynadan cin-şeytan məni
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təlaşa saldı. Bir anlığa özümü itirdim. Özümü tikan üstündə oturmuş kimi
hiss etdim. 

Aradan bir xeyli vaxt keçdi. Elə hiss edirdim ki, sanki bir ildir ki, elə bu
stulda əyləşmişəm. Eynəkli kişi isə elə öz işində idi. Başını qaldırmadan nə
isə yazırdı. Sanki özündən başqa heç kim burada yox idi.

Birdən başını qaldırıb düz gözlərimin içinə baxdı və qəfldən – Vətəndaş,
bu nə işdir edirsən? Sən ulu rəhbərimizi məsxərə edirsən (Bu sözü deyəndə
ehtiyatla ətrafına baxdı). Bəs, sən bilmirsən ki, bizim hər yerdə qulağımız
var, hər şeyi görən gözümüz var! Sənin öz evində nə danışdığını, kiminlə
nə söhbət etdiyini elə bilirsən bilmirik?! Biz hər şeyi görür və eşidirik. Bunu
unutma! Əgər düzünü deməsən sənin başına bir oyun açacağam ki, gəl
görəsən. 

De görüm səni kim öyrədib ki, ulu rəhbərimizi məsxərə edirsən (yenə
ehtiyatla ətrafa baxdı).

– Axı, mən neyləmişəm? Günahım nədir? Bilmirəm, axı!
Necə, sən günahını bilmirsən?! Sən bilmirsən ki, yoldaş Stalinin adını -

ətrafa, qapıya, pəncərəyə baxır – rişxəndlə çəkmək olmaz. Stalinin adı
hamımız üçün əzizdir, onu düzgün demək lazımdır. 

Atam diqqətlə Sərxan dayıya, danışdıqca həyəcanlanan, həyəcan-
landıqca daha da şirin danışan bu adama baxıb öz acı taleyini düşünürdü
yəqin ki. Onun da həyatı bu zülmət və iztirab içərisində keçmişdir.

Hə, indi günahımı başa düşdüm.
Bu daşın mənə haradan atıldığını başa düşdüm. Dilimin bəlasına

düşmüşdüm. 
– Bir “Stalin!” de görüm, - kişi amiranə tərzdə dilləndi.
Özümü toplayıb “Stalin” demək istədim, ancaq ağzımdan “Ştalin” sözü

çıxdı. 
Kişi yerindən dik atıldı. Qorxusundanmı, qəzəbindənmi bilmirəm rəngi

ağappaq oldu. Sonra yavaş-yavaş boğulurmuş kimi qapqara qaraldı sifəti.
Əlini qəzəblə stola vurub “Sus!” deyə bağırdı. Taqətsiz halda stula əyləşdi. 

Bu minvalla o məni bir neçə dəfə “Stalin” deməyə məcbur etdi. Hər dəfə
də “Ştalin” deyəndə qışqırıb məni hədələyir və söyürdü.

Nəhayət, qapıdakı əsgərə məni aparmağı əmr etdi. Məni alaqaranlıq,
havası kif qoxuyan bir otağa gətirdilər. Elə ayağımı qapıdan içəri qoyan kimi
alaqaranlıqdan bir nəfər çıxıb məni elə vurdu ki, özümdən gedib yıxıldım.
Sonra nə olduğundan xəbərim olmadı. Aradan nə qədər vaxt keçmişdi
bilmədim. Ayılanda bütün bədənimin ağrıdığını hiss etdim. Tərpənə
bilmirdim. Hiss edirdim ki, ağzım, burnub qanayıb. Zorla divardan tuta-tuta
qalxıb oturdum. Taqətim yox idi. Elə bu vaxt qapı açıldı. Elə bil mənim qalx-
mağımı gözləyirmişlər. Qollarımdan yapışıb yenə də məni həmin eynəkli
kişi oturan otağa gətirdilər. 

Bu dəfə artıq mən qərara gəlmişdim ki, əgər bir də məndən “Stalin”
deməyi tələb etsələr dinləməyəcəyəm. Ancaq Allah üzümə baxdı.

Yoldaş, səni azad edirəm. Get! Ancaq bir də heç vaxt, heç bir yerdə O
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kişinin adını çəkmə. Mən də ta Stalin ölənə qədər bir də onun adını çək-
mədim. Başıma gələnləri də birinci dəfə elə burada danışıram.

Sərxan dayının başına gələn bu qəmli hekayət məni çox təsirləndirdi və
düşündürdü.

OVUCU GÜLZAR

Hamı ona Gülzar xala deyə müraciət edərdi. Sakit, mehriban bir qadın
idi. Səmimi davranışı, xeyirxahlığı ilə hörmət qazanmışdır. Onun bar-
maqlarında ilahi bir sirr, möcüzə vardı. Kimin başı və ya boynu ağrısa idi
Gülzar nənə diqqətlə onun boyun damarlarını ovar, yumşaldar, barmaqları
ilə alnını ovuşdurardı. Bundan sonra bir dua oxuyub, üzünə üfürərdi.
Bununla da həmin adamın ağrıları keçib gedərdi. Adam da özünü çox
sağlam və rahat hiss edərdi. Mənim də köməyimə çox çatıb bu cənnətlik,
xeyirxah insan. Allah rəhmət eləsin!

MƏHNİYAR NƏNƏ

Çox xanım-xatın bir qadın idi Məhniyar nənə. Bu ağbirçəyin sözü, məs-
ləhəti eşidilərdi. Məhniyar nənə türkəçarəni bilərdi və öz köməyini
əsirgəməzdi. O, çox uşaqları bu üsulla vaxtsız ölümün cəngindən qurtar-
mışdı. Yenicə doğulan uşağın əl-ayağı qıc olar və ağzından köpük gələrdi.
Bu cür xəstələnən uşaq boğularaq ölərdi.

Məhniyar nənə belə xəstələnən uşağın boynunu arxasından iti ülgüclə
iki-üç yerdən xırdaca çərtərdi. Sonra şəhadət barmağını duza batırıb uşağın
damağını basardı (ovardı). Bununla da uşaq sağalardı. Mənim uşaqlarımı
da bu yolla xilas edibdir Məhniyar nənə, Yeri cənnətlik olsun! Amin!

LƏNG ƏHMƏD

Ləng Əhməd-ocağı Bekəvil bağının qərbində yerləşir. Bura müqəddəs,
inanılmış, sınaqdan çıxarılmış bir ocaqdır.

Ocaqda yaşı əsirlərə çatan bir neçə çınar, dağdağan, tut ağacları, əncir
kolları vardır. Yaxınlığında bir bulaq da vardır. Ocağın yaxınlığında köhnə
dam xarabalıqları da qalmaqdadır. Ləng Əhməd dağının geniş qoynuna
sığınmış bu ocaq üzü Üçqardaşa dayanıb onunla göz-gözə baxaraq ona
tərəf boylanır. Ziyarətə gələnlər ocağı üç dəfə dolanıb, hər bir ağacı öpüb
alnını ona sürtürlər. Fatma ananın süfrəsi üstə olan daş kündələri, oxlovu,
yuxanı, qalın çapmasını da bir-bir öpüb gözlərinə sürtürlər. Bundan sonra
hazırladıqları çırağı (yağda qovurulmuş pambıq piltəni) həmin daş süfrə
üstə yandırırlar. Çıraq yanıb qurtardıqdan sonra onun qarasından götürüb
ziyarətçilərin alnına sürtürlər. Buda qada-balanı qovur, pis gözü, nəzəri qay-
tarır. Ona görə bu da yerinə yetiriləsi vacib amillərdən biridir. Bundan sonra
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nişanə olaraq ağacın budağına çilpək (nazik əski parçası) bağlayırlar. Sonra
gətirilmiş qurban kəsilir. (Qurbanı da ocağın başına dolandırırlar). 

Ləng Əhməd haqqında əldə yazılı tarixi məlumatlar olmasa da yad-
daşlarda çoxlu əfsanələr, rəvayətlər günümüzdə də yaşamaqda, danışıl-
maqdadır.

Yaşlı adamların deməsinə görə Ləng Əhməd islam dininin yayıldığı
dövürlərdə Suriyadan gəlmədir. O, dini təbliğ edə-edə gəldiyi üçün onun
karvanı ləng hərəkət edirmiş. Bu səbəbdən də ona Ləng Əhməd deyir-
mişlər. Digər bir rəvayətə görə Ləng Əmədin nəsli Xoy şəhərindən gəlmədir.
Başqa bir rəvayətə görə o, iki qardaşın ən kiçiyi imiş. Hara göndərirmişlərsə
ləng gedib qayıdırmış.Ləng hərəkitinə görə onu Ləng Əhməd deyə çağırır-
mışlar.

Ancaq belə rəvayət də danışırdılar ki, Ləng Əhməd ağırtaxta adam imiş.
O hər hansı bir qərarı qəbul etməmişdən əvvəl ətraflı götür-qoy edər,
dərindən fikirləşər, sonra qəti hökm verərmiş. Qəbul etdiyi qərar, verdiyi
hökm həmişə qüsursuz, dəqiq olarmış. Ona bu xüsusiyyətinə görə də ona
Ləng Əhməd deyirmişlər. O, heç vaxt tez, tələsik qərar qəbul etməzmiş.

Rəvayətlərə görə Ləng Əhməd orta boylu, dolubədənli, qarabuğdayı,
qüd rətdən sürmələnmiş iri gözlü, işıqlı cöhrəli çox nürani bir şəxs imiş. Ocaq
sahibi kimi o müqəddəs, inanılmış, çox böyük nufuz sahibi imiş. Ocaq Ləng
Əhmədin adına olduğu üçün şübhəsiz ki, onun qəbri də burada olmalıdır.
Çünki ocaq sahibi həmişə ocağın ərazisində dəfn olunur. Hacı Qaraman
Çələbinin də qəbri Hacı Qaraman ocağındadır.

Müseyi-Kazımın qızı Bibi Heybətin də qəbri həmin ocaqdadır. Ocaqda
Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin dördüncü qızı Həzrəti Fatimə ananın
adına ünvanlı olan bir daş süfrə var. Bu süfrə 25-30sm hündürlükdə, 20-25
sm enində və 40-50 sm uzunluğundadır. Onun üstündə daşdan kündələr,
yarım kündə, oxlov və yuxa vardır. Həmin daşın ön və baş tərəflərində çərxi-
fələyin şəkli qazılmışdır.

Bu süfrə haqqında belə bir rəvayət danışılırdı. Fatma ana süfrə üstə imiş.
Bu vaxt kafərlər hücum edirlər. Bu dinsiz kafərlərin əlinə düşməsin deyə
Fatma ana əl açıb Tanrı dərgahına üz tutur. O, Tanrıdan onu quşa döndər-
məsini diləyir. Fatma ananın duasını eşidən Allah onu göyərçinə, süfrənisə
- kafərlər onun halal bərəkətinə toxunmasınlar deyə daşa döndərir.

Başqa bir rəvayətə görə kafərlərin gəldiyini görən Fatma ana Allaha yal-
varır ki, onu havaya- hava rəngində eləsin ki, düşmən onu seçə bilməsin.
Allah da onun bu yalvarışını eşidir. Onu havaya süfrəni isə daşa döndərir.

Həzrəti Əlinin də burada kafərlərə qarşı vuruşduğunu əfsanələr danışır.
Quliyev Kamran danışır ki, Məstalı kişi, anam Mehri danışırdılar ki, Şıx

Alı ağa da Ləng Əhməd nəslindəndir və qəbri də Ləng Əhməd ocağındadır.
Ancaq belə bir ehtimal da söyləmək olar ki, bu ocaq - buna daş süfrə və

kündələr də sübutdur - islamdan qabaqkı bütpərəstlik dövrünə aiddir. İslam
dini bərqərar olduqdan sonra bu ocaq da tədricən islami mahiyyət almışdır.
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XVII bölüm

Şıxalıağalı kəndinin camaatı qədim zamanlardan kənd təsərrüfatının
müxtəlif sahələrilə məşğul olmuşlar. Kəndin təbii şəraiti də buna imkan
vermişdir. Burada əvvəllər qoyunçuluq, maldarlıq, taxılçılıq, çəltikçilik
geniş inkişaf etmişdir. Eyni zamanda müxtəlif sənət sahələri, dəmirçilik,
toxuculuq, daş üzərində oyma da inkişaf etdirilmişdir.

Bu da kənd adamlarının bir qisminin köçəbə olsa da, bir qisminin oturaq
həyat keçirmələrinə sübutdur.

KƏNDİN TƏSƏRRÜFAT SAHƏLƏRİ

MALDARLIQ

Cəbrayıl rayonu dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yerləşir. Şıxalıağalı kəndi
rayonun dağətəyi zonasında salınıbdır. Kəndin (şam-düzən) su tutan
ərazisindən əsasən əkinçilik üçün istifadə edilsə də irəmə (dəmyə) dağlıq-
təpəlik zonasından heyvandarlıq üçün istifadə edilir. Mal-qaranın, xırda
buynuzlu heyvanları yemlə təmin etmək üçün su altda olan yerlərdə ot tə-
darük edilərdi. Maldarlıq xüsusi təsərrüfat dövründə - xüsusilə yaxşı
inkişaf etdirilmişdi. Malların ətindən, südündən, dərisindən istifadə edilir.
Sovet hökuməti qurulduqdan sonra, xüsusilə 50-ci illərdən sonra kənddə
vəziyyət çox kəskin dəyişdi. Hər bir kəndliyə bir inək, 3-5 baş qoyun saxla-
mağa icazə verdilər. Kənddə mal, qoyun kəskin surətdə azaldı. 

İnsanlar heyvanları müxtəlif yaşlarda fərqləndirmək üçün onlara müx-
təlif adlar vermişlər. 

Altıaylıq inək balasına buzov, birlik mala dana, bir yaşdan yuxarı olan-
lara cinsinə görə dişi mala – düyə, erkək mala isə cöngə deyirlər. Üç
yaşında olan dişi mala inək, erkəyinə isə cöngə deyirlər.

Erkək mallardan öküz kimi də istifadə olunur. Ancaq öküzləri ya axta-
layar, ya da bururdular. Öküzlərdən arabaya qoşub yük daşımaqda, xışa,
kotana, cütə qoşub yer şumlamaqda da istifadə edilir. Öküzü yükləyərək
də yük daşımaqda da istifadə edirlər. 

Damazlıq mal olanda onun qiyməti üstə heç vaxt mübahisə edilməz.
Çünki o da bar-bərəkətdir. Gərək yiyəsi onu alana ürəkdən halallıq versin
ki, damazlığı xeyirli-bərəkətli olsun, doğub törəsin, artıb çoxalsın. Bu
qədim adətə indi də hörmətlə yanaşırlar.

Ətlik üçün saxlanan mallara cöngə deyilir. Xeyir işi olanlar bu malları
alıb öz işlərini yola verirlər. 

Deyilənə görə kənddə camış da saxlanılıb. 
Camışın balasına balaq, erkəyinə kəl deyilir. Balaq dərisinə varlı

adamlar qızıl yığarmışlar. Ona görə də balaq dərisi deyəndə yada qızıl
düşür. Bəhmən kişi, Əkbər, Rüstəm və başqaları camış saxlayardılar.
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Ancaq kolxozun inkişafı ilə otlaq yerləri azaldı. Camış saxlamaq çətinləşdi
və onun kökü kəsildi kənddə.

QOYUNÇULUQ

Qoyunçuluq lap qədim zamanlardan kəndin əsas təsərrüfat
sahələrindən biridir. Kəndimizdə qoyunçuluq təsərrüfatı da çox inkişaf et-
mişdir. Qoyunçuluq çox zəhmət sevən, əziyyətli olsa da xeyirli, gəlirli bir
sahədir (gəliri də çoxdur). Qoyunun ətindən, südündən, yunundan,
dərisindən istifadə olunur. Qoyunçuluğu inkişaf etdirmək üçün onun yaylaq
və qışlaq otlaq sahələri olmalıdır. Kəndin ərazisi qışlaq üçün əlverişlidir.
Yay aylarında işə qoyunları həmişə yaylağa çıxarmaq lazımdır.Qoyunun
təzə doğulmuş balasına quzu, altı aylığında isə toğlu deyərlər. Toğlular
erkək toğlu, dişi toğlu olaraq iki yerə ayrılır. Dişi toğluya bir illiyində qoyun,
erkək toğluya isə erkək deyilir. Üç illik erkəyə də erkək deyilir.

Keçinin təzə doğulan balasına oğlaq, iki, üç həftəlik olana isə çəpiş
deyilir. Altı aylıq erkəyinə dıbır deyilir, bir illiyinə erkək deyilir. 

TOXUCULUQ

Lap qədim zamanlarda gəbə, xalça, kilim, palaz, məfrəc, heybə toxu-
maq üçün yun əvəzsiz materialdır. Gəbə, xalça, kilim qoyun yunundan
toxunur. Palaz – isə pambıqdan, məfrəc, heybə isə keçi qəzili ilə yunun
qarışığından toxunurdu.

Toxuculuğa hazırlıq üçün qırxılmış yun əvvəlcə yaxşı-yaxşı seçilir.
Sonra təmiz bulaq suyu ilə yuyularaq qurudulur. Həmin yundan ip əyi rər -
dilər. İpi cəhrədə əyirərdilər. Bundan sonra ən məsuliyyətli iş – yunun bo -
yan ması prosesi başlanır. Yunu boyamaq üçün əvvəlcə təbii boyaq
mad dəsi hazırlanır. Boyaq maddəsini hazırlamaq üçün təbii boyayıcı bitki -
lərdən istifadə edilərdi ki, sonralar rəng solmasın. Boyayıcı maddə kimi
qoz, qaratikan bitgisi, böyürtkən kökündən, qarağat qabığından, çəltikdır-
nağı kolunun kökündən, soğan və nar bitkisinin qabığından, dəmirdən
(dəmiri su dolu qaba atardılar və bir müddətdən sonra dəmir paslanaraq
suyun rəngini dəyişərdi) həmin sudan boyaq üçün də istifadə olunardı. Bu
maddələrlə boyanmış iplərdən toxunan gəbə, kilim, xalça illər keçsə də
solmazdılar. Öz rənglərini, gözəlliklərini, təravətini əsrlərlə saxlardılar. To -
xu culuğun bir sahəsi də başlıq, corab toxumaqdır. Corab toxumaq da bir
növ sınaq məktəbi idi. Nişanlı qızın, gəlinin bacarığı, qabiliyyəti burda bi -
linərdi. Corab rəngbərəng saplardan əlvan naxışlarla bəzəyərək toxu -
nurdu. Yaxşı toxunmuş corab bir sənət əsəri idi. 

Başlıq da yundan, əsasən dəvə yunundan bəzəksiz toxunardı.
Keçi qəzilindən sicim, çatı toxuyardılar. Pambıqdan da çatı və örkən

toxunardı. Örkən toxumaq üçün 8-10 metr uzunluğunda olan ipi həmin
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məsafədə olan iki mıxa bağlayırlar. Ağır taxta materialdan hazırlanmış
təxminən bir metr uzunluğunda taxtanın (ona «qılınc» deyirlər) bir yanı
yonulub nazikləşdirilir. İki mıx arasına bağlanmış iplərdən əriş kimi, digər
kələflənmiş ipdən arğac olaraq istifadə edilir. İplər ərişin arasından keçiril -
dikdən sonra həmin ağacı («qılınc»ı) hər iki tərəfdən tutub sürətlə,
bərkdən vurub arğacı bərkidirlər. Eynilə palazı toxuyanda həvədən necə
istifadə edirlərsə həmin ağac da həmin vəzifəni yerinə yetirir. Axıra
təxminən bir metr qalanda örkənin ucunu çatı kimi toxuyurlar ki, bağ -
layanda ondan istifadə asan olsun. Örkəndən öküzü, ulağı çullayarkən is-
tifadə olunur. Müxtəlif rəngli iplərdən də örkən, çatı toxuyurlar.

DƏMİRÇİLİK

Kənd yerində dəmirçilik də vacib, lazımlı peşələrdən (sənətlərdən)
biridir. Kəndçinin işlətdiyi bütün təsərrüfat alətləri dəmirçi əməyinin məh-
suludur. Kotan, xış kafahının zodlamaq (itiləmək) kərənti üçün halqa hazır-
lamaq, kərənti boğazını kəsib yamamaq dəmirçi işləridir. Araba şini
düzəldib təkər bağlamaq, dəhrə çəkmək, qapı üçün həncama düzəltmək,
belin boğazını kəsib arxasına körpü salmaq da dəmirçinin işlərindən
biridir. Bütün bunlar dəmirçi zəhmətinin bəhrəsidir.

Kəndimizdə yadda qalan dəmirçi Baxşalı olmuşdur. Deyilənə görə
əlindən hər cür iş gəlirmiş. O, qalayla işləməyi də bacarırmış. Sınmış zərif
şeyləri qalayla qaynaq edib birləşdirirmiş. O, nal kəsib öküzü, atı, ulağı
da nallamağı bacarırmış.

BARAMAÇILIQ

Baramaçılıq Azərbaycan xalqının çox inkişaf etmiş qədim təsərrüfat
sahələrindən biridir. Baramaçılıq ağır zəhmət tələb edən iş olsa da yaxşı
gəlir gətirən sahələrdən biridir. Kənddə bu sahəni inkişaf etdirmək üçün
xeyli iş görülmüşdür. Köhnə bağlar – Şahbazın bağı, Bekəvil, Məmmədqu-
lunun bağı, Kərbalayı Mahmudun bağı, İsaxın bağı, Mehdinin bağı,
Hüseynalı bəyin Qaşbağıla bərabər yeni tut bağları da salınırdı. 1950-ci
illərin axırı 1960-cı illərin əvvəllərində kənddə - indi “Cırbağ” adlanan yeni
tut bağları salındı. Biz uşaqlar da öz valideynlərimizlə birgə bu işdə iştirak
edirdik. Ağac mıxlar çalmaqla açılmış çalalara körpə tut tinglərini biz
uşaqlar əkirdik. Sonralar Xeyrulla bağçılıq briqadiri olarkən Daşyolun al-
tında su çıxmayan dik yeri traktorla düzəltdirərək ora su çıxarır və orada
gözəl bir tut bağı saldırdı. Ona görə də baramaçılıq daim inkişafda idi.
Kənddə ən çox ipəkqurdu bəsləyənlərdən Möhbalı Ağakişiyevin, Xeyrulla
İbrahimovun, Əlif Quliyevin, Maya Məmmədovanın, Kərəm Şükürovun ad-
larını fərqləndirmək olar. Onlar bir qram ipək qurdundan 2,5-3,0 kq
barama istehsal edirdilər. Onlar adama 140-150 qram ipəkqurdu bəs-
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ləyirdilər və hər mövsümdə dövlətə 500-550 kq barama təhvil verirdilər.
Bunun üçün onlar gecə-gündüz yorulmadan çalışırdılar. Onlar öz işlərinə
məsuliyyətlə yanaşır, ipək qurdlarını vaxtlı-vaxtında aqrotexniki qaydada
yemləyir, otaqlarda lazımi temperaturun olmasına daim nəzarət edirdilər. 

ƏKİNÇİLİK

Əkinçilik kənd adamlarının həyatında xüsusi yer tuturdu. Əkinçilikdə
buğda, arpa, çəltik, darı əkərmişlər. Bu zaman ən münbit, su çıxan torpaq
sahələrindən istifadə olunarmış. Əkin sahələrini suvarmaq üçün Bekəvil
bağındakı kəhrizin suyundan və Arazdan arxlar çəkməklə gətirilən sular-
dan istifadə olunarmış. Suvarılan sahələrdən bol məhsul götürülərmiş.
Dəmiyə sahələrdə də taxıl əkilərmiş. Bunun məhsuldarlığı asılı imiş
təbiətin mərhəmətindən. Əgər yağış yağsa məhsul bol olarmış. Yox, əgər
yağış olmasa məhsul da yanıb tələf olarmış. Əvvəllər torpağı xışla, kotanla
şumlarmışlar. Şumlamaq üçün xışa, kotana at, öküz, kəl qoşardılar.

Zaman keçdikcə kənd əməkçiləri təsərrüfatda pambıq da əkməyə
başladılar. Pambıq çox zəhmət tələb edən, necə deyərlər “nazını
çəkdirən” bitkidir. Bütün aqrotexniki qaydaları yerinə yetirən zəhmətkeşlər
yüksək məhsul əldə edə bilirdilər. Hər hektardan 18-20 setner məhsul əldə
edirdilər.

1980-ci ildən başlayaraq təsərrüfatda üzümçülüyə keçildi. Bu çox gəlirli
sahə olduğundan kənd əməkçiləri onu inkişaf etdirmək üçün yorulmadan
çalışırdılar. Üzümçülük iki istiqamətdə həm süfrə, həm də texniki sahədə
inkişaf etdirilirdi. Dövlət planı həmişə artıqlamasıyla yerinə yetirilirdi.

Bağçılıq Şıxalıağalı camaatının məşğul olduğu təsərrüfat sahələrindən
biri idi.

Bekəvil bağında çoxlu qoz, əncir, armud, nar, üzüm ağacları vardı. Bu-
lağın üstündəki Xasaybəyin nəhəng armud ağacı 3-4 tona qədər meyvə
yetirərdi. Gölün üstündəki qızıl üzüm tənəkləri bol məhsul gətirərdi. Bütün
bu məhsullar yetişəndə yığılar və əməkgününə görə kolxozçulara payla-
nardı.

Kolxozda becərilən bostan-tərəvəz məhsulları da kolxozçulara payla-
nardı. 

ÇƏLTİKÇİLİK

Vaxtilə kənddə çəltikçilikdən də istifadə olunmuşdur. Çəltiyi əsasən
yeddi hektar ərazidə əkirdilər. Sonralar bu sahə unudulsa da, 70-ci illərin
axırlarında yenidən çəltik əkməyə başladılar. Bu dəfə Eminli əyrisində. Bu
sahəyə Əhmədov Əzim başçılıq edirdi. Ancaq istənilən nəticə alınmadığı
üçün ləğv edildi.
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XVIII bölüm

YER ADLARI

Kəndimizdə çoxlu dadlı-tamlı, çiçək ətirli, halal yer adları – toponimlər
vardır. Bu toponimlər o yerlərin, o yerin adamlarının ruhunu, arzusunu,
ina mını yaşadır canında. Bənövşə ətirli, yarpız tamlı, dədələrimizin söz-
söhbəti kimi duzlu, zövqlü yer adları. Allah bunları çox görməsin bizlərə.

Prədöş: Pirin döşü deməkdir. Bu yer Bozat ölən dərədən üzü yuxarı –
pirə qədər olan ərazini əhatə edir. Yazda yağışdan sonra körpə yaşıl otlar
bitər bu ərazidə. Rəngbərəng yaz çiçəkləri bu yaşıllıq içərisində yaşıl, qır-
mızı, sarı, mavi alova bənzəyir. Yovşan kolları pürkələyir. Bu yerdə kəndin
quzularını otarardılar. 

Şahbazın bağı: Kəndin ayağında böyük cır tut bağıdır. Bağda alça,
əncir ağacları və bir neçə də şah tut ağacları vardır. Sonralar Şahbazı
həbs edərək Qazaxıstana sürgün ediblər. Uşaq vaxtı tay-tuşlarımla birgə
çox yemişik şirin, şəkər moruq tutundan bu bağın. Bura həm də uşaqların
sevimli oyun yeri idi.

Xasay Bəyin armudu: Xasay bəyin olub. Bəzən bulağın üstündəki
armud da deyirlər. Çox şirin, sulu iri meyvəli nəhəng asma armud ağacıdır.
Üstündə 3-4 ton armud olurdu. Hər il bar gətirəndə budaqları dözməyib
sınardı.

Qotur Suyu: Ləng Əhmədə gedən yolun üstündədir. Ləng Əhmədlə
Bekəvil dağının arasındakı dağın döşündəki nar kolluğunun lap
aşağısında – pirə dönən yolun kənarındadır. Müalicəvi xüsusiyyəti vardır.
Qoturu, qaşınması olan adamlar onun suyu ilə çimər və ya palçığından
qaşınan hissəsinə sürtərdilər. Bu iş bir neçə dəfə təkrar olunandan sonra
qotur gedər, qaşınma isə sağalardı.

Dərəbulaq: Çaylağın içərisində hündür yarğanın döşündən çıxır. Çox
dadlı, təmiz suyu vardı. Bu bulağın yaranması haqqında iki rəvayət
söyləyirlər. Birincisi: Bu bulağı Hasanqulu ilə Behbud qazıb çıxarıbdır
deyirlər. İkincisi: Dağın döşünə ildırım düşüb və yarğan əmələ gətirib,
sonra oradan su sızmağa başlayıb və qazıb onu bulaq halına salıblar.

Sumaxlı dərə: Bekəvil bağının lap başındadır. Burada çoxlu sumax
kolları bitir. Onun meyvəsi turşməzədir. Adamlar onu yığıb istifadə edirlər.
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Söyüdlü bulaq: – Sumaxlı dərədə yerləşir. Bulağın üstündə bir söyüd
ağacı var. İsti yay günlərində ağacın dibi çox sərin olur.

Dərə aşağı əsən külək özü ilə bir sərinlik gətirir. Üstündəki söyüd
ağacına görə Söyüdlü bulaq adlanır.

Quma batan bulaq: Sumaxlı dərədədir. Bəzən quma batıb itdiyi üçün
belə adlanır.

Sumaxlı bulaq: Bu bulaq da sumaxlı dərədədir. Qol yoğunluğunda
suyu var. Təmiz, saf suludur.

Babaya toy olan yer: Ləng Əhməd pirinin arxasındakı hündür təpənin
üstündədir. Burada payızda el dağdan qayıdandan sonra çoban Babaya
toy mağarı qurulub. Elə o vaxtdan da «Babaya toy olan yer» adlanır.

Anaxanım yalı: Hündür dağdır. Xeyrullanan əmisi Hasanqulu yayda
həmin dağın başında çardaq tikib orada yaşayarmış. Arvadının adı Anaxa -
nım olub. Caylı qızı Anaxanım çağırarmışlar. Həmin dağa da onun adı ilə
«Anaxanım yalı» deyiblər. Deyirlər Miryusif əfəndinin cavabını qaytardığı
üçün uşağı olmayıb, sonsuz qalıb.

Fətalı bağı: Balaca düzün alt tərəfində (Pavilyonun yaxınlığında da-
harın altında) cır tut bağıdı.

Nəbi bəy yalı: Bu yal Şıx Alı ağanın oğlu Nəbi ağanın adilə adlanır.
Çaylağın sol sahilindən başlayıb Sarı yala qədər olan düz yerə deyilir. Şıx-
alıağalı kəndi də Nəbi ağaya məxsus olub. Əslən Şıxalıağalıdır. 

Atakişi söyüdü: Hüseynoğlu Köçərinin babası Atakişinin olub. Fətəli
bağından yuxarı tərəfə, selliyin yaxınlığında daharın döşündə olub. Həmin
yer Alyarlı yurdu - qışlağı da adlanır.

Tək iydə: Atakişi söyüdünün yaxınlığında dəmiryolun kənarında idi.

Sarı yal: kəndin şərq hissəsində yerləşir. Ən hündür dağdır. Torpağı
sarı rəngdədir. Üstündə cərən, topal bitir.

Sarı torpaq: qəbiristanlığın arxasında geniş bir sahədir. Torpağı sap-
sarıdır. Keçən vaxtlarda bu torpaqdan araba ilə daşıyıb gətirər, saman
qatıb palçıq düzəldərdilər. Bu palçıqla evin divarlarını, çavıstanları suva-
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yardılar. Divar quruyandan sonra onu əhəng məhlulu ilə ağardardılar. Bun-
dan sonra içəri həm işıqlı və havalı olar, həm də evdə rütubət olmazdı. 

Şıxalıağalı qaşı: Bozat ölən dərədən qərbdə yerləşir. Vaxtilə böyük
bağ olub. Çoxlu çinar, tut ağacları varmış. Tut ağaclarına ağ, qara, qızıl
üzüm tənəkləri atlandırılmışdı. Nar ağacları, əncir kolları çox imiş vaxtı ilə.
Böyük çinarın dibindən yaxşı bir bulaq qazılıb çıxarılıb. Həmin, bulaqdan
qərb tərəfdə də bir bulaq vardı, o da Çinarın dibindən çıxırdı. Onu çəkib
Məzrə kəndinə aparıblar.

Bəhməz torpağı: Bekəvilə qalxan yoxuşun başındadır. Ətrafında iki
qaratikan kolu var. Tut bəhməzi bişirəndə onu ələkdən keçirib bir xörək-
qaşığı bəhməzə qatırlar. Bəhməz torpağı bəhməzi təzə, təravətli saxlayır,
qıcqırmağa, acımağa qoymur. Üzümdə turşuluq çox olduğundan üzüm
bəhməzinə təxminən bir ovuc qatılır.

Canavar dərəsi (Qamışlı dərə): Tağlı dərəsində girəcəyə yaxındır.
Bekəvil bağına tərəf bir qol ayrılır. Həmin dərənin başında qalın bir kəpirlik
var. Bu kəpirliyin altı boşdur, mağara kimidir. Vaxtilə burada canavarlar
məskən salıbmış. O vaxtdan da adı «Canavar dərəsi» qalıb. Həmin
dərəyə bəzən qamışlı dərə də deyirlər. Aşağı tərəfi sucağ olub, qamış bit-
diyinə görə.

Tağlı dərəsi: Şıxalıağalı dərəsindən solda yerləşir. Şıxalıağalı də rə silə
birləşdiyi yerdən başlayıb Tulusa – Hacılı kəndinə qədər uzanır. Vaxtilə
Tağlı kəndi də bu dərədə yerləşib. 1939-cu ildə onu Şıxalıağalı kəndi ilə
birləşdiriblər. Vaxtında bu dərədə yaxşı bağ olub. Sonralar baxımsızlıqdan
məhv olub gedib. Çoxlu bulaqlar, çinar ağacları var Tağlı dərəsində. İndi
6 çinar, bir neçə də tut ağacı, nar və yemişan ağacları qalır. 

Şıxalıağalı dərəsi: Kəndin ayağından başlayıb Tulusa - Hacılı kəndi -
nə qədər uzanır. Bekəvil bağı da bu dərədədir. Kənd də bu dərənin sağ
və sol tərəflərində yerləşir.

Cabbarın bulağı: Tağlı dərəsindən ayrılan Gödək dərənin girəcə yin -
dədir. Oğlu İsmayıl çəkib qapısına gətirdi. 

Cinni çinar: Bekəvil bağının qərb tərəfində Cəbrayıla gedən yolun alt
tərəfindədir. Bu çinarın cinlər məskəni olduğunu deyirlər. Vaxtsız, yəni şər
qarışandan sonra gecə vaxtı ordan keçən adam çalğı səsi eşidər, hay-
küydən, qışqırıqdan qulaq tutular deyirlər. Ona görə də ordan keçən hər
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bir adam çinara yaxınlaşandan ta ötüb keçənə qədər «Bismillah» demə-
lidir. Yoxsa ona sədəmə toxunar, gözünə cin görünər ki, sonradan da
həmin adam xəstələnər, dəli olar.

Cəmil bəy tapı: Saqqız ağacından yuxarıda Hüseynallar kəndi tərəfdə
yerləşir. Şıxalıağalı Cəmil bəy 30 erkəyə alıb. Cəmi ərazisi 30 hektardır. 

Qaracallı binəsi: Saqqız ağacından yuxarı Tağlı dərəsindədir.

Muncuq təpə: Yumru bir təpədi, üstü muncuq kimi rəngbərəng kiçik
daşlarla doludur. Yazda müxtəlif xırda çiçəklərlə bəzənir, yaşıl otlara
bürünür. Bəzənmiş kimi çox gözəl görünər.

Sümürtkən piri: Kanalın üstündə yerləşir. Bu ocaq haqqında da
maraqlı rəvayyətilə söylənilir. Belə deyirlər ki, bu ocağın şərafəti, mövcud-
luğu Ləng Əhmədə çatır. Belə nəql edirlər ki, sümürtkən (xırda, qan rəngli,
pis iyli bir növ cücüdür) taxıl zəmisinə çox ziyan vururmuş. Bir dəfə Ləng
Əhməd o ərazidən gəlib keçəndə camaat ona üz tutub kömək istəyir.
Sümürtkən bizim məhsulumuzu məhv edir. Bir əlac elə, - deyirlər. Ləng
Əhməd də bir ovuc torpaq götürüb, dua oxuyub, üfürür və atır həmin
təpəyə. Həmin vaxtdan bu təpənin torpağı möcüzəyə çevrilir. Müxtəlif
xəstəliklərə - o cümlədən ürəkgetməyə qarşı da bu torpaqdan tutya kimi
istifadə olunur. 

Ancaq bu ocaqdan torpaq götürməyin də xüsusi bir mərasimi vardır.
Əhd edib, niyyət tutandan sonra gedirsən pirə. Niyyət edəndən sonra
gərək heç kimə cavab verməyəsən, arxaya baxmayasan, yoxsa niyyətin
yerinə yetməz. Torpaq götürdükdən sonra geri baxmayacam, danışmaya -
cam deyib pirdən aralanırsan. Həmin torpağı zəminin hər tərəfinə səpib
bir tərəfdən yol qoyursan. Sümürtkən həmin yoldan uçub gedir, bir də
qayıtmır.

Keçmiş zamanlardan ətraf kəndlərdən gəlib bu torpaqdan araba-araba,
xurcun-xurcun aparırmışlar. Ancaq torpaq heç vaxt azalmayırmış.

Qoç: Sümürtkən pirinin yanında bir neçə iri qoç heykəlləri olub, onların
yanında isə xırda heykəllər də var imiş. Deyilənə görə, bu qoçlar müqəd-
dəs və möcüzəli idilər. Guya gecələr onların önündə işıq - şam yanırmış.
Axıra ancaq onlardan biri qalmışdı. 

Uşaq vaxtı biz kanalda çiməndə qoç heykəlini itələyib salardıq suya.
Ancaq səhər gedib görərdik ki, qoç yenə də kanalın qırağında həmişəki
yerində durur. Mat qalardıq. Mat qalardıq ki, bu qoçu sudan gecə vaxtı
kim çıxarır. 
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Zərif işləməli, üstü bəzəkli qoç heykəlləri bu torpaqların qədim türk tor-
paqları olmağına, bu ərazilərin oyma sənətkarlığının qədim məskən-
lərindən biri olmasına tutarlı sübut idi. 

Alı bulağı: Şükürbəyli ilə Şıxalıağalı kəndləri arasında Daşyolun altın-
dakı söyüd ağacının dibindən çıxırmış.Alı yazıb çıxardığı üçün onun adı
ilə Alı bulağı adlanırmış.Asfalt yol genişləndirərkən bulağı da məhv et-
mişlər.

Gülnisə yeri: dəmiryolu keçidinin yaxınlığındakı gilənarlığın üstündə
olub.Digər bir yeri (Gülnisə nənəmin) Fuğanlı düşərgəsinin yaxınlığında
olub.

Həsən Təhməzli
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XIX bölüm

Bəhmən Quliyevin dediklərindən: Bir dəfə kənd ağsaqqalları yolun
kənarında oturub söhbət edirmişlər. Məzrə kəndi tərəfdən bir atlı gəlirmiş
və bu atlı fit çalırmış. Atlı gəlib ağsaqqalların yanından salam vermədən
fit çala-çala keçib gedir. Bu vaxt ağsaqqallardan biri cavanlardan ikisini
çağırıb deyir: Gözləyin atlı çaylağı keçəndən sonra gedib onu qaytarıb
bura gətirin. 

Atlı çaylağı keçib o taya çıxanda bir az sonra – atlı təxminən 100-150
metr yol getmişdi, - cavanlar onun üstünü kəsdirirlər ki, bəs bizimlə geri
qayıtmalısan. Onu atdan düşürüb piyada geriyə – ağsaqqalların yanına
gətirirlər. Həmin ağsaqqal atlıya üz tutub deyir: – Qayıdıb gedirsən Məzrə
arasına. Orada atını minib fit çala-çala gəlirsən. Kəndə iki yüz addım
qalmış atdan düşüb cilovu əlinə alarsan, fit çalmadan gəlib salam verib
keçib gedərsən, kənddən çıxandan sonra atına minərsən. 

Atlı deyilən kimi də edir. 
Çünki at üstündə fit çala-çala kənddən gəlib keçmək və ağsaqqala

salam vermədən ötüb keçmək çox böyük ədəbsizlik sayılırdı. O vaxt
bununla da ağsaqqallar onun səhvini başa salıb tərbiyələndirirdilər. 

* * *

Bəhmən kişi danışırdı ki, bir dəfə bir bəyi quldurlar tuturlar. Onun bütün
var yoxunu əlindən alırlar. Bununla ürəkləri soyumayır. Onun alt paltar-
larını da almaqla tamam soyundurublar. Onu lüt buraxıb, deyirlər, - indi
get. Bəy gəlib öz kəndlərinin yanına çatanda təzəcə baş bağlayan taxıldan
bir az yolub ayıb yerini örtür və kəndin kənarındakı yala çıxıb əlini vurur
belinə. 

Onu bu halda görən kənd adamları təəccüblənir və deyirlər: 
– Bu nədir? Lüt anadan gəlməsən hələ bir yekə-yekə də əllərini belinə

vurmusan. 
– Quldurlar paltarımı alıblar, bəyliyimi ki, əlimdən almayıblar, - deyə,

bəy cavab verir. 

* * *

Müharibə vaxtı idi. Hər kənddə dəyirman yox idi. Adamlar bir-iki dağar
taxılı üyütmək üçün uzaq kəndlərdəki dəyirmanlara gedirdilər. Deyirlər ki,
molla Eyvaz Hovusluya dəyirmana gedirmiş. Uzaq yol, sərt qış, çətin dağ
yolları. Dəyirmanda da yəqin ki, çoxlu dənçi. Molla Eyvaz fikirləşir ki, yəqin
ki, onun gedib qayıtmağı 4-5 gün çəkəcək. Bu vaxtı kəndin içində kar

243

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə



Ərşad onun qabağına çıxır. Molla Eyvaz deyir: 
– Ərşad, əgər tez-gedib qayıtsam əynimdəki bu paltonu sənə verəcəm. 
Ərşad: – Eyvaz əmi paltonu indi ver, getdin bəlkə heç qayıtmadım. 
Bu getməklə deyirlər ki, Molla Eyvaz iki həftədən sonra qayıdıb gəlir. 

* * *

– Salman bəy çox hövsələsiz bir insan idi. Bir haqsız iş görəndə özünü
saxlaya bilməyib çox ağır sözlər söyləyərdi. Hətta söyüş də edərdi. 

Bir gün qapıdakı ağacları suvarmaq üçün belini götürüb arxdakı bütün
su bərələrini öz çəpərinə çevirə-çevirə gedir çıxır suyun başına-dəhəsinə.
Suyu öz arxına bağlayıb gəlib qapıda gözləyir. Su elə təzəcə qapıya çatıb-
mış ki, quruyur, suyu kəsirlər. Salman kişi deyinə-deyinə beli əlinə alıb
başlayır arx yuxarı getməyə. Gəlib görür ki, bir nəfər qadın, - adını çək-
mirəm, rəhmətə gedib, - suyu kəsib öz çəpərini-bağını suvarır. 

Bunu görən Salman bəy çox qəzəblənir. 
– Ağız, bu suyu sən gedib bağlayıb gətirirsən? 
– Yox. 
– Bəs onda niyə kəsmisən suyu? 
– A Salman qağa, gördüm elə arx aşağı axıb gedir, dedim kəsim

ağacları bir suvarım. 
Salman bəyi od götürür. 
– Ağız, mən bərələri çevirə-çevirə gedib suyu başdan bağlamışam. Su

qapıya çatmamış kəsilib. 
Əgər sən suyu bağlayıb gətirmirsənsə, niyə kəsirsən?! Demirsən ki,

bunu bir bağlayıb aparan var? 
Bəy qadına dişinin dibindən çıxanı deyib onu hörmətsiz edir. 
Qayıdıb gəlir Molla Eyvazın yanına. 
– Ay Eyvaz, mənə sənin palton lazım deyil, istəmirəm. Söyülməli ağız

özü gəlib məni tapır. 

* * *

Ağalar bəy Xasay bəyin armudunu çırpırmış. Armud bulağın yaxın-
lığında dağın döşündə idi. Ona görə də ağacın bir tərəfi – dik tərəfi torpağa
yaxın, gün çıxan tərəfi, dərə tərəfi isə çox hündür indi. Bəy də dərə
tərəfdəki budağı çırpırmış. Bu vaxt görür ki, qızı Nisə Dərə bulağa suya
gəlir. Armudun ən yaxşılarından birini qırıb ona atır. Budağın nazik yerində
imiş. Armud ağacı da çox kövrəkdi axı. Armudu atanda budaq qırıldı və
bəy budaqla birlikdə yerə düşür. Camaat başına toplaşır. Özündən getmiş
bəy nəhayət ki, yavaş-yavaş gözünü açır. Adamların üzünə baxıb təəc-
cüblə soruşur: - Mən yerdəyəm, yoxsa göydə?! 
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* * *

Ağalar bəyin arvadı Lala xanım çox incə, zərif bir xanım idi. Həm buna
görə, həm də qıtlıq olduğu üçün bir parça qəndi dörd yerə bölərmiş.
Bununla bağlı belə bir məsəl də yaranmışdı: Lala qəndi. Harada ki, qəndi
dörd yerə bölürdülər Lala qəndi deyərdilər. Yaxud da o Lala qəndindən
gətir bura – deyərdilər. 

* * *

Danışırlar ki, bir gün Ağalar bəy bərk xəstələnib ölüm yorğan-döşəyinə
düşür. Eşidənlər – qohum-qardaş, dost-tanış, qonşu hamı haya gəlir. 

Ağaları üzü qibləyə çevirib, çənəsini bağlayıb, gözünü basırlar. Molla
Yasini oxumağa başlayır. Ağsaqqallar kimin nə iş görəcəyini müəyyən-
ləşdirirlər. Sonra söhbət hansı malın kəsilməsindən düşür. Ağsaqqal deyir
ki, o ala kök cöngəni gətirib kəsin. Bu vaxt Ağalar bəy gözlərini açıb asta-
asta deyir: 

– Cöngəni kəsməyin, hələ ölməmişəm. 
Bundan sonra Ağalar bəy sağalıb ayağa durdu və uzun illər yaşadı. 

* * *

Ağalar bəy briqadir işləyirmiş. Bir dəfə kolxozçuların siyahısını yazır-
mış. Arvadlar onun başına toplanıb elə hay-küy salırlar ki, kişi özünü itirir.
Qarşısında duran arvada: 

– Tamam xala, adın nədir? – deyir.
Bunu eşidən Tamamı od götürür. Elə bilir ki, Ağalar bəy onu dolayır. 
Ona görə də ə, mənə Tamam xala deyirsən, hələ bir adımı da soruşur-

san, – deyib Ağalar bəyi abırdan salır. 

* * *

Bir gün partkom Mamed (sədr istirahətə getdiyi üçün onu əvəz edirdi)
körpünün üstə Əli ilə rastlaşır. El arasında ona Hamo Əli deyirlər. Əli işə
getmədiyi üçün partkom Mamed qışqırır, onu hədələyir və burada böyük
bir hay-küy, mübahisə düşür. Bunların mübahisəsi qızışır. Əlinin arvadı
səsə yola çıxır. 

– Əli, Əli kiminlə dalaşırsan?
Azz, heç kim e, partkom Mameddir.
Əlinin arvadı:
– Ə, gəl bəri, gəl bəri. Mən də deyirəm bəs bir adamla dalaşırsan. Heç
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demə partkom Mameddi. Ə, partkom Mameddi dayna, baş qoşma. Gəl
bəri.

Partkom Mamed deyərdi ki, Əli ilə dalaşmağım yox, Mülkünün bu sözü
məni yandırıb, cızdağımı çıxardı. 

* * *

Hava xoş olanda adamlar axşamüstü Ağalar bəyin dikinə çıxar, hey-
vanların çöldən gəlməsini gözlərdilər. Bu vaxtı öz aralarında maraqlı söh-
bətlər edər, zarafatlaşardılar. 

Belə günlərin birində poçt Səməd də ora gəlir. (O, hər şeyə tez inanan
idi). Söhbət əsnasında bildirir ki, onun maşınının – Zaporojets - motorunu
yığmağa bir usta adam lazımdır.

Hüseyn Rəhimov oradakı adamlara göz vurub gülə-gülə deyir:
– Sənin axtardığın adam elə mən.
– Doğrudan deyirsən-Səməd təəccüblə soruşur. Axı, mən sənin motor

yığdığını eşitməmişəm. 
– Bəs sən bilmirsən Hüseyn necə yaxşı motor yığır, - oradakılardan biri

deyir. 
Səməd: - Sabah gəlib mənim maşınımı yığarsanmı, onda?
– Tezdən rayona gedəcəyəm. İş tez olsun deyə mən gələnə qədər sən

motoru sök qoy yerə. Mən gəlib yığaram.
Razılaşırlar. Səməd motoru söküb qoyur yerə. Ha gözləyirsə Hüseyn

gəlmir ki, gəlmir. Yenə də axşamüstü Ağalar bəyin dikinə çıxırlar. Səməd
oradakı adamlardan – həmin dünənki adamlar idilər – Hüseyni soruşur.

– Ə, Hüseyn axşam Bakıya çıxıb getdi ki – deyirlər. 
Ə, bəs o mənim maşınımın motorunu yığacaqdı ki.
Hamı əlini-əlinə vurub başlayır gülməyə. Ay Səməd, sən bilmirsən ki,

Hüseyn motor yığan deyil...
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XX bölüm

YUXARI ŞIXALIAĞALI

Şıx Alı ağanın vəfatından sonra onun övladlarına hədsiz mal-dövlətlə
bərabər geniş torpaq sahələri - əkin və otlaq sahələri qaldı. Bu torpaq
sahələrini əldə saxlamaq, başqa kəndlər tərəfindən tutulmaması üçün bir
çox tayfalar – Ağakişi Ağakişiyevin dediyinə görə təxminən 1800-ci illərdə
– Yuxarı Şıxalıağalı adlanan ərazilərə köçmək zərurətində qalırlar. İlk
gedənlərindən biri – Hacı Məmməd özü də Aşağı Şıxalıağalıda anadan 
olubmuş. 

Hər tayfa bir kəndlə sərhəddə üzbəüz yurd salır, obalanır. Göyərçin
Veysəlli, Şahvəlli kəndləri ilə yaxınlıqda Yanarxac, Hovuslu, Minbaşı, Kav-
dar, Əmirvarlı kəndləri ilə aralıqda Abasdı və Hacı Məmmədli, Soltanlı və
Alıkeyxalı kəndləri ilə torpaq sərhəddində Tanrıverdiuşağı tayfası yurd
salırlar. Eminli-Güney və Quzey Eminli, Qaradağlı və Keçəlməmmədli tay-
faları ərazinin ortasında – Torpaq bulağın ətrafında məskunlaşırlar. 

Sovet hökuməti qurulanda bu dağınıq halda, ayrı-ayrı obaları da Torpaq
bulağı ətrafında yerləşdirərək ümumi kəndi – Yuxarı Şıxalıağalı kəndini
formalaşdırır. Daha kənd ayrı-ayrı tayfaların adları ilə deyil bir adla Yuxarı
Şıxalıağalı adı ilə tanınır. Yanarxac tayfası isə öz yerində qalır və Yanarxac
kəndi adlanır. Deyilənə görə Yanarxac adlanan ərazidə ilk dəfə olaraq
Abasdı tayfasından olan Sədətqulu özünə yurd qurur. Ondan sonra
başqaları da gələrək bu ərazidə məskunlaşırlar. Beləliklə də Yanarxac
obası yaranır. 

Sovet dövründə kəndlərin adları rəsmiləşdiriləndə Yuxarı Şıxalıağalı kən-
dinin adı kiminsə səhvi ucundan Keçəlməmmədli kimi qeydə alınır. Halbuki
indinin özündə də istər Aşağı Şıxalıağalıda, istərsə də Yuxarı Şıxalıağalıda
yaşlı adamlar kəndin adının Yuxarı Şıxalıağalı olduğunu bildirirlər. 

Aşağı Şıxalıağalıda bir sıra yer adları vardır ki, - Eminli əyrisi, İslamın
əhəng quyusu, İslamın damı – sərhəddə qalıb – Heydərin qarğılı birbaşa
Yuxarı Şıxalıağalıdakı tayfaların, şəxslərin adları ilə bağlıdır. Bu da onu
sübut edir ki, Yuxarı Şıxalıağalı aşağıdan getmiş tayfaların hesabına
yaradılmışdır. Keçəlməmmədli isə həmin tayfalardan biri olmuşdur. Bun-
dan başqa bir sıra şəxslər vardır ki, əmisi, bacısı, xalası Aşağı Şıx-
alıağalıda, əmisi oğlu, qardaşı, anası Yuxarı Şıxalıağalıda yaşayır. Bu
kəndlərin adamları həmişə bir-birinin xeyir-şərində yaxından iştirak et-
mişlər və indi də edirlər. 

Deyilənə görə Tanrıverdiuşağının ilk məskunlaşdığı yer də Aşağı Şıx-
alıağalıda olub. Onlar indiki Şükürbəylinin camış fermasının ərazidə yer-
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ləşmişlər, lakin sonralar köçəcək Yuxarı Şıxalıağalıya getmişlər. 
1936-cı ildə Yuxarı Şıxalıağalıda kolxoz yaradılır. Hamının yaxşı

tanıdığı İslam Mehralı oğlu Əliyev yeni yaradılmış bu kolxoza sədr seçilir.
Bütün bacarıq və səyini ortaya qoyan İslam kolxozu qabaqcıllar sırasına
çıxara bilir. Bu işdə kolxozçuların da gərgin əməyi öz bəhrəsini verir. 

Müharibə başlamışdı, ancaq kolxoz sədri və həm də yaşlı olduğuna
görə İslamı müharibəyə aparmırlar. Bütün çətinliklərə baxmayaraq o,
kolxoz üçün yeni inzibati və təsərrüfat binaları tikdirir. O, bu tikililərin
daşlarını öküz arabaları və dəvələr vasitəsilə daşıtdırmışdı. Onun tikdirdiyi
binalardan biri də məşhur “Qırmızı anbar” adı ilə tanınan toxumçuluq an-
barı idi. Bu anbardan ətraf rayonlar - Laçın, Zəngilan, Qubadlı, Karyagin
(indiki Füzuli) və Cəbrayıl rayonları təsərrüfatlarda istifadə etmək üçün
daha çox məhsuldar olan toxumluq buğda, arpa götürürdülər. İslam
təxminən on il kolxoza bacarıqla rəhbərlik etmişdir. Sədrlikdən çıxdıqdan
sonra isə məşhur Qırmızı anbarın anbardarı işləmişdir. 

Deyilənə görə Yuxarı Şıxalıağalıda yeddi böyük tayfa var. 
1.Keçəlməmmədli 2.Eminli 3.Hacı Məmmədli 4.Abasdı 5.Tanrıverdi-

uşağı 6.Kərbalayı Həmdəmli (Həmidli) 7.Yanarxac. 
Bu tayfaların hər birinin özünün kəhrizi, qaynaması, əhəng yandırmaq

üçün quyusu olub. Bütün bu işlərin görülməsinə hər tayfanın öz ağsaqqal-
ları maddi və mənəvi kömək göstərmişlər. 

1.Keçəlməmmədlidə iki kəhriz, üç qaynama, bir əhəng quyusu olub. 
2.Eminlidə bir kəhriz, üç qaynama iki əhəng quyusu olub. 
3.Hacı Məmmədlidə iki kəhriz, iki qaynama, iki əhəng quyusu olub. 
4.Tanrıverdiuşağında bir kəhriz, bir əhəng quyusu olub.
5.Abaslıda iki kəhriz, iki əhəng quyusu olub. 
6.Kərbalayı Həmdəmlidə (Həmidli) bir kəhriz olub.
7.Yanarxacda bir kəhriz, iki əhəng quyusu, bir su dəyirmanı olub.
Ümumilikdə Yuxarı Şıxalıağalıda 12 kəhriz, 10 qaynama, 11 əhəng

quyusu və bir su dəyirman olub. 
Bulaqlar: Qara bulaq, Xorxor bulaq, Südlü bulaq, Kamilxan bulağı

(Qamışlı bulaq), Torpaq bulaq, Alıyarlı bulağı, Namazalı kəhrizi, Hacı
Məmmədli kəhrizi, Korbulaq, Kərbalayı Mahmud kəhrizi, Həmdəmli
kəhrizi, Xasayın bulağı 

Yer adları: Gendərə, Kəpir dağ, Topcaq (Yanarxac) düzü, Ceyran
təpəsi, Fərməş təpə, Böyük İlannıca, Bala İlannıca, Qaşqamış, Qızperxan
qəbiristanlığı, Uzundərə, Yellicə, Qobu, Yantəpə, Qılıclı qaş, Çardaxlı,
Vəsi cığırı, Qoşa təpə, Ceyran düzü, Abasdı dağı, Qarqılı yataq, Çaxmaq
çaylağı, Ağyol. 

Bağlar: Dərə bağ, Paşabağı, Vəli bağı, Xudayar bağı, Abasdı bağı,
Hacıməmmədli bağı, Güney Eminli bağı, Quzey Eminli bağı, Heydər bağı,
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Cümşüdün bağı, Əhmədin bağı, Məşədi Əsədullanın bağı, Kərbalayı
Səfəralının bağı, İslamın bağı, Məlikin bağı. 

Bu kənddə çox sayda hacı, kərbalayı, məşədi, molla olmuşdur. Bütün
bunlar bu adamların halallığına, təmizliyinə, saflığına, mənəviyyat, ruh
adamı olduqlarına dəlalət edir. Kəndin ağsaqqalları öz camaatı üçün
xeyirxah işlər görməkdən yorulmamış və başqalarını da belə xeyirxah
işlərə həvəsləndirmişlər. 

* * *
ASŞÇ İnzibati bölünüş kitabında (1933) Soltanlı kənd Şurasına daxil

olan Keçəlməmmədli (Yuxarı Şıxalıağalı) kəndi 93 təsərrüfatdan ibarət
olub. Təsərrüfatın hamısı fərdi olub, yəni kollektivləşdirilməyib, bu təsər-
rüfatlarda 242 kişi, 291 qadın olmaqla 533 nəfər çalışırmış. 

* * *
1940-cı ildə təsərrüfatları iriləşdirmək siyasəti aparılırdı. Bu siyasətə

uyğun olaraq 1940-cı ildə Keçəlməmmədli (Yuxarı Şıxalıağalı) Molotov
adına kolxozu Puşkin adına Soltanlı kolxozu ilə birləşdirilməsi məsələsi
müzakirə edilir. 

Ancaq Keçəlməmmədli (Yuxarı Şıxalıağalı) kəndinin adamları bu bir-
ləşməyə etiraz edirlər. Bu məsələni həll etmək üçün kolxozçuların ümumi
iclası keçirilir. Rayondan gəlmiş nümayəndələr camaatı başa salmağa
çalışırlar ki, bu birləşmə hər iki kəndin sürətli inkişafına kömək edəcək,
adamlar daha varlı olacaqdır. Texnikadan istifadə etməklə insanların
əməyi yüngülləşəcək. Ancaq camaat başqa fikirdə idi. Onlar birləşməni
qəbul etmir, buna kəskin etiraz edilər. Narazılıq yaranır. Bu vaxt Əmrah
oğlu Rza əlini qaldırıb söz istəyir. Rza deyir ki, biz bu birləşməni istəmirik.
Öz kolxozumuzu qurmuşuq?! Qurmuşuq! İşləyirik. Daha nə birləşmədir.
Sizin, bu işiniz, a siçan, bu deşikdən çıx, o deşiyə gir deməkdir. Hə, nə
olsun! Yox, biz bu birləşməni istəmirik. 

O vaxtlar narazılıqların qarşısını almaq, adamları qorxutmaq üçün
NKVD işçiləri də belə yığıncaqlarda iştirak edirdilər. Onlar narazılıq edən-
ləri elə yerindəcə, camaatın gözləri qarşısında həbs edib “qara maşına”
basırdılar. İndi də narazılıq böyüməsin deyə: 

– Ə, götürün bu kişini, – göstərişini verir NKVD nümayəndəsi. Bu par-
tiyanın siyasətinə qarşı çıxır. Kolxozun inkişafını istəmir. Rzanı o dəqiqə
həbs edirlər. İclasın başqa bir iştirakçısı Cümşüd də söz demək istədiyini
bildirir. Yəqin ki, bu birləşmənin xeyrinə danışar deyə iclasın aparıcısı ona
da söz verir. Elə yerindəcə ayaq üstə duran uca boylu, canlı-cəsədli
Cümşüd deyir ki, Sovet hökuməti yaxşı hökumətdir, ancaq çox qayırma
qayırandı. Keçəlməmmədlini niyə Soltanlıya qatırsınız? Qatırsınız, qatın,
ancaq kolxoz Molotov adına Keçəlməmmədli kolxozu olacaq. Yenə NKVD
işçisini amiranə səsi eşidilir: - Ə, bu kişini də tez götürün. Bura əks-inqilab



yuvasıdır ki! Cümşüdü də həbs edirlər. Sonra Rza bir erkək, Cümşüdsə
bir düyə verib canlarını qurtarırlar. 

Narazılıq edənlərdən biri də Həmid olub. Onu da həbs edirlər. 
1944-cü ildə Keçəlməmmədli (Yuxarı Şıxalıağalı) kolxozu ayrılaraq

yenidən müstəqil fəaliyyət göstərməyə başlayır. 
(Yuxarı Şıxalıağalı) Keçəlməmmədli kolxozu ikinci dəfə 1950-ci ildə

yenidən Soltanlı kolxozu ilə birləşdirilir. Bu birləşmə də yenə etirazlarla
qarşılanır. Ancaq birləşmə həyata keçirilir. Bununla Yuxarı Şıxalıağalı
(Keçəlməmmədli) kəndi də, kolxozu da tarixdən silərək arxivə verirlər.
Çünki, bu birləşmədən sonra kənd adamaları da köçərək Soltanlı kəndinə
yaxınlığına gəlirlər, burada özlərinə yeni ev tikirlər. Beləliklə, Yuxarı Şıx-
alıağalı kəndi boşaldılır. Həmin kəndin xarabalıqlar, o yerlər hələ də öz
sahiblərini gözləyə-gözləyə qalıblar. 

1989-cu ildə yaranmış yeni şəraitdən istifadə edərək kənd camaatı
Yuxarı Şıxalıağalının kənd statusunu bərpa etdilər. Yeni kolxoz da
yaradıldı kənddə. Yeni kolxoza camaatın istəyi ilə təcrübəli təsərrüfatçı,
aqronom Sədi sədr seçildi. 

Kolxozun uğurlarını çox gözləmək lazım gəlmədi. Hər il yüksək məh-
suldarlıq əldə olundu. Torpaq öz varını əsirgəmədi onun nazını, əziyyətini
çəkənlərdən. 

Kolxozun 1200 hektardan artıq torpaq sahəsi var idi. Bunun 311 hektarı
su altında olan, qalanı isə dəmiyə idi. Kolxozun 57 hektar üzüm bağı var
idi. Hər hektardan məhsuldarlıq 30-35 ton idi. 205 hektarda dənli bitkilər ək-
ilirdi. Hər hektardan 30-32 sentner məhsul götürülürdü. Kolxozun ipək bağı
isə 52 hektar idi. Baramaçılıqdan da hər il yüksək məhsuldarlıq əldə edilirdi.

* * *
Yuxarı Şıxalıağalıda hamı tərəfindən ziyarət edilən, inaclı adamların

müqəddəs hesab etdikləri ocaqlar da vardır. Bunlardan biri İmmi ocağı
digəri isə Qızperxandır. 

Qızperxan ocağı

Yuxarı Şıxalıağalıda sınanmış ocaqlardan biri də Qızperxan – bəlkə də
Qızpərixan ocağıdır. Bu ocaq Abasdı tayfası ərazisində yerləşir. Qız per -
xan haqqında maraqlı bir rəvayət söylənilir. Deyirlər ki, Qızperxan Cənubi
Azərbaycanın Qaradağ mahalından olub. Çox gözəl, qənirsiz bir qız imiş.
Kənd cavanlarının çoxunun onda gözü var imiş. Qızperxanda onlardan
birini sevib, könül veribmiş. Ancaq qoca, varlı, eybəcər bir kişi bu gözəlliyə
sahiblənmək istəyir. Kasıb və arxasız olan qızın atası ona təklif olunan
var-dövlətə umsuqlanaraq cavan qızını bu qoca kişiyə verməyə razı olur.
Toy gecəsi hamının çəkilib getdiyini, otaqda tək bir qocanın qaldığını
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görən Perxan gərdəyin arxasından – Ay qarın-qarta, - dartan kişi, sən bu
evin nəyisən? - soruşur. Üz-gözündən hiylə, biclik yağan kişi – mən bu
evin sahibi, sənin kimi gözəlin də əriyəm, - deyir. 

Aldadıldığını başa düşən Perxan icazə alıb bayıra çıxır. Asta qaçana
imam qənim - deyib üz tutur çöllərə. Araza çatıb bir anlığa dalğalı, coşqun
sulara baxır. Baxır və qorxmadan, Ya Allah, - deyib özünü vurur xilaskar
suya. Sağ-salamat bu taya çıxan Perxan nəfəs dərmədən irəliləyir. İndiki
yerə çatanda dan yerinin asta-asta ağardığını görür. Çıxılmazlıq içində
dayanır. Yad əllərə düşməmək, adının, namusunun rüsvay olmaması üçün
bütün varlığı ilə üz tutur Tanrı dərgahına. Allahım, məni istəmədiyim işə
məcbur edirlər. Öz böyüklüyün xatirinə məni imansızların əlinə vermə.
Məni ya quşa, ya da daşa döndər, - deyə uca, gözə görünməzə yalvarır. 

Allah tərəfindən diləyi qəbul edilən bu günahsız qız elə oradaca daşa
dönür. Səhər açılanda sürülərin çölə yayan çobanlar bu daş qıza baxıb
heyrətə düşürlər. Bu hadisə bir əfsanə kimi dillərə düşüb ətrafa yayılır. 

Perxanın ardınca düşüb onu axtara-axtara Araza çatanlar onun baş-
maqlarını çayın sahilində tapırlar. Bəri taya adlayan da əfsanə kimi
danışılan hadisəni eşidirlər. Onlar Perxanın daşa döndüyü yerə gəlirlər.
Onlar daş heykəli görəndə heyrətdən donub qalırlar. Perxanın ipək yaylığı
da boynunda idi. Bu da onun Perxan olduğuna bir sübut idi. 

Gələnlər Perxanın daş heykəlini kəcavəyə qoyub geriyə - Qaradağa
qaytarırlar. Sonralar yerli adamlar bu yeri müqəddəs tutaraq heykəlin
yerini daşla hasara alırlar. Heykəlin olduğu yerə isə nişanəsi itməsin deyə
iri daş parçaları qoyurlar. Bu yeri Perxanın şərəfinə Qızperxan adlandırır-
lar. 

Bu ocağın bır sıra möcüzələri olduğunu da deyirlər. Quraqlıq illərində
ocağın torpağından suya qatanda yağış yağdığını söyləyirlər. Bostana,
taxıla qurd darışanda, çəyirtkə sürüsü hücum edəndə ocağın torpağından
sahəyə səpəndə qurd çəkilir, çəyirtkə isə geri qayıdır. 

İmmi ocağı

İmmi ocağı – deyilənə görə İmmi əslən Qubadlı rayonunun Tinli
kəndindəndir. 

O, Yuxarı Şıxalıağalıya gəlin gəlibmiş. Onun əri isə Tanrıverdiuşağı tay-
fasından olan Kərbalayi Əsədulla imiş. İmmi molla Həmzənin anasıdır.
Danışırlar ki, bir gecə yuxuda İmmi nənəni gözə görünməz qüvvələr
boğurlar. Qorxudan və dəhşətdən az qalır ki, gözləri hədəqədən çıxa.
Hətta, evin küncündəki paltar topası öz-özünə alışıb yanır. Yuxudan ayılan
İmmi nənə ərinə deyir ki, ona müqəddəslik verirlər. Qorxuram, gəl buradan
köçüb başqa yerə gedək. Bura ocaqdır. Buranı təmiz saxlamaq lazımdır.
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Sonrakı gecə həmin hadisə bir də təkrar olunur. İmmi ona verilən müqəd-
dəsliyi qəbul edir. 

İmmi ocağı ortasında bir iydə ağacı olan daş qalağından ibarətdir. Zi-
yarətə gələnlər niyyət tuturlar. Ağacın budaqlarına evdən götürdükləri
parçadan bir tikə (çilpək) bağlayırlar. Sonra gətirdikləri nəziri daşların üstə
qoyurlar. Şam yandırırlar, ocağın torpağından ağrıyan yerinə sürtsən ağrını
kəsir. Uşağı olmayanlar da bu ocağa böyük ümidlərlə üz tuturlar. Bu ocaq
ətrafda Yel ocağı kimi də tanınır. Ziyarətçilər bu ocağın möcüzələrindən də
danışırlar. Belə ki, deyilənə görə gecələr ocaqda bir işıq şölələnir. Ancaq
ona yaxınlaşmaq istəyəndə o sönür və təzədən şölələnir. 

* * *
Yuxarı Şıxalıağalıda tanınmış həkimlər, müəllimlərlə bərabər təsərrü-

fatın müxtəlif sahələrində çalışan qabaqcıl işçilər də az deyildir. Onlardan
bəzilərinin adlarını burada çəkməyi lazım bildik. 

1. Marat Bəkir oğlu Abbasov – stomatoloq, ATU-nu bitirib. 
2. Rahilə Bəkir qızı Abbasova – pediatr, ATU-nu qurtarıb. 
3. Şamo Bəkir oğlu Abbasov – rəssam, Leninqrad Rəssamlıq

Akademiyasını qurtarıb. 
4. Safa Bəkir oğlu Abbasov –AZTV QSC-nin rejissoru, Azərbaycan

Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini qurtarıb. 
5. Cəlal Murad oğlu Səfərov – APU-da şöbə müdiri. 
6. Əkbər Həmzə oğlu Əsədov – ali təhsilli riyaziyyat müəllimi. 
7. Əli Oruc oğlu Ağakişiyev – ali təhsilli tarix müəllimi. 
8. Tahir Camal oğlu Abdullayev – ali təhsilli, bədən tərbiyə müəllimi 
9. Halay Mirzalı oğlu Abdullayev – müəllim, ali təhsilli.
10. Hacı Süleyman oğlu Abdullayev – ali təhsilli müəllim. 
11. Alı Əli oğlu Əsədov – müəllim, sənaye pedaqoji texnikumu 
12. Vəli Əli oğlu Əsədov – Sənaye Pedaqoji Texnikumu 
13. Arif Miralı oğlu Səfərov – Şuşa Kənd Təsərrüfatı Texnikumu 
14. Sahib Əli oğlu Əsədov – Qazaxıstan, Selinoqrad, Novoşimka, Kənd

Təsərrüfatı Texnikumu. 
15. Asif Nəsib oğlu Zeynalov – mühasib, Plan-Uçot Texnikumu. 
16. Əhməd Süleyman oğlu Quliyev – baytar, Şuşa Kənd Təsərrüfatı

Texnikumu. 
17. Tofiq Mahmud oğlu Əsədov – şərabçı, Cəlilabad Şərabçılıq Tex ni -

kumu. 
18. Məzahir Mahmud oğlu Əsədov – baytar, Şuşa Kənd Təsərrüfatı

Texnikumu. 
19. Yavər Fərrux oğlu Məmmədov – Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı

Texnikumu 
20. Mehriban Bayram qızı Heydərova – pambıqçı, manqa başçısı,

252

Həsən Təhməzli



Lenin ordenli. 
21. Güləsər Əbil qızı Səfərova – manqa başçısı olub, medalla təltif olu -

nub. 
22. Məhəmməd Əbil oğlu Səfərov – traktorçu 
23. Cəbrayılov Musa Vəli oğlu – sürücü 
24. Təhməzova Zübər Hüseyn qızı – sağıcı 
25. Muxtar Nazar oğlu – kolxozçu. 
26. Gülbar Hüseyn qızı Səfərova – sağıcı. 
27. Lala Şəkəralı qızı Təhməzova – sağıcı. 
28. Səkinə Usub qızı Əsədova – üzümçü, Əməkdə fərqlənmə və Rə -

şa dətli əməyə görə medalları ilə təltif olunub. 
29. Qaratel Muxtar qızı Nazarova – kolxozçu. 
30. Nərgiz Həşim qızı Məmmədova – manqa başçısı, pambıqçı.
31. Hümbət Əkbər oğlu Hüseynov – sürücü. 
32. Sona Əhməd qızı Hüseynova – manqa başçısı, pambıqçı. 
33. Sarabəyim Mirhüseyn qızı Hüseynova – pambıqçı. 
34. Zümrüd Nəsib qızı Məmmədova – üzümçü. 
35. Şahzadə Bağır qızı Səfərova – üzümçü. 
36. Təhməzova Fira Məhəmməd qızı – ali təhsilli riyaziyyat müəllimi. 
37. İmanqulu Məmməd oğlu Quliyev – aqranom, Gəncə Kənd Təsər-

rüfatı Akademiyası. 
38. Sədi Xanlar oğlu Quliyev – aqronom, Gəncə Kənd Təsərrüfatı

Akademiyası. 
39. Quliyev Xanlar Məhəmməd oğlu. – Şuşa Kənd Təsərrüfatı

Texnikumu.
40. Sadıqova Mahirə İsax qızı - ali təhsilli müəllim.

QARA MƏHƏMMƏD
(1901-1991)

Məmmədov Məhəmməd Salman oğlu 1901-ci
ildə Yuxarı Şıxalıağalı kəndində anadan olmuşdur.
Məhəmməd atasını itirəndə hələ həddi-buluğa çat-
mamışdır. Kənddə Məhəmmədlər çox olduğu üçün
onlara müxtəlif ayamalar, ləqəblər verilmişdi. Alı -
oğlu Məhəmməd, sarı Məhəmməd, bığlı Məhəm-
məd. Salman oğlu Məhəmməd. Qarabuğdayı
olduğu üçün ona qara Məhəmməd deyirdilər. Qara
Məhəmməd ucaboylu, enlikürək, sağlam bədənli,
iri sümüklü bir adam imiş. O, çox diribaş, zirək,
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çətinlikdən, zəhmətdən qorxmayan olub. Sovet hökuməti qurulanda
Məhəmməd birincilər sırasında komsomol sırasına qəbul olunmaq
arzusunu bildirir. O, komsomol sıralarına daxil olduqdan sonra daha fəal
çalışmağa başlayır. Bir çox məsələlərin qaldırılmasında və həll olun-
masında təşəbbüsçü olur. 

İkinci Cahan müharibəsi başlayanda Məhəmməd də silaha sarılır.
Onun sorağı çox uzaqlardan, qanlı döyüşlərin getdiyi cəbhələrdən gəlir.
Növbəti döyüşlərin birində ağır yaralanan Qara Məhəmməd müalicə olun -
duqdan sonra ikinci qrup əlil kimi döyüşən ordudan tərxis olunur. Arxa
cəbhəyə qayıdan Qara Məhəmməd kolxoz təsərrüfatında çalışmağa
başlayır. 

Mehralıyev İslam kolxoz sədrliyindən çıxarkən camaat Qara Məhəm-
mədi onun yerinə sədr seçirlər. Qara Məhəmmədin sonrakı fəaliyyəti ca-
maatın heç də səhv etmədiyini göstərir. 

Əlifbanın iki hərfindən (M. və S) başqa heç bir hərifi tanımayan Qara
Məhəmməd 16 il Malenkov adına kolxoza uğurla rəhbərlik edir. Məhəm-
mədin sədr olduğu dövr nə qədər çətin, ağır olsa da onun rəhbərliyi altında
kolxoz bütün dövlət planlarını həmişə yerinə yetirir. Məhəmməd çətin il-
lərdə camaatın aclıq çəkməsinə imkan verməyib. Hətta Dövlət Müdafiə
Fondu üçün ayrılmış taxıldan da camaata taxıl ayrılmasına nail olmuşdur.
Bu da Qara Məhəmmədin nə qədər prinsipial və camaatı üçün çalışdığına
bir nümunədir. 

Deyilənə görə Qara Məhəmməd sərt adam olub. Ancaq onun bu sərtliyi
heç vaxt amansızlığa, qəddarlığa çevrilməyib. Onun bu sərtliyi də həmişə
haqqın, ədalətin öz yerini tapmasına xidmət edib. 

1950-ci ildə Yuxarı Şıxalıağalı (Keçəlməmmədli) kolxozu Soltanlı kol -
xozu ilə birləşdiriləndən sonra Qara Məhəmməd sədr müavini işləyib. 

Haşiyə: Kolxozun at ilxısını sərhəddə otaranda ilxıçı Haqverdi kişi
görür ki, İran tərəfdən bir dəstə at keçib qarışdı ilxıya. Bu atların içində bir
at var ki, iki göz istəyir tamaşa edə. O qədər gözəldir ki, ta olmayan kimi.
Haqverdi kişi həmin atların da ilxıya qatıb gətirir kəndə. Sonralar İran
tərəfinin tələbi ilə atlar geri qaytarılsa da həmin atı vermirlər. Bu atı kolxo -
zun sədri kimi Qara Məhəmməd minir. Danışırlar ki, raykom paltruka
maşını ilə rayondan çıxanda Məhəmməd də həmin at ilə kəndə yola
düşür. Raykom Yuxarı Şıxalıağalıya çatana kimi Məhəmməd Yellicə yolu
ilə ondan qabaq kəndə çatırmış. 

Ömrünün sonlarında Qara Məhəmməd xəstələnir. Onu Bakıya xəstəxa -
naya aparırlar. Əməliyyat zamanı Məhəmməd elə əməliyyat stolunda ölür.
Onun adamlarına xəbər vermədən morqa qoyurlar. Uşaqları isə qapıda
gözləyirlər. Bir müddət keçəndən sonra Qara Məhəmməd ayılır. Görür ki,
üstündə bir xalat var. Xalatı götürüb bürünür. Bu vaxt morqda olan bir

254

Həsən Təhməzli



nəfər bunu görür. Qorxub qaçmaq istəyəndə Məhəmməd ona deyir ki,
məni öz palatama qaldır. Sənə pul verəcəyəm. Həmin adam onu palataya
qaldırır. 

Qara Məhəmməd 1991-ci ildə vəfat edib. 
Məhəmməd Salman oğlu Məmmədovun Yuxarı Şıxalıağalı kənd

qəbiristanlığında qalan məzar daşında bu sözlər yazılıb:

Qəbrimin üstünə gələn oğul, qızlarım,
Mənim ilk baharım, şən ulduzlarım. 
Ağlayıb göz yaşı tökməyiniz siz,
Ancaq xatirəmi saxlayın əziz!

Qara Məhəmmədin oğlu Vəli məskunlaşdığı Lökbatan qəsəbəsindəki
uşaq xəstəxanasının ikinci mərtəbəsində istidən nəfəs ala bilmədiyimiz
otağında bu misraları pıçıldayıb susdu. 

Susdu. Amma danışmalı çox sözlər vardı. 

TƏHMƏZOV SÜLEYMAN MƏMMƏDQULU OĞLU
(1902-1974)

Süleyman Məmmədqulu oğlu Yuxarı Şıxalıağalı kəndində anadan ol-
muşdur. O Abaslı tayfasındandır.

Məmmədqulunun çoxlu övladları olsa da onlardan uzun ömürlüsü
ancaq  Süleyman olmuşdur. Süleyman atalı-analı böyümüşdür. O, uca
boylu, pəhləvan cüssəli bir adam idi. Çox sağlam, iradəli və çox da güclü
idi. O, sakit danışıqlı, mehriban təbəssümlü, xeyirxah idi həmişə.

Alman faşistlərinin SSRİ-nin içərilərinə sürətlə soxulduğu vaxtda –
1942-ci ilin yayında onu da müharibəyə səfərbər edirlər. Təxminən 1946-
cı ildə ordudan tərxis edilir. Doğma kəndə qayıdan Süleyman təsərrüfatın
müxtəlif sahələrində, əsasən də heyvandarlıq sahəsində namusla çalış-
mağa başlayır. O, kolxoz sürülərini allı-güllü yaylaqlara qaldırır, qoyunçu-
luğun inkişafında öz səyini əsirgəmir. Oğlu Məhəmməd də bu işdə ona
yaxından kömək göstərir. Süleymanın fədakar əməyi respublikanın
mərkəzi mətbuatında geniş təbliğ olunur, işıqlandırılır.

Sonralar kolxozun naxırına gedir. Həyat yoldaşı Lala isə kolxozda
emalçı işləyir.

Süleyman Məmmədqulu oğlu 1974-cü ildə haqq dünyasına qovuşur.
Onun iki oğlu, bir qızı vardır. 
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ABBASOV BƏKİR SƏDƏTQULU OĞLU
(1904-1964)

Hörmət qazanmaq, onu saxlamaq,
Hər yetən kişinin işi deyildir.
Elə yaşadı ki, öləndən sonra
Daim xatırlanıb adı sayıldı.

Cəbrayıl rayonunda elə bir adam yoxdur ki, Bəkir
Abbasovu hörmət və ehtiramla xatırlamasın. Ab-
basov bu hörmət və izzəti öz əməli, zəhmətilə
qazanmışdır. Abbasov bütün həyatını – qaynar
gəncliyini, müdrik ahıllığını Cəbrayıl camaatının
xoşbəxt yaşaması üçün sərf etmişdi. Onun xeyir -
xahlığı, mərdliyi, təəssübkeşliyi bundan sonra da
hörmətlə xatırlanar, insanların həyatında etibar, ha-
lallıq rəmzinə çevrilər. 

Elin, obanın o vaxtkı firavanlığı, xoşbəxtliyi Bəkir
Abbasovun xeyirxah nəsihətlərindən, ağıllı, düzgün

məsləhətlərindən halallıq mayası tutmuşdur. 
Bəkir Abbasov 1904-cü ildə Cəbrayıl qəzasının Yuxarı Şıxalıağalı

kəndində anadan olmuşdur. Atası Sədətqulu kişi öz əkin-biçini ilə məşğul
olardı. Ailəni dolandırmaq üçün özünü oda-közə vurardı. Balaca Bəkir
əmək fəaliyyətinə muzdur kimi başlamışdır. Bəkir çox ağıllı, gözü-açıq bir
gənc idi. 1925-ci ildə komsomol sıralarına daxil olan Bəkir öz fəallığı,
bacarığı ilə seçilir. Onu Bakıya fəhlə fakültəsinə göndərirlər. Buranı uğurla
qurtaran Bəkir ali təhsil almaq üçün sənədlərini indiki Bakı Dövlət Univer-
sitetinin tarix fakültəsinə verir. Böyük arzularla yaşayan Bəkir universitetdə
də öz fəallığı, yaxşı oxuması ilə başqalarından seçilir. Onu universitet
komsomol komitəsinin katibi seçirlər. Bu etimad onu daha da ruhlandırır.
Bu həm də onu göstərir ki, o, insanlarla işləməyi, ünsiyyət qurmağı,
adamları bir məqsəd ətrafında birləşdirməyi, yəni öz iradəsinə tabe etdirə
bilir. Bütün bunlar Bəkirin gələcək işlərində heç də az rol oynamır. 

Böyük Vətən müharibəsi başlamışdır. 1942-ci il idi. Cəbhədə qanlı
döyüşlər gedirdi. Ruha mübariz, döyüşkən olan Bəkir sakit oturub,
dayanıb gözləyə bilməzdi. Həmin vaxt üçüncü kursu bitirən Bəkir ərizə
yazıb könüllü cəbhəyə yola düşür. Üç il ağır, amansız döyüşlərin iştirakçısı
olan Bəkir 1944-cü ildə ağır yaralanır. Müalicə üçün arxaya göndərilən
Bəkir Bakıya gəlib çıxır. 

O zaman MK katibi işləyən Həsən Həsənov xəstəxanada Bəkirə baş
çəkir. Söhbət əsnasında Həsənov bildirir ki, daha müharibə yekun
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mərhələsinə daxil olub. İndi arxada da savadlı, bacarıqlı adamlara çox
ehtiyac var. Gəl, səni göndərək rayona. 

Bununla da Bəkir Abbasovun həyatında yeni bir dövr başlayır. O,
Cəbrayılda üç il üçüncü katib işləyir. Sonra bir az da irəli çəkərək ikinci
katib vəzifəsini etibar edirlər. İşgüzarlığını, bacarığını görüb onu icraiyyə
komitəsinin sədri təyin edirlər. Təxminən on il yüksək vəzifələrdə işləyən
B.Abbasov – Otuz minincilər – o zaman belə bir çağırış var idi – öz ərizəsi
ilə Soltanlı kəndinə kolxoz sədri gedir. Gedir və bütün gücünü, bacarığını,
kolxozun dirçəldilməsinə, kolxozçuların rifah halının yüksəldilməsinə sərf
edir. Çəkdiyi zəhmət hədər getmir. Kolxozu ayaqüstə qaldıra bilir. O,
maşında sahələri gəzməyi xoşlamazdı. Səhərdən axşama kimi piyada
kolxozun bütün sahəsini gəzər, görülən hər bir işə şəxsən nəzarət edərdi.
O, ilk dəfə olaraq kolxozda hamam tikdirir. İmkanı çatmayan kolxozçulara
kolxozun hesabına ev tikdirib verir. 

B.Abbasov gözəl, xoşbəxt ailə başçısı idi. Ömrünün son illəri Soltanlı
S.Vurğun adına kolxozda partiya təşkilatı katibi işləyirdi B.Abbasov. Qəfil
ölüm də onu elə iş başında kabinetində yaxalamışdı. 

MƏMMƏDOV ŞAMİL SALMAN OĞLU
(1908-1977)

Şamil Məmmədov 1908-ci ildə Yuxarı Şıx-
alıağalıda yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.
Azərbaycanda sovet hökuməti qurulduqdan sonra
Şamil 1925-30-cu illərdə Cəbrayılda birinci dərəcəli
kənd məktəbində təhsil alır. 1930-cu ildə ordu
sıralarına səfərbər edilən Şamil hərbi məktəbdə
təhsil alır. Hərbi təhsilini bitirdikdən sonra onu tağım
komandirinin müavini təyin edirlər. Ordudan tərxis
edilən Şamil 1932-ci ildə milis sıralarına qəbul edilir.
Milis məktəbində təhsilini başa vurduqdan sonra
Gəncə şəhərinə göndərilir. O, burada tağım ko-
mandiri vəzifəsində çalışır. 

1934-cü ildən Cəbrayıla qayıdan Şamil rayon milis şöbəsində əməliyyat
müvəkkilinin müavini vəzifəsinə təyin edilir. Bacarığını, qabiliyyətini nəzərə
alaraq 1937-ci ildən Cəbrayıl rayon milis şöbəsinin rəisi vəzifəsinə irəli
çəkilir. Şamil müxtəlif rayonlarda, Zəngilan (1940-41), Əlibayramlı (1941-
42), Qubadlı (1942-43), milis şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir.
Həmişə də öz işinin öhdəsindən gəlmiş və nümunə göstərilmişdir. 1943-
cü ildən 1946-cı ilədək yenidən Cəbrayıl rayonunun milis şöbəsinin rəisi
vəzifəsində çalışır. 
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Şamil həmişə öz mərdliyi, ötkəmliyi, haqsızlığa dözməməsilə baş qa -
larından fərqlənib. Elə buna görə də Baş Siyasi İdarənin rayon şöbəsinin
tabeçiliyində olmasına baxmayaraq şöbə rəisinin vəzifədən sui-istifadə
hallarına, qanunsuzluqlarına qarşı çıxmış, onu tənqid hədəfinə çevirmişdir.
O, banditizmə qarşı amansız mübarizə aparmış, xalqın təhlükəsizliyinin
qorunması qayğısına qalmışdır. O, erməni daşnaklarına qarşı da həmişə
uğurla mübarizə aparmışdır. Onun müstəqilliyi, təhdidlərə qarşı durması,
tamahsızlığı və ən əsası da siyasi idarə işçiləri ilə tez-tez toqquşması
onun daim təqib olunmasına gətirib çıxarmışdır. 1946-cı ildə onu vəzi -
fəsindən azad edərək Bakı şəhər milis idarəsinin SƏDM şöbəsində
əməliyyat müvəkkili vəzifəsinə göndərirlər.

1948-50-ci illərdə Mingəçevir, 1950-51-ci illərdə Nuxa, 1951-52-ci il-
lərdə Ağdam rayon milis şöbələrinin rəisi vəzifəsində işləyir. 1969-cu ildə
Daxili İşlər Orqanlarından təqaüdə göndərilir. 

Şamil Salman oğlu Məmmədov 1977-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.
Ancaq öz vəsiyyətinə uyğun olaraq onu Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kənd
qəbiristanlığında dəfn etmişlər. 

ƏSƏDOV MAHMUD MƏHƏMMƏD OĞLU
(1926)

Mahmud 1926-cı ildə Yuxarı Şıxalıağalıda ortabab
kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Mahmudun atası
Məhəmməd çalışqan, zəhmətkeş bir adam olub.
1937-ci ildə kolxoz qurularkən Həsənov Zülfüqar –
Məhəmmədin xalası oğlu rayon icraiyyə komitəsinin
sədri xəbər göndərir ki, özlərini heyvana çəpər et-
məsinlər. Yoxsa adları şəxsi vergiyə salınacaq.
Məhəmməd də məsləhətə qulaq asıb könüllü olaraq
heyvanları kolxoza təhvil verir. Onlara da dövlət
tərəfindən müəyyən edilmiş normada 1 dəvə, 1 at,
25 baş qoyun və iki inək verirlər. Mahmud kişi deyir

ki, əmilərimin hər ikisinə və mən də ayrı təsərrüfat olduğum üçün bu sayda
mal-qoyun verdilər. Mal-qoyununu könüllü verməyənləri şəxsi vergiyə
saldılar, sonra isə sürgünə göndərirdilər. Mahmud danışır ki, o, 1943-cü ildən
fermada hesabdar işləyib. 1946-cı ildə indiki Füzuli rayonunda yaradılmış
kolxoza kadrlar hazırlayan məktəbin mühasibatlıq şöbəsini qurtarır. 

1947-ci ildə Mahmudu əsgərliyə aparırlar. 1951-ci ilin noyabrın 27-də
ordudan tərxis olunan Mahmud yenidən öz əvvəlki işini davam etdirir. 

1951-ci ildə onu Şahvəlliyə kolxoz sədri göndərirlər. Ancaq Zülfüqar
Həsənov məsləhət görür ki, öz işini davam etdirsin. 1954-cü ildə onu fermaya
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müdir təyin edirlər. 1965-ci ilin avqustuna kimi bu vəzifədə vicdanla çalışır. 
Bir gün rayon katibi olan Əhmədov Vaqif onu çağırıb kolxoz sədrinin

müavini vəzifəsini təklif edir və deyir ki, gedin əl-ələ verib kolxozu inkişaf
etdirin. O zaman Hasanlı, Yuxarı Şıxalıağalı, Maşanlı, Soltanlı və Alıkey -
xa lı kəndləri bir kolxozda birləşirdilər. Sədir isə Əziz Şükürov idi. Sonra
Bağır Həsənov sədr olanda da o müavin işləyir. 

Kolxoz ayrılanda iki kənd - Yuxarı Şıxalıağalı və Soltanlı kəndləri bir
kolxozda Səməd Vurğun adına kolxozda birləşdilər. Bu vaxtı Mahmud
kolxoz tikinti briqadasının briqadiri işləyir. 1967-ci ildə onu partiya işinə
irəli çəkirlər. O, Soltanlı kolxoz partiya təşkilatının katibi seçilir. 1974-cü
ilə qədər bu məsul vəzifədə vicdanla işləyir. 1974-cü ilin avqustunda isə
onu yeni bir vəzifəyə - kənd sovetinin sədri vəzifəsinə göndərirlər. 2000-
ci ilin martın 16-na qədər bu işdə çalışır.

Yaxşı işlədiyinə görə MK və Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Mahmud Əsə-
dova “Dövlət mükafatı” olaraq 800 manat pul və bir yedəkli motosiklet
mükafat verilir. 

Mahmud həm də xoşbəxt ailə başçısıdır. Onun üç oğlu, üç qız övladı
var. Övladlarının hamısı təhsillidir. 

YORULMAZ İNSAN

Əli Həmzə oğlu Əliyev 1932-ci ildə Yuxarı Şıx-
alıağalıda molla Həmzənin ailəsində dünyaya
gəlibdir. Əlinin yaşayıb, böyüdüyü ailə hörmətli din-
dar bir ailə idi və Əli də qəlbində Allah sevgisi
olaraq böyüyürdü. 

Bir uşaq marağı ilə maşınlara baxan Əli
böyüyəndə mütləq sürücü olacağını qərarlaşdır-
mışdır. Elə bu inadlı arzu da onu 1963-cü ildə av-
tomobil nəqliyyatı müəssisəsində işə gətirdi. Əli
sevərək gəldiyi bu sahəyə ömürlük bağlandı. İşinin
çətinliyini və məsuliyyətini hiss edən Əli həmişə
qabaqcıl olmuş, başqalarına da nümunə göstərilmişdir. O, maşına canlı
bir orqanizm kimi baxmış, maşını təmiz və səliqəli saxlamışdır. 

Hələ kiçik yaşlarından zəhmətlə böyüyən Əli yayın istisində, qışın saza-
ğında bişib möhkəmlənmişdir. Balaca olmasına baxmayaraq həmişə ona
tapşırılan hər işi ürəklə, bacarıqla yerinə yetirirdi. Zəhmətlə böyüyən Əli
bütün ömrü boyu zəhməti sevmiş, əməyə bağlı olmuşdur. Əli dediyinə
görə işlədiyi uzun müddət ərzində üç dəfə maşın dəyişdirmişdir ki, bu da
onun maşına göstərdiyi qayğı və diqqətin nəticəsi idi. 

1987-ci ilin isti yay günlərindən biri idi. İdarədə Qazaxıstana - Xam tor-
paqlara taxıl yığımına könüllülər seçirdilər (toplayırdılar). Bu çağırışı
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eşidən Əli Vətənin çağırışına hazır olduğunu bildirdi. O, bu işin çətinliyini
yaxşı başa düşürdü. O, yaxşı bilirdi ki, burada yuxusuz gecələr, sükan
arxasında keçiriləcək narahat günlər var. Ancaq o, qəlbinin hökmünə baş
əyib razılıq verdi. 

Çörək ətirli xam torpaq öz qoynuna aldı Əlini. Bu torpağın bərəkəti,
genişliyi, ən əsası isə doğmalığı – bəli, doğmalığı – bu torpaqlar da ətri,
istisi ilə, əziz Azərbaycanımızın məhsuldar torpaqlarına oxşayırdı – onu
çəkdi, cəzb elədi.

Burada da əməyin qaynarlığı, coşqunluğu öz qoynuna aldı Əlini.
Gecələri projektorların parlaq göz qamaşdırıcı işığında çalışırdı. 

Əli biçilmiş məhsulun tarladan xırmana itkisiz daşınmasında mərdlik
nümunəsi göstərmişdir. O, sosializm yarışmasının qalibi olmuşdur. Əlinin
çətin hava şəraitində çalışqanlığı, səyi diqqətdən kənar qalmamışdır. Ona
Qazaxıstan SSR-in Kakcatereski vilayətinin Çiztapolsk rayonundakı
Qolşinsk sovxozunda kənd sovetinin, sovxoz rəhbərliyinin, taxıl yığımı
qərargah komissarı və komandirinin imzaları ilə fəxri fərmanlar, fəxri
vərəqələr verilmişdir. Əli öz ömrünün 85 gününü qardaş Qazaxıstanda
xam torpaqlarda keçirmişdir. Dediyinə görə həmin müddətdə o, öz maşını
ilə 1265 reys etmiş, 5945,5 ton “sarı kəhrəba” daşımışdır. 

Qarabağ müharibəsi yeni bir sınaq dövrü oldu Əli üçün. Ömrünün 78-
ci ilini yaşayan Əli Həmzə oğlu Vətənə, doğma yurda qayıtmaq arzusu ilə
yaşayır. Allah arzusuna çatdırsın.

Cəbrayıl rayon hərbi komissarı İ.Xudiyevin və Qeydiyyat bölməsinin
müfəttişi İ. Əliyevin imzası ilə verilmiş arayışda göstərilir ki, Əli 1988-ci ilin
fevralından 1991-ci ilin oktyabrına qədər Cəbrayıl rayonunda yaradılmış
könüllü özünü müdafiə taborunun tərkibində erməni quldurlarına qarşı
döyüşlərdə iştirak etmişdir.

CƏFƏROV CƏFƏR HƏMİD OĞLU
(1933)

1933-cü ildə Yuxarı Şıxalıağalıda anadan olub.
Cəfərin atasıgillər imkanlı olublar. Onların özlərinin
sürü ilə qoyunları, mal-qaraları, iki dəvələri olub.
Onların geniş otlaq sahələri də olub. 

1950-ci ildə orta məktəbi qurtaran Cəfər böyük
arzularla Bakıya gəlir. Sənədlərini xarici Dillər İnsti-
tutuna verir. İmtahanları uğurla verən Cəfər ingilis
dili fakültəsinə qəbul olunur. Kənddə Cəfəri böyük
bir sürpriz gözləyirmiş. O vaxtkı Karyagin (indiki
Füzuli) rayonunun Hoğa kəndindəki tanışlarından
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bir camış almışlarmış. Evə qayıdan Cəfər öyrənir ki, kənddə heyvanların
siyahıya alınması aparılıb. Bunların da heyvanlarını siyahıya alanda təzə
alınmış camışın siyahıdan gizlədilmiş mal kimi qeydiyyata almırlar. Cəfər
təkid edir ki, bu mal öz ilk sahibi yaşayan kənddə siyahıya alınıb və bunu
sübut etmək üçün Hoğa kənd sovetindən arayış da alıb gətirir. Ancaq yerli
hökumət adamları bu arayışı qəbul etmirlər. Camışı kolxozun nəfinə
müsadirə edirlər. Bakıya qayıdan Cəfər bu haqsızlığa son qoymaq üçün
bir gün tələbə biletini də götürüb M.C.Bağırovun qəbuluna gedir. Onu
qəbul edən köməkçi bildirir ki, qəbul qurtarıb və M.C.Bağırov iş yerində
yoxdur. Sabah gəl! 

Sabahı gün yenidən M.C.Bağırovun qəbuluna gedən Cəfəri
M.C.Bağırov özü qəbul edir. Bu ortaboylu, enlikürək gənci diqqətlə süzən
M.C.Bağırov ondan gəlməsinin səbəbini soruşur. Əlində hazır tutduğu
ərizəni və tələbə biletini ona uzadır. Ərizə ilə tanış olan M.C.Bağırov
ondan B.Abbasovun bu işdən xəbəri olub-olmadığını soruşur. Bəli, xəbəri
var – deyə cavab verir Cəfər. Ərizə ilə ona da müraciət etmişəm. Cəfər
onu da bildirir ki, atası vəfat edib, anası tək başına bacılarını saxlamağa
və onu oxutmağa gücü çatmaz, gərək mən institutdan çıxış gedib anamı
və bacılarımı saxlayım. Anası həmin camışı satıb onu oxutmağa sərf
edəcəkmiş. Onu diqqətlə dinləyən, M.C.Bağırov heç bir şey demir. 

Cəfər kişi danışır ki, Bağırovun qəbulundan çıxanda milis məni
qabağına qatıb apardı. Bilmirdim hara gedirəm. Ayağımı sürüdüyümü
görən milis, niyə belə gedirsən, tez yeri də deyəcəm axırda. Hara aparır-
san məni? – deyə soruşdum. Maliyyə Nazirliyinə, - dedi. Məni qapıda
duran milisə təhvil verən milis geri qayıtdı. Məni təhvil alan milis kiməsə
zəng edib M.C.Bağırovun qəbulunda olan adamın gözlədiyini bildirdi. Məni
qəbul etdilər. Əgər iş bu gün düzəlsə neçə günə camış satılar və pulu
sənə çatar? Beş günə - deyə cavab verdim. Həmin adam mənə pul uzatdı.
Bunu nə üçün verirsiniz? – deyə soruşdum. Dedi ki, bu pul sənin beş gün-
lük xərcin üçündür. Camışı isə elə günü bu gün anana qaytaracaqlar. 

Mən anama zəng edib dedim ki, əgər camışın balasını verməsələr
razılıq kağızı vermə. Kolxoz sədri deyir ki, iki ildir biz bu camışı saxlayırıq,
yemləyirik axı?! Camışı sizə mən vermişəm? Onu ki siz aparmısınız.
Məcbur olub camışı balası ilə birlikdə əsl sahibinə qaytarırlar. Xəstələndiyi
üçün institutdakı təhsilini yarımçıq qoyan Cəfər kişi 1952-ci ildə Bakı Neft
Texnikumuna daxil olur. 1955-ci ildə o həmin texnikumun mühasibatlıq
şöbəsini qurtararaq kəndə qayıdır. 

Elə həmin ildən kolxozda mühasib kimi fəaliyyətə başlayan Cəfər iqti-
sadçı, baş mühasib vəzifələrinə qədər yüksəlir. 

Ömrünün müdriklik çağını yaşayır indi Cəfər kişi. Çoxdan ötüb keçmiş
gəncliyindən bir gözlərindəki nur, işıq, bir də təbiətin ona bəxş etdiyi sadə-
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lik və səmimiyyət qalır. Onun bir niskili var. Vətən, yurd niskili. O darıxır.
Qoyub gəldiyi o doğma torpaq və bulaqlar üçün. Allah səni öz istəyinə çat-
dırsın, Cəfər kişi. 

ƏHMƏDOV MƏZAHİR XASAY OĞLU
(1953)

Məzahir 1953-cü ildə anadan olubdur. Balaca
Məzahir 1960-cı ildə Soltanlı kənd orta məktəbinin
birinci sinfinə qəbul olunmuşdur. Xasay kişi oğlu-
nun məktəbə getməsindən sevinmiş və özünü çox
xoşbəxt sanmışdır. 1970-ci ildə orta məktəbi qur-
taran Məzahiri arzusu Azərbaycan Dillər İnstitutuna
gətirmişdir. Hələ orta məktəbdən ingilis dilini sevən
Məzahir onun incəliklərinə yiyələnmək üçün gün-
lərini boş keçirməmiş, səylə çalışmışdır. 1975-ci
ildə institutu qurtaran Məzahir ali təhsilli müəllim
kimi təyinatla Ağcabədi rayonuna göndərilir.

Qaradolaq kənd orta məktəbinə ingilis dili müəllimi göndərilən Məzahir bu
məktəbdə öz arzusunu gerçəkləşdirməyə imkan tapır. 

Məzahirin xoşbəxtliyi onun səmimi, mehriban kollektivə düşməsində
idi. Məzahir müəllim bir xoşbəxtliyi də öz fənnini – ingilis dilini şagirdlərinə
sevdirə bilməsi idi. Ağcabədidə sözün həqiqi mənasında ingilis dilinin
mahir təbliğatçısına çevrilir Məzahir. Onun bu işgüzarlığı, səyi nəticəsiz
qalmır. Qabaqcıl müəllim kimi iş təcrübəsi bütün respublikada yayılması
lazım bilinir. Onun haqqında televizorda verilişlər gedir, qəzetlərdə
məqalələr yazılır. Ona “Qabaqcıl maarif xadimi” adı və döş nişanı verilir.
X beşilliyin qalibi və döş nişanı ilə təltif olunur. İctimai fəaliyyətinə görə hər
il pulla mükafatlandırılır. 

1993-cü ildə doğma Cəbrayıla qayıdır. Məzrə kənd orta məktəbində
fəaliyyətə başlayan Məzahir həmin ilin oktyabrında qaçqın olaraq Bakıya
gəlir. O, Həbib bəy Mahmudbəyov adına Texniki Humanitar təmayüllü
liseydə işə başlayır. O, eyni zamanda B.N.E. – şirkətində tərcüməçi kimi
də çalışır. 

1998-ci ildə Qafqaz Universitetində işə başlayan Məzahir müəllim
2006-cı ilə qədər burada çalışır. Burada da öz çalışqanlığı ilə hamının,
əsasən də öz şagirdlərinin dərin hörmətini qazanır. O, 1999-cu ildə Açıq
Cəmiyyət Universitetinin keçirdiyi müsabiqədə birinci yer tutduğuna görə
İngiltərəyə elmi təcrübəyə göndərilir. İki ay yarım orada qalan Məzahir
Londonda, Edinburqda, Qlazqoda və Kadif şəhərində müxtəlif elmi yığın-
caqlarda iştirak edir. Elmi fikir mübadiləsi aparır. O, Edinburqda Tətbiqi
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Dilçilik Universitetində elmi tədqiqatla məşğul olur. 
Məzahir müəllim müstəqil olaraq “İngilis və Azərbaycan dillərində Nitq

Etiketləri” mövzusunda araşdırmalar aparır. Gözəl ailə başçısı olan Məza-
hir müəllim üç övlad atasıdır. Qızı ali təhsilli ingilis dili müəllimidir. Oğlu
Mirağa Bakı İslam Universitetini qurtarıb. İlahiyyat fakültəsini. Xasay isə
gizir kimi hərbi fəaliyyətini davam etdirir. Məzahir müəllim yüksək intellekti,
qabiliyyəti və təmkini ilə həmişə seçilib başqalarından. O, heç vaxt tanın-
maq üçün özünü gözə soxmur. Yüksək səmərəli fəaliyyəti onun tanınma
vərəqidir. 

CƏFAKEŞ İNSAN

Filologiya elmlər doktoru İsmayıl Bəbəş oğlu
Kazımov 1955-ci ildə Cəbrayıl rayonunda kolxozçu
ailəsində anadan olub. O, 1972-ci ildə Soltanlı kənd
orta məktəbini bitirib. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
fənnini ürəkdən sevən İsmayıl sənədlərini Azərbay-
can Pedaqoji İnstitutuna verir. Filologiya fakültəsi -
nə. Qəbul imtahanlarını uğurla verərək tələbə olur.

Elmi – tədqiqata maraq göstərən İsmayıl tələbə-
lik illərində görkəmli yazıçımız İ.Şıxlının “Dəli kür”
romanında şivə gözləri, “Dil mədəniyyəti” məqa -
lələrini çap etdirir. 

Təyinatla İmişli rayonuna göndərilən İsmayıl müəllim iki il – 1976-1978-
ci illəri – orada müəllim işləyir. Öz tədris etdiyi fənni sevən İsmayıl az müd-
dət ərzində bu fənni, həm də özünü bir müəllim kimi dərs dediyi şagirdlərə
sevdirə bilir.

Sovet Ordusu sıralarına çağırılan İsmayıl ömrünün iki ilini – 1979-1980
illəri – Belarusda tank ekipajı komandiri kimi keçirir. 

1981-ci ildə ordudan tərxis olunaraq öz doğma rayonu Cəbrayıla
qayıdır. O, rayonun Şahvəlli, Sarıcallı kənd orta məktəblərində öz sevimli
peşəsində - müəllimliklə məşğul olmağa başlayır. Ancaq elmi-tədqiqata
marağı onun rahat buraxmır “Oğuz qrupu türk dillərində yarımçıq cümlə”
mövzusunda apardığı elmi araşdırma-namizədlik dissertasiyasını müdafiə
edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 

Bununla da İsmayıl müəllim böyük elmə təsadüfi gəlmədiyini təsdiq
etmiş oldu. 

1988-ci ildən AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda elmi işçi, böyük
elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışıb. 

İsmayıl müəllim müxtəlif dillərdə baş verən linqvistik dəyişiklikləri yalnız
bir dilin faktları əsasında təhlil etmir. O, bu təhlilə başqa qohum dilləri də

263

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə



daxil edir. Bu da elmi araşdırmanın mötəbərliyinə əsas yaradır. 
Elmi axtarışların davam etdirən İsmayıl Kazımov 2002-ci ildə “Axısqa

türklərinin dili” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə
müdafiə edərək filologiya elmləri doktorluq alimlik dərəcəsini alır. 

Gərgin elmi araşdırmaların davam etdirən İsmayıl müəllim bir-birinin
ardınca sanballı elmi əsərləri qoyur ortaya.

Onun çap etdirdiyi elmi əsərləri “Axısqa türklərinin dili” Bakı, Elm, 1999,
“Axısqa toponimləri”, Bakı, “Nurlan”, 2001, “Oğuz qrupu türk dillərinin
müqayisəli qrammatikası”. Bakı, BDU, 2009 (kollektiv), “Türk dilləri şöbəsi”
- 30 Bakı, 2003 (kollektiv), “Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası” pro-
qram (professor R. Rüstəmovla birlikdə) Bakı, BDU, 2004. “Türk dillərinin
tarixi – müqayisəli leksikologiyası məsələləri” I cild, Bakı, 2004 (kollektiv),
“Türk dillərinin müasir problemləri, proqram. Bakı, BDU, 2004 (professor)
R. Rüstəmovla birgə), “Karlıq qrupu türk dillərinin leksikası”. Bakı, 2008
(kollektiv).

İsmayıl müəllim müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə də yaxından iştirak edir.
2008-ci il oktyabrın 17-20-də Türkiyənin Rize şəhərində M.Kaşğarlinin
1000 illiyi tədbirində də iştirak edib. Onun bu tədbirdə “Arğı dili”, adı və
onun etimologiyası” mövzusundakı məruzəsi böyük maraqla qarşılanmış
və iştirakçıları tərəfindən müsbət qiymətləndirilmişdir. 

İsmayıl müəllim tək elmi axtarışlarla məşğul olmur. O, həm də pedaqoji
sahədə də səmərəli fəaliyyətini uğurla davam etdirir. O, Bakı Qızlar Uni-
versitetində “Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasının
müdiridir. İsmayıl müəllim eyni zamanda Bakı Slavyan Universitetində
“Türkologiya” kafedrasının professorudur. O, bu universitetdə “Azərbay-
can dilinin tarixi” fənnindən mühazirələr oxuyur. 

İsmayıl Kazımov gənc elmi işçilərin hazırlanmasında da öz bilik və
bacarığını əsirgəmir. Hazırda o, 7 nəfər aspirant dissertantın və doktoran-
tın elmi rəhbəridir. O, eyni zamanda Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurasının və
Dissertasiya Şurasının üzvüdür. 

İsmayıl müəllim səmərəli elmi araşdırmaların uğurla davam etdirir.
2010-cu ildə yorulmaz elm araşdırıcısı bir sıra kitablarını elm adamlarının
mühakiməsinə vermişdir. Onun “Türk dillərinin müqayisəli leksikası” II cild,
Bakı, 2010, 400 səhifə. “Müasir türk dillərinin müqayisəli qrammatikası” 
I cild, Bakı, 2010, 420 səhifə. “Nizami Cəfərov və Azərbaycan türkçülük
görüşləri”, Bakı, 2010. “Ağarəhim Rəhimovun bədii əsərlərinin dil özəllik-
ləri”. Bakı, 2010.

İsmayıl Kazımovun “Mahmud Kaşğarlinin “Divan”ının leksikası”,
“Qıpçaq qrupu türk dillərində peşə-sənət leksikası” elmi-tədqiqat işləri artıq
çapa hazırdır. İndiyə qədər İsmayıl müəllim 100-dən artıq elmi məqalə ilə
dövri mətbuatda çıxış etmişdir. 
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O, həm də gözəl ailə başçısıdır. 
Oğlu Cavid Kazımov Dilçilik İnstitutunun əyani aspirantıdır. İki qız övladı

da ali məktəblərdə çalışırlar. 

KAZIMLI ÇAPAR BƏBƏŞ OGLU
(1962)

Kazımlı Çapar Babaş oğlu 1962-ci ildə anadan olub. Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib. Bir neçə il müəl-
lim işləyib. “Xudafərin”, “Azərbaycan gəncləri”, “İki sahil”, “Vətəndaş”,
“Kredo”, “Təhqiqat”, “Kənd həyatı”, “Araz”, “Bakı”, “Respublika gəncləri”,
“Azərbaycan Cümhuriyyəti”, “Hakimiyyət” və s. mətbu orqanlarda 500-ə
yaxın elmi-publisistik məqalələri dərc olunub. “Cəbrayıl toponimləri”,
“Soltanlı: Bir kəndin yetirmələri”, “Xudafərin – sevinc məkanı”, “Hacı Rəna
xanım”, “Xudafərin harayında qalan mən!”, “Qurbani poeziyasındakı to-
ponimlərin linqvistik xüsusiyyətləri”, “Cəbrayıl və cəbrayıllılar”, “Soltanlı
mahalı” kitablarının müəllifidir. O, 20-yə qədər kitabın redaktorudur.
Hazırda tədqiqatçı –jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. Onun “Cəbrayıl qəza-
sının toponomiyası” və “Cəbrayıl keçid işvəsinin leksikası kitabları çap
ərəfəsindədir”.

VƏTƏN OĞLU

Lökbatan qəsəbəsindəki uşaq xəstəxanasının
iki  mərtəbəli köhnə binasında Vəli Məhəmmədovun
qonağıyam. Alçaq tavanlı, balaca darısqal bir otaq -
da üzbəüz oturub söhbətləşirik. Qapı-pəncərənin
açıq olmasına baxmayaraq istidən nəfəs almaq
olmur. Vəli danışdıqca həm qeydlər edir, həm də
onu nəzərdən keçirirəm. Yaşına görə tez ağarıb
saçları. Demək olar ki, bir dənə qara tük yoxdur
başında. Onun sakit, aydan baxışlarında ümid
qarışıq bir nisgil, intizar hiss olunur. Sifətində özünə
inam görünür. Vəli aram-aram, inam və danışdıqca
diqqətlə ona qulaq asıram və düşünürəm ki, onda bu özünəinam, təmkin
haradandır. Və ilk baxışdan mən onu müdrik Dədə Qorquda oxşadıram.
Və bu bənzəyişdən qəlbimdə bir rahatlıq, bir az da sevinc hiss edirəm.
Biz tarixin dərin qatlarına işləmiş əbədiyaşar köklər üstündə yüksəlir, boy
atırıq. Vəlinin danışığındakı yatım, məntiq, tələsmədən öz fikrini faktlarla
sübuta yetirmək istəməsi - onun yaxın və uzaq tariximizdən çox məlumatlı
olduğuna, milli tariximizlə fəxr etdiyinə bariz sübutdur.
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Vəli Məmmədov Yuxarı Şıxalıağalıda qara Məhəmmədin ailəsində
doğulmuşdur. Orta məktəbi qurtardıqdan sonra 1968-ci ildə onu sovet or-
dusu sıralarına hərbi xidmətə səfərbər edirlər. 1970-ci ildə ordudan tərxis
edilən Vəli kolxozda müxtəlif işlərdə çalışır. Harada çalışırsa-çalışsın o,
özünü əməksevər, məsuliyyətli bir işçi kimi göstərir. Qarabağ uğrunda
başlanan savaşda Vəli də öz qəlbinin hökmü ilə könüllü olaraq iştirak edir.
Bunun üçün o Cəbrayıl rayon Daxili İşlər Şöbəsinin nəzdində yaradılan
“Qarabağ” milli müdafiə batalyonuna üzv yazılır. Kimlərsə onu bu işdən
çəkindirmək istəyəndə atası qara Məhəmməd deyir ki, əgər o mənim
oğlumdursa onu bu yoldan - qəlbinin hökmü ilə seçdiyi bu müqəddəs
yoldan heç kim saxlaya bilməz. 

Milli Ordu sıralarında bir sıra döyüş nöqtələrində - Yuxarı Məzrə, Sur,
Şayaq, Daşbaşı – cəsarətlə döyülmüş azğın düşmənlərə ağır zərbələr
vurmuşdur. Vəli Məmmədovun sovet ordusu sıralarında qazandığı təcrübə
və bacarıq Qarabağ müharibəsində onun karına gəldi. 

Ancaq başqa bir sahədə daha səmərəli fəaliyyət göstərə biləcəyini
nəzərə alıb 1993-cü ildə onu əsgərlərin silahla davranmağı öyrətmək üçün
“Təlim mərkəzi”nə gətirirlər. O, burada – 722 saylı hərbi hissədə silahlar
üzrə batalyon komandiri kimi fəaliyyətə başlayır və müxtəlif döyüşlərdə işti-
rak edir. Vəli Məmmədov “Təpməyən silahlar” üzrə batareya komandiri,
sonra isə Sirik batalyonuna komandir təyin olunur. Könüllüləri ordudan
tərxis edəndə Vəli də öz hərbi fəaliyyətinə son qoymalı olur. O, danışdıqca
iştirakçısı olduğu döyüşlər, şahidi olduğu hadisələr gözləri önündə yenidən
canlanır və daxilində baş qaldıran ağrılı-acılı hissələr üzündə də əks olunur.
Elə bil tutqun payız havasında yağış dolu topa-topa qara buludlar gəlib
keçir göy üzündən. Bu vətənpərvər oğlan nə qədər özünü sakit tutmağa
çalışsa da qaynayır, püskürməyə hazır olan vulkan kimi alışır.

Bu qədər vuruşduq, şəhid verdik, ancaq torpaqlarımızı qoruya bilmədik
- deyir. Biz Vətən qarşısında öz borcumuzu axıra qədər ödəyə bilməmişik.
Bilirsən əllərin necə göynəyir silah üçün. Biz o torpaqlara qayıdacağıq.
Qayıtmalıyıq! Yoxsa, gorumuz çatlar öləndə və sonra bu misraları pıçıldayır:

Müqəddəsdən müqəddəsdir, 
Babalardan bir mirasdır. 
Onsuz xoşbəxt hansı kəsdir, 
Onla xoşbəxt olasıyam. 
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QURU! – DEDİM SULARA

Mübhəm gələcəyini dərdli xatirələrlə yaşamağa məcbur olan Ananın
yeganə ümidi olan Sadıqov Ceyhun Adil oğlunun əziz xatirəsinə

Məni qoyub yana-yana,
Özün getdin hara, oğul!
Uca boyun, görkəminlə
Qarışdın torpağa, oğul!

Gözüm gəzir hey boyunu,
Fələk qurdu bu oyunu.
Çaldırmadım bir toyunu,
Getdin çox uzağa, oğul!

Qəm içində ürək yanır,
Qəlbimdə arzu oyanır.
Şəklin önümdə dayanır,
Düşmüşəm sazağa, oğul!

Sağım-solum budanıbdı,
Öndə boşluq dayanıbdı.
Cahan qara boyanıbdı,
Xal düşüb yarpağa, oğul!

Eh, nə deyim kor fələyə,
Cəllad dönür gah mələyə.
Qaldım mələyə-mələyə,
Üzüm tutub dağa, oğul!

Səni yalqız qoyammaram,
Həsrətinə dayanmaram.
Gözlərindən doyammaram,
Düşmüşəm sorağa, oğul!

* * *

Tanrıdan nə bəla gəldi,
Birin məndən ötürmədi.
Qəlbimdəki min arzudan,
Birin başa yetirmədi.

Dərd kotanmış, sinəm torpaq,
Çalın-çarpaz əkilmişəm.
Taleyimlə bu oyunda
Uduzmuşam, çəkilmişəm.
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Yar itkisi ağırsa da,
Oğul dərdi dözülməzdi.
Yollarını gözləsəm də
O, qayıtmaz, o, gəlməzdi.

Necə qıydı ölüm sənə,
Bu yaşda da ölərmilər?!
Səndən sonra, canım oğul
Anam, bacın mələrdilər.

Ölənəcən çətin dözəm
Dərdin məni sındırıbdı.
Nur şamıydın zalım fələk,
Zülm ilə söndürübdü.

Göz yaşlarım qan qarışıq,
Saçlarımda dərd ağarır.
Hər xoş kəlmən, xoş baxışın,
Ürəyimdə közdü-qalır.

Yerə-göyə üsyanım var,
Ya məni də qoy aparsın,
Ya da səni möcüzə tək,
Təzədən mənə qaytarsın.

Barışmaram yoxsa haqla
Bir ədalət divanı var.
Göstərməsə ədalətin,
Ahı-naləm onu tutar.

28.07.2011.

* * *
Böyük Vətən müharibəsi başlayanda “Ana Vətən Çağırır” çağrışına səs

verən Yuxarı Şıxalıağalılar da qanlı döyüşlərə yola düşdülər. O zamankı
SSRİ-i uğrunda mərdliklə döyüşən Yuxarı Şıxalıağalıların çoxu qanlı
döyüş cəbhələrində şəhid oldular. Ancaq bu qanlı döyüşlərdən sağ-sala-
mat qurtulub qayıdanlar da oldular. 

Çox təssüf ki, bu mərd insanların adları tədricən unudulur. Bunu siyahı-
dan da görmək olar. Bəzilərinin soyadları, bəzilərinin isə atasının adları
yaddan çıxıb. 

Bu siyahının hazırlanmasında göstərdikləri köməyə görə M.Əsədova,
C.Cəfərova, Əli Həmzəoğluna öz səmimi təşəkkürümü bildirirəm. 
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Qanlı döyüşlərdən qayıtmayanlar

1. Abbasov Qardaşxan Sədətqulu oğlu
2. Abbasov Xanalı Sədətqulu oğlu 
3. Abdullayev Mürvət Mirzalı oğlu
4. Allahverdiyev Mürşüd Xudayar oğlu
5. Cəfərov Yaqub Bağır oğlu
6. Cəfərov Bahalı Bağır oğlu
7. Cəbrayılov İdris Paşa oğlu
8. Əliyev Qurban Mehralı oğlu
9. Əliyev Qulamalı Mehralı oğlu
10. Əliyarov Atdıxan Mehdiqulu oğlu
11. Əliyev Xudan Cəfərqulu oğlu
12. Əliyev Əli Cəfərqulu oğlu
13. Hüseynov Novruz Mirhüseyn oğlu
14. Həsənov Zərqəm İsgəndər oğlu
15. Xudaverdiyev Xudan Cəfərqulu oğlu
16. İbişov Məhərrəm Mehralı oğlu
17. Kazımov Çapar Tumasqulu oğlu
18. Kazımov Məmmədqulu Tumasqulu oğlu
19. Kəlbəliyev Məhəmmədəli Alı oğlu
20. Qarayev Ağalar Əkbər oğlu
21. Məmmədov Savalan Həşim oğlu
22. Məmmədov Soltan Həşim oğlu
23. Məmmədov Surxay Məmmədqulu oğlu
24. Məmmədov İsa Süleyman oğlu
25. Mahmudov Yəhya Kərbalayı Həmdəm oğlu
26. Mehdiyev Bəbir Bəşir oğlu
27. Mehdiyev İmran Bəşir oğlu
28. Səfərov Bəndiş Hasanalı oğlu
29. Səfərov Məhərrəm Hasanalı oğlu
30. Səfiyev Ağaşirin Hasanalı oğlu
31. Neci
32. Mansırxan
33. Məmməd
34. Süleyman Qasım oğlu

Sağ-salamat qayıdanlar

1. Abbasov Bəkir Sədətqulu oğlu
2. Ağakişiyev Xıdır Xankişi oğlu
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3. Ağakişiyev Oruc Xankişi oğlu
4. Abdullayev Süleyman Mirzalı oğlu
5. Allahverdiyev Saleh Səlim oğlu
6. Allahverdiyev Soltan Xudayar oğlu
7. Allahverdiyev Mustafa İbiş oğlu
8. Allahverdiyev Savalan Xudayar oğlu
9. Bayramov Ərşad Əbil oğlu
10. Cəbrayılov Vəli Cəbrayıl oğlu
11. Əliyev Mürvət Mehralı oğlu
12. Əliyev Əli Cəfərqulu oğlu
13. Əliyev Ziyadxan Cəfərqulu oğlu
14. Hüseynov Gəncalı Mehralı oğlu
15. Həsənov Muxtar İsgəndər oğlu
16. Xudaverdiyev İsa Hasanalı oğlu
17. Xudaverdiyev İsax Hasanalı oğlu
18. İsmayılov Hasanxan Cəbrayıl oğlu
19. Kazımov Qaçay Tumasqulu oğlu
20. Kazımov Bəbəş Tumasqulu oğlu
21. Kazımov İltizam Hasanalı oğlu
22. Kazımov Nizam Hasanalı oğlu
23. Məmmədov Təbriz Salman oğlu
24. Məmmədov Xasay Əhməd oğlu
25. Məmmədov Məmməd Kərbalayı Hüseynqulu oğlu
26. Məmmədov Rəşid Həşim oğlu
27. Məmmədov Bərxuda Heydər oğlu
28. Məmmədov Məhəmməd Salman oğlu
29. Məmmədov Əvəz Fərəc oğlu
30. Məmmədov Həzi Kərbalayı Hüseynqulu oğlu
31. Mahmudov Həmzə Əsədulla oğlu
32. Mehdiyev Ələkbər Bəşir oğlu
33. Mehdiyev Cavad Əlif oğlu
34. Mahmudov Fərrux Abbas oğlu
35. Nuriyev Təbriz
36. Səfərov Miralı Məstalı oğlu
37. Səfiyev Yusif Zeynal oğlu
38. Səfərov Cavad Ağa oğlu
39. Səfərov Ağalar Cəfər oğlu
40. Təhməzov Süleyman Məmmədqulu oğlu
41. Şükürov Göyüş Cümşüd oğlu
42. Hüseyn Şəkəralı oğlu
43. Verdiyev Məhərrəm Nazar oğlu
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XXI bölüm

CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN ŞIXALIAĞALILILAR

Rusiyada baş verən qırmızı qiyam ölkələrin siyasi və mənəvi həyatına
çox güclü təsir göstərdi. İnsanların sakit, dinc həyatında ciddi dəyişikliklər,
təlatümlər baş verdi. Azərbaycanı işğal edən bolşeviklər özləri ilə yeni bir
siyasi həyat, düşüncə və baxışlar gətirdilər. Bu yeni həyatla barışmayanlar
öz isti yurd-yuvalarından baş götürüb qonşu ölkələrə - İran və Türkiyəyə
üz tuturdular. Stalin irticası ilə yaşamağı bacarmayanlardan biri də Şıx-
alıağalı kəndindən olan Bayramuşaqları idilər. 

1930-cu ilin ortaları idi. Xeyli möhkəmlənmiş yeni quruluş öz planlarını
xoş-güc həyata keçirməyə başlamışdı. Kəndlərdə kolxozların yaradıl-
masına xüsusi hazırlıq gedirdi. Şıxalıağalıda da bu işə xüsusi fəallıqla
başlamışdılar. Ancaq heç də hamı kolxozu qəbul etmirdi. Qəbul etməyən-
lər gizli yollarla ölkəni tərk edirdilər. 

Zil qaranlıq gecə idi. Gözünə barmaq soxsalar görməzdin. Hərdən bir
itlərin hürməsi eşidilirdi. Oba şirin yuxuda idi. Təkcə Fərzalı və qardaş -
larının ailələri yatmamışdılar. Onlar çoxdan yır-yığış eləmişdilər. Elə hazır-
laşmışdılar ki, heç yaxın çəpəribir qonşuları da duyuq düşməmiş dilər.
Gecə yarıdan keçirdi. Tərpənmək üçün hər şey hazır idi. Fərzalı yük fər-
məşinin üstündə oturmuşdu. Həyəcanlı olsa da bunu gizlətməyə çalışırdı.
Arvadı Şahbaz 2-3 günlük körpəsini – Sadiqi sinəsinə sıxıb bir tərəfdə
dərin fikrə qərq olmuşdur. Uşaq anasının qolları üstə şirin yuxuya get-
mişdi. Üç yaşlı oğlu Əhməd də anasına qısılıb səsini çıxarmadan otur-
muşdu. Şahbaz fikirli, düşüncəli idi. Sabah harada olacağını, bundan
sonra başına nə gələcəyini bilmirdi. Yaman nigaran idi öz gələcəyindən.
Balaca bacısı Şahlığı çox sevirdi. Bir də onu nə vaxt görəcəyini – görə
biləcəkdimi – düşünürdü. Bilmirdi. Hələ ertədən bacısını çimizdirib,
saçlarını daramışdı. 

Eh, Allah lənət etsin bu ruslara, həyatımızı alt-üst etdilər. Yoxsa kim idi
öz evini bu gecə vaxtı, tərk etsin. Yaz gəlmişdi. Ancaq hava hələ də soyuq
və yağışlı idi. Novruz bayramı çox gərgin keçmişdir. Heç sevinməyə,
deyib-gülməyə ürək açılmırdı. 

Fərzalının “Ya Allah!” – deyib yerindən dik qalxması Şahbazın fikirlərini
uçurdu. Fərzalı bayıra çıxıb obaya qulaq verdi. Heç bir səs-səmir
eşidilmirdi. Səs-küy salmasın deyə mal-qoyunu obadan kənarda -
sərhəddə yaxın bir yerdə saxlamışdılar. Ona görə də tez atları, dəvələri
yükləyib Şahbazı körpəsi ilə birlikdə ata mindirdi. Rahat olsun deyə Şahbaz
Sadiqi kürəyinə bağlamışdı. Fərzalı şax-şəvəldən düzəldilmiş darvazanı
açıb, atın yedəyindən tutub həyətdən çıxdı. Şahbaz da ardınca. Yüklü hey-
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vanlar həyətdən çıxdıqdan sonra Fərzah işığı söndürülmüş, qaranlıqda
zorla seçilən evinə baxdı. Baxdı... və darvazanı bağlayıb atılıb atına mindi. 

Atı sürüb önə keçdi. İndi əsas məsələ sərhədçiləri duyuq salmadan
sərhədi keçib özünü çaya çatdırmaq idi. Beşatılanı əlində hazır tutmuşdu.
Qaranlıq olsa da hər qaraltıya diqqətlə nəzər salır, hər şaqqıltını həs-
saslıqla dinləyir, ehtiyatla və sürətlə irəli-ona nicat çayı kimi görülən Araza
can atırdı. Gecənin səssizliyində Arazın çoşqun dalğalarının səsi aydın
eşidilirdi. Elə bil yanğılı bir “Kərəmi” havası çalırdı bu dərdli sular. Onlar
çayı həmişəki kimi yaxşı tanıdığı köhnə keçiddən yox - orada əsgərlər
pusqu qura bilərdilər – bir az yuxarıdan Cəfərquluuşağının qarşısından
keçməyə razılaşmışdılar. Buna görə də həmin yeri 2 gün əvvəldən gəlib
yoxlayıb baxmışlar. Qardaşları Hüseynalı, Astanalı, Dünyamalı da Fərza-
lıya qoşulub müəyyən olunmuş yerə hərəkət etdilər. 

Arazın soyuq suları, əsər sazaq adamı qılınc kimi kəsirdi. Ancaq göz -
ləmək, gecikmək olmazdı. Nə qədər ki, əsgərlər gəlməyib uşaqları, mal-
heyvanı o taya keçirmək lazım idi. Əvvəlcə arvad, uşağı, dəvələrə, atlara
mindirib o taya keçirməyə başladılar. Hamısı əldən-dildən düşmüşdülər.
Hamı o taya keçib qurtaranda səhərə az qalırdı. Cəfərquluuşağından
xoruzların tək-tək səsi eşidilirdi. Həmişəki kimi Arazdan qalxan kor duman
ətrafı görünməz etmişdir. Daha qorxu yox idi. 

Fərzalı atını Cəfərquluuşağında katda Səfər İmiroğlunun qapısına
sürdü. Onlar çoxdan tanış idilər. Səfər onları qarşılayıb içəri dəvət edir.
Ancaq o mal-dövləti qoyun, keçini, yüklü dəvələri, qaramalı görəndə işta-
hası itiləndi. Fikir onu götürdü, nəfsini cilovlaya bilmədi. 

Nədirsə... Fərzalı ilə gəlmiş ailələr - qardaşları Hüseynalının, As-
tanalının ailələri, Hüseynalının yeznəsi Kavdar kəndindən olan Həmid bəy,
Şükürbəylidən Sədətqulu bəy, indiki Füzuli rayonundan olan Əhmədallar
kəndindən qaçaq Süleyman, qızı Tutu xanım bu kənddə məskunlaşırlar. 

Deyilənə görə, o zaman “25-lər” adlı silahlı bir dəstə olub ki, bunlar da
yeni qurulan Sovet hökumətinə qarşı mübarizə aparırmışlar. Onların əsas
məqsədi zorla qurulan bu dövlətə iqtisadi ziyan vurmaq imiş. Onlar heç
bir adam öldürməyiblər. Axı, vəzifəyə seçilənlərin əksəriyyəti onların
tanıdıqları adamlar idilər. “25-lər” kolxozlara hücumlar edir, mal-qaranı
sürüb aparır, ictimai binaları yandırırmışlar. 

Bununla əlaqədar olaraq Həsrətanın, Yüzquyunun və Təbrizxanın
ərbabı Ayaz xandan şikayət edirlər ki, bir dəstə mühacir o tayın malın
çəkib gətirirlər bu taya. Bu şikayət əsasında Fərzalıgilləri sürgün edirlər
Xanərəbşaha. Bu köçəköç vaxtı Səfər katda və qardaşı Eynulla onların
mal-qaralarını, var-dövlətlərini talan edirlər. Xanərəbşahdan onları daha
uzağa – Kürdüstan vilayətinin Sulduz mahalına sürürlər. Sulduz mahalı
da çox isti, yaşamaq üçün əlverişli olmayan bir yer imiş. Sadiq danışır ki,
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zəhərli ilanlarla, balaca qara cücülərlə dolu idi Sulduz mahalı. Bu cücülər
kimi dişləsə idi mütləq xəstələnərdi. Elə bizi də ora məhv olmaq üçün
köçürmüşdülər. Qardaşım Məhəmməd də burada anadan oldu. Bir müd-
dət burada yaşadıqdan sonra qayıtdıq Kələntərə. Kələntərə gələndə
kənddən kənarda özümüzə ayrı oba saldıq. Kələntər Araz qırağından
yarım saatlıq məsafədə dağlar arxasında yerləşən bol sulu, bağ-bağatlı,
münbit torpaqlı bir kənddir. Sulduzdan geri qayıtmanın bir səbəbi orada
yaşayışın çətinliyi idisə, digər əsas səbəbi rus–alman müharibəsinin
başlanması idi. Belə bir söhbət dolaşırdı ki, ruslar məğlub olacaq. Biz də
Vətənə yaxın olmaq və müharibə bitəndən sonra Vətənə tez qayıtmaq
üçün Kələntərə köçmüşdük. Kələntərə qayıdanda altı ailə idik. Bacılarım
Zeynəb ilə Səkinə Kələntərdə dünyaya göz açdılar. Ailə böyüdükcə onun
qayğıları da artırdı. Kələntərdə böyük bir bədbəxtlik üz verdi ailəmizə. 

Qış çox ağır keçirdi. Qalın qar düşmüşdü. Hava şaxtalı idi. Sazaq
əsirdi, Təbriz yolu ilə gələn altı sovet əsgəri və bir zabit yanlarında da iki
yerli firgə üzvü - Həştsər dağının ətəyində yerləşən Qavarlı kəndindən As-
tanqulu və Kələntərin özündən olan Sarı Məhəmməd kəndə daxil oldular.
Onlar ac idilər. Ruslar çiy yumurtanın başını sındırıb onunla çörək
yeyirdilər. Paltar tikdirməkdən gələn Fərzalı atını Aşağı kəhrizə suvarmağa
aparıbmış. Fərzalını həbs etməyə gəldiklərini biləndə balaca Sadiqi onu
xəbərdar etmək üçün göndərirlər. Beş-altı yaşlı, boyca balaca çəlimsiz
uşaq kəhrizə çatana kimi əsgərlər Fərzalının üstünü kəsdirib onu həbs
edirlər. Onunla birlikdə Hüseynalının yeznəsi Kavdar kəndindən olan
Həmid bəyi, Maralyandar Məmmədəlini, Əhmədallardan qaçaq Süleymanı
və digər iki nəfəri də həbs edirlər. 

Onları maşına mindirib Təbrizə aparanda maşın yolda qara batır. Əs-
gərlər Həmid bəyə - səni buraxacağıq – demişdilər yalandan. Əsgərlərdən
biri dustaqlara nəzarət edir, digərləri isə maşını çxarmaqla məşğul imişlər.
Fürsəti itirməyən Fərzalı yoldaşlarına göz edir ki, əsgərdən silahı almağa
ona kömək etsinlər. Bunu hiss edən Həmid bəy, “Tovariş, davay poymal!”
– deyir. Duyuq düşən əsgərlər silahlarını götürüb Fərzalıgili maşını çıxar-
mağa məcbur edirlər. Onlardan bəziləri sonra qayıtsa da, Fərzalı elə o
gedən olur. Bir daha geri qayıtmır. 

Aşağı kəhriz hər iki tərəfi hündür yarğan olan gur sulu bir kəhrizdir
(Həmin kəhrizi gedib mən də görmüşəm).

Astanalı və Şərfi-Şərif onun bacısı Şahbazın oğlu idi, - isə Cəfərqulu-
uşağında həbs edirlər. Onlar buraya ot biçməyə gəliblərmiş. Günorta
uzanıb dincələndə rus əsgərləri qəflətən üstlərini kəsdiriblər. Onları da
Katdalıdan olan Həbi və Nəbi adlı iki qardaş xəbər veriblərmiş. Sadiq
Əkin çi – Əkinçi onun ləqəbidir –deyir ki, Bənövşə uca boylu, dolubədənli,
döyüşkən bir qadın idi. Bəzən yerlilər bizi incidəndə Xanpəri ilə adama bir
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çatma tayı götürüb üç-dörd kişiyə cavab verərdilər. Astanalı tutulandan
sonra o yanımızda qaldı. Ancaq bir gecənin içində tək Zöhrədən başqa
bütün uşaqları xəstəlikdən – vəbadan öldülər. 

Ələsgər İran-İraq müharibəsində şəhid olandan sonra dərdə dözə
bilməyən Bənövşə köçür Əhərə. Təxminən on ilə yaxın orada yaşayan
Bənövşə qayıdır Atalı kəndinə. O, təxminən 65-70 yaşlarında Ələsgərin
itkisinə dözə bilməyib çatlayıb ölür. Qəbri Ələsgərin və qızı Zöhrənin qəb -
rilə birgə Atalı qəbiristanlığındadır. 

Əlolu kəndindən olan Kərbalayı Mansur 70 yaşlarında orta boylu, şirin
danışıqlı, natiq bir ağsaqqaldır. O qədər hörmətcil, xeyirxah insandır ki,
onun ağlına, müdrikliyinə heyran qalırsan. Atası Muxtar ərbabın nü-
mayəndəsi olub. İndi özü də Kənd Şurasının başçısıdır. Zöhrədən söhbət
düşəndə dedi ki, Zöhrə qəddi-qamətli, tökməbədən, əndamlı, gözəl bir
qadın idi. Zöhrə də oğlu Ələsgərin dərdinə dözə bilmədi.

Şahbaz Mirkişiqızı ortaboylu, dedikcə zərif, ağzı dualı bir insan idi. Mən
onu görəndə də təxminən 70-72 yaşı olardı. Bu yaşda da ağzı yaşmaqsız
olmazdı. Çox sakit, astadan danışardı. Hər sorğuya “Bəli!”, “Xeyir!”-deyə
cavab verərdi. Elə geyinərdi ki, ayaqları belə görünməzdi. Yemək yeyəndə
də yaşmaqlanardı. Qızı Səkinəyə belə bir bayatı öyrətmişdir ki, o öləndə
bu bayatını desin:

Atlılar atan yerdə, 
Torpağa batan yerdə.
Nənəmi dəfn etdilər, 
Yerlilər yatan yerdə.

İranın qaynanası Şirinbəyim xanım nəql edirmiş ki, Bənövşə Araz boyu
gəzərək o taya baxaraq ağlar, sızıltılı səslə belə deyərmiş. (Onda qardaşı
Paşanı həbs etmişdilər.) 

Qanqallıq qalındı, qardaş, 
Ayağın yalındı, qardaş.
Gedib dosta sığındın, 
Dostun zalımdı, qardaş. 

Bu tərəfin işıqları yananda Şahbaz xalam deyərdi ki, o tayın çırağı
yandı. Soruşarmışlar ki, nə bilirsən ki, onların işıqlarıdır? Eh, yanı yandımı!
– cavabını verərmiş. Əhməd arvadı Nübar danışırdı ki, xalam öz
boxçasında bir nar saxlayırdı. Nar o qədər qurumuşdu ki, qabığı o qədər
nazilmişdi ki, lap püfə kimi idi. Əl vuranda toz olub ələ yapışırdı. Xalam
həmişə boxçasın açıb bu nara baxıb ağlardı. Soruşanda ki, niyə ağlayır-
san? O, cavabında – ay bala, bu nar Xələfşəni, Kürdüstanı gəzib gəlib.
O, Vətən narıdır, Vətən yadigarıdır, - deyərdi.
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Bu dağın ağına bax, 
Soluna, sağına bax!
Dərdimə inanmırsan, 
Gözümün ağına bax!

Qaşların arasından, 
Yol sallam arasından. 
Aç qolun sal boynuma, 
Ayrılıq barəsindən. 

Bacısı Şahlığın ölüm xəbəri onun da yad ellərdə çətinliklər içində keçən
həyatına bir qış sazağı gətirmişdir. Elə onu xatırlayıb köks ötürər, deyərdi:
Şükür İlahi, yetmiş il bundan qabaq məcburən qoyub gəldiyim bacımı
ölümündən qabaq görə bildim. Buna da şükür! 

Xalam heç vaxt dərdlərini dilə gətirməzdi. Hər ağrını içində çəkərdi,
dərd-qəmini niskilli gözlərindən oxumaq olardı. Xəstələnmişdi. Yanına get-
mişdim. Həsrətli baxışlarını uzaqlara dikib:

Araz, Araz, xan Araz, 
Ay suları qan, Araz.
Biz sənə neyləmişdik, 
Mənim kimi yan Araz!-

dedi. 
Bundan iki gün sonra ruhunu Haqqa tapşırdı. Allah rəhmət eləsin! Amin.

Bayramuşağının nəsil şəcərəsi

I. Hüseynalı
Arvadı: Xanpəri
Uşaqları:
1.İsmət: bir oğlu, üç qızı var.
2.Həsbənd Kürdüstanın Nəğidi şəhərindədir; oğlu, qızı var.
3.Göyçək – Həmid bəy. Toydan sonra həbs olunduğu üçün övladları

olmayıb.
4.Çiçək – cavan ölüb.
5.Tamaşa –Cəmşid.
6.Oruc – Qumrutac.
7.Qurban – subay ölüb.

II. Astanalı
Arvadı: Bənövşə
Uşaqları:
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1.Hüseyn (13-14 yaşında yatalaqdan ölüb)
2.Zöhrə - Mehralı
3.Zəhra (8-9 yaşında ölüb)
4.Eyzan (7-8 yaşında ölüb)
Zəhra və Eyzan Həsrətan qəbiristanlığında dəfn olunublar.

III. Fərzalı
Arvad: Şahbaz
Uşaqları:
I. Əhməd – Nubar
1.İsmayıl 2.Famil 3.Əli 4.İbrahim 5.Afət 6.Məsləhət
II.Sadiq-Sara
1.Əkbər 2.Qurban 3.İzzət 4.Tacısər, 5.Emintac.
III.Məhəmməd – Əzət
1.İrantac 2.Şahlıq 3.Bəhya 4.Nimtac 5.Aytac 6.Məhluqə 7.Şərif 
8.Hüseyn.
IV.Səkinə -Əbil, Cəmşid.
Uşaqları:
1.Kamandar 2.Yusifəli 3.Gultac 4.Mədinə 5.Aliyə 6.Cəmşid.
V.Zeynəb –Abbas
1.Ağaverdi 2.Məriyəm 3.Sona 4.Zərifə 5.Müqəyya 6.Əfqan 7.Eyzan.

IV. Dünyamalı
Subay ölüb

V. Şahbaz – Ramazan 
Uşaqları:
1.Lətif 2.Şərif

I. Zöhrə - Mehralı
Uşaqları:
I.Firəknaz – Əvəz
1.Məhəmmədəli 2.Hidayət 3.Mürvət 4.Mətləb 5.Cəmən 6.Adil 7.Habil
II.Mahmud – Xoşqədəm, Şahbaz.
1.Ənuşrəvan 2.Əzəm 3.Zəhra 4.Daruş 5.Fatma 6.Mehdi 7.Bənövşə.
III.Ələsgər – Fəridə
1.Leyla 2.Babək 3.Cavad 4.Mədinə
IV.Eyzangul – Həmidullah 
1.Məhluqə 2.Məsud 3.Məhbub 4.Vahid 5.Hüseyn
V.Mənücöhr – Tacısər, Fəridə
1.Əli 2.Məhəmməd 3.Maniyə 4.Murtuza 
VI.Xannənə - Əli
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1.Siyamək 2.Zərifə 3.Lətifə 4.Əkbər
VII.Aləmgül-Şükürullah
1.Sümməyə 2.Səcdad 3.Əli 4.Mehdi.

Ali təhsilli Cənubi Azərbaycanlı
Şıxalıağalılılar.

1.Əkbər Sadiq oğlu Beşkuh – hüquqşünas.
2.Hüseyn Məhəmməd oğlu Beşkuh –müəllim.
3.Xədicə Hüseyn qızı Beşkuh – müəllim.
4.Mətləb Əvəz oğlu Atalı –hüquqşünas, Tehran Universiteti.
5.Əzəm Mahmud oğlu Atalı –müəllim, Əhər Universiteti.
6.Zəhra Məhəmməd qızı Atalı – sosial-müdafiə, Universitet.
7.Məsud Həmdullah oğlu Atalı –mühəndis, İsfahan Universiteti 
8.Məhluqə Həmdullah qızı Atalı – laborant – həkim, Kərəc Universiteti.
9.Siyamək Əli oğlu Atalı- elektrik mühəndisi Tehran Universiteti.
10.Zərifə Əli qızı Atalı –müəllim, Təbriz Universiteti.
11.Babək Ələsgər oğlu Atalı-hüquqşünas, Tehran Universiteti.
12.Mədinə Ələsgər qızı Atalı-psixoloq, Kərəc Universiteti.
13.Qurbanəli Hacı Camal oğlu Həsənzadə-həkim.
14.Əli Hacı Camal oğlu Həsənzadə - həkim.
15.Mətləb Əvəz oğlu Atalı-hüquqşünas.
Cənubi Azərbaycanda yaşayan Şıxalıağalıların məskunlaşdıqları

ərazilər: Kələntər, Əladu, Təbriz, Tehran, Əhər, Kəlibər, Xələfbəyli,
Bağıroğlu, Güngörənəz, Miyandab, Haçasu, Şahındey, Şərəfə, Nəğədə,
Atalı, Xumarlı, Əliverdiuşağı, Kağbat, Bastamlı və s. 

ƏKBƏR SADİQ OĞLU BEŞKUH

Əkbər ortaboylu, dolu bədənli, çox cəld, qırğı
baxışlı, qorxusuz bir adamdır. Onun ala gözləri
müsahibinə qətiyyətlə, qırpılmadan baxır. Baxış -
larının dərinliyində bir qətiyyət, çılğınlıq boylanır.

Əkbər danışırdı ki, o, 1962-ci ildə 16 yaşında 10-
cu sinif şagirdi olarkən könüllü olaraq gedir
müharibəyə. Əgər müharibədə şəhid olsam ge də -
rəm cənnətə - belə bir fikir aşılanırdı insanlara. Ona
görə də məktəbli uşaqlar da cəbhəyə can atırdılar. 

Əkbər döyüşə bir rabitəçi kimi başlayır. Və
müharibənin sonuna kimi ön cəbhədə olur. Əkbər
ilk döyüşə Cəzairi Məcnunda girir. Onda 1962-ci ilin 12-ci ayının 25-ci
günü idi. Novruz bayramına 5 gün qalırdı. Hücum başlanmamışdan qabaq
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düşməni çaşdırmaq üçün bizi üstüçadırlı maşınlara doldurub xəttən
çıxarıb arxada iki dağın arasında saxladılar. Bizə yeməyə badam, toyuq,
meyvə verirdilər. Çoxlu toyuq əti verilməsindən bildik ki, tezliklə hücum
olacaq. Bizi ətraf aləmdən tam ayırmışdılar. Bizə “Vəsiyyətnamə” yazmaq
üçün qələm və dəftər verdilər. Həmin “Vəsiyyətnamə” indi də yadımdadır.
Mən atamdan ona oğulluq edə bilmədiyimə görə məni bağışlamasını
xahiş edirdim. Çünki mən döyüşə ondan icazəsiz getmişdim. 

Bizim döyüş sahəmiz sulu və bataqlıq bir yer idi. Xəlici Farsdan qılınc
kimi kəsən soyuq külək əsirdi. Gecə saat 7-də xəttə yaxınlaşdıq. Bir-biri -
mizi itirməyək deyə barmağımızı özümüzdən qabaqkı əsgərin
kəmərindəki halqaya keçirmişdik. Külək İraq əsgərləri tərəfdən əsirdi deyin
onlar bizim gəlişimizi duya bilməzdilər. Saat 8:00-da kəşfiyyat xəbər gətirdi
ki, hücum xətti hazırdı. Tikanlı məftillər kəsilib, minalar təmizlənib. Bizə
ratsiyanı açmağa icazə vermirdilər ki, düşmən tərəfi bizim siqnalı tuta bilər.
Bizi beş-beş qayıqlara mindirib irəli göndərdilər. Tehrandan hücum əmrini
gözləyirdik. Saat 9:00-da hücum əmri gəldi. Qayıqlar bizi sürətlə sahilə –
quru sahəyə çatdırdılar. Kəşfiyyatçılar artıq iraqlıların pulemyot
nöqtələrinin 10 metrliyində gizlənib onları partlatmağa əmr gözləyirdilər.
Hücum başlanan kimi pulemyot nöqtələri partladıldı və arxadan toplar,
tanklar güclü atəş açmağa başladılar. Təyyarələr səmadan kömək
göstərirdilər. Hücum xəttinin eni 40 km idi. Biz bir nəfəsə İraqın Əlqurna
qəsəbəsinə çatdıq. Burada böyük bir hotel var idi. Hotellərdəkilər hücum-
dan xəbərsiz idilər. 

İkinci hücum 1964-65-ci ildə oldu. Biz Leşkəri Aşura qoşununun tərki -
bində hücuma keçdik. İraqın duz karxanalarının yanında 5 gün qanlı
döyüş getdi. Ancaq iraqlılar qalib gələ bilmədilər. 

Bu hücumdan 20 gün sonra məni evə – məzuniyyətə buraxdılar. Bun-
dan on gün sonra müharibə qurtardı. Bu qanlı qırğınına son qoyuldu.

QURBAN SADİQ OĞLU BEŞKUH

Qurban ortaboylu, zirək, qorxusuz bir şəxsdir. O,
19 yaşında (1965) orduya çağırılır. Üç aylıq təlim -
dən sonra Hacı İmranda ilk dəfə döyüşə girir. 25 ay
Hacı İmranda qanlı döyüşlərdə iştirak edir. Hacı
İmran Kürdüstan vilayətindədir. Bir tərəf Türkiyə, ön
isə İraqdır. Qanlı döyüşlərdən sonra İran ordusu
İraq ərazisindəki, Molla Mustafa adlı ərazini tutur.
Bu döyüşdə İran ordusu 65 km İraq ərazisinə girə
bilir. Kərbəlayı Həft (Yeddi Kərbəla) əməliyyatı da
İran ordusunun uğurlu əməliyyatlarından biri olur.
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Bu döyüşdə də Qurban ön xəttə olur. Bu hücum zamanı 35 km düşmən
torpağına girdik, - deyir Qurban. Təpeyi Şühəda da - Şəhidlər Təpəsi -
gedən döyüşlər o qədər qızğın olur ki, İraq və İran əsgələr əlbəyaxa
döyüşürlər. 

Qurban deyir ki, Klaşın, Siyaku, Klazət dağlarında gedən döyüşlər də
çox amansız, qanlı keçmişdir. Ancaq İran ordusu dəyanət və inad göstər-
mişdir. 

İZZƏT SADİQ OĞLU BEŞKUH

1967-ci ildə əsgər gedib.
İzzət orta boylu, mütənasib bədənli, möhkəm

iradəli bir adamdır. Onun mehriban baxışları, şirin
danışığı var. O da müharibənin dəhşətlərini gözlərilə
görmüş minlərdən, milyonlardan biridir. O,
danışdıqca əsgər dostlarını, şəhid qardaşlarını xatır-
ladıqca baxışları dumanlanır, gözləri nəmlənirdi. 

Mən 1367-ci ildə əsgərliyə getdim. Məndən
qabaq qardaşlarım Qurban və Əkbər də qanlı
döyüşlərdə idilər. Mən Bisitun dağında təlim
keçdim. Təlimdən sonra mən türklərdən təşkil
edilmiş Ləşgəri Aşura qoşununda döyüşlərə atıldım. İlk döyüşüm Bəx-
təranda aparılan Mersəd əməliyyatı oldu.

İraqlılar bizə qəfil hücum etdilər. Biz üç gün müdafiə olunduq Ancaq
düşməni irəli buraxmadıq. Sonda onları mühasirəyə alaraq məhv etdik.
İzzət indi öz sakit, xoşbəxt həyatını yaşayır. Üç ovlad atasıdır. 

MAHMUD MEHRALI OĞLU ATALI

Mahmud ucaboylu, canlı, xoşsifət bir adamdır. O, Atalı kəndində ya -
şayır. Varlı - hall, tanınan bir insandır. O, qoyunçuluqla məşğul olur. İslam
İnqilabı başlayanda Mahmud şah qoşununda xidmət edirmiş. İnqilab
başlananda şah ordusu buraxılır. Mahmud da o cümlədən. Ancaq vətən-
daş müharibəsi başlayanda – kürdlər müstəqil dövlət qurmaq üçün üsyan
qaldırmışdılar - yenidən səfərbərliyə alınan Mahmud cəbhəyə göndərilir.
Bir müddət sonra tərxis edilən Mahmud öz doğma kəndinə qayıdır.
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ƏLƏSGƏR MEHRAL OĞLU ATALI
(1966-1987)

Ələsgər  Atalı kəndində anadan olub. O, ucaboylu, qüdrətli bir adam
idi. O, sürücü olub. İraq-İran müharibəsi başlananda döyüşən orduya
səfərbərliyə alınıb. Əsgərliyə gedəndə evli olub. O, əvvəlcə İlam vi-
layətində döyüşən ordunu silah-sursatla vaxtlı-vaxtında təmin etmək üçün
dinclik bilmədən gecə-gündüz çalışıb. Sonradan Ələsgərin döyüş yolu
Salehabaddan keçib. Ön cəbhənin təminatı üçün yorulmadan çalışıb. Təh-
lükəyə, qorxuya baxmayıb. Ön cəbhəyə hər gəlişi nə qədər təhlükəli olsa
da Ələsgər ona verilən hər bir tapşırığı vicdanla – dilində Allahu Əkbər!
kəlməsi – yerinə yetirib. 

Ancaq son gəlişin qayıdışı olmadı. Düşmən tərəfdən atılan mərmi düz
maşının içinə düşür. Hərbi sursatla dolu olan maşın bir an içində göyə
uçur. Partlayışın dalğası Ələsgəri də xeyli hündürə qaldırıb kənara atır.
Evində yolunu gözləyən körpələrinə Ələsgərin şəhid xəbəri çatdırıldı.
Qəbri Atalı kəndindədir. Qəbri üstündəm İran İslam Respublikasının
bayrağı dalğalanır.
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XXII bölüm

RƏHİMOV HÜSEYN SAYBALI OĞLU

1950-ci ildə Şıxalıağalı kəndində anadan olub.
Gənc yaşlarından bədii yaradıcılıqla müntəzəm
məşğul olur. Öz şeirlərilə mətbuatda çıxış edir. Milli
Zadəganlar Universitetini qurtarıb. Üç övladı var:
Kənan, Ziya, Rəşad.

MƏNƏ ÜRƏK GÖSTƏR

Mənə ürək göstər, elə bir ürək, 
Onun hər səsinə oyana bilim.
Mənə ürək göstər, elə bir ürək, 
Onun qəminə də dayana bilim.

Mənə ürək göstər, elə bir ürək, 
Kədəri sevincdən tez duya bilsin.
İnsanlara olsun həmişə gərək, 
Darda da dostunu qoruya bilsin.

Mənə ürək göstər, elə bir ürək, 
Odu özünə yox, hamıya çatsın.
Hardasa, nə vaxtsa büdrəyən görcək, 
Özünü çatdırıb bir əl uzatsın.

Çörək yox, bir ürək göstər mənə sən, 
Anamız günəşdən güc almış olsun.
Bir zaman dostundan inciyib, küsən, 
Sonra həsrətindən qocalmış olsun.

DEDİM

Biri dedi: Yatanları oyatdın, 
Bu nə işdi köhnəlmişdin, boyatdın.
Necə oldu birdən-birə boy atdın?
Dedim: İndi yatmış bəxtim oyandı.

Biri tutdu əllərimdən, sıxmağa, 
Biri tutdu ayağımdan yıxmağa.
Dedim: Nolar qurban olum yıx, ağa, 
İndi-indi bəxtin üzü bu yandı.
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Dönüb baxdı gözlərimin içinə, 
Xəbislərin Allah nəymiş, içi nə.
Paxıllıqdan az qalırdı keçinə, 
Dedim, ya Rəbb, pis ürəyi dayandı.

O DEMƏDİ

Çox dayandım taleyimlə üz-üzə, 
Mən deyəni o demədi, nədənsə.
Gah barışdıq, söykəndik də üz-üzə, 
Mən deyəni o demədi, nədənsə.

Saçlarıma qar ələyən taleyim, 
Ömrüm boyu dilimdəki gileyim.
O, nə çalıb oynamışam, neyləyim, 
Mən deyəni o, demədi, nədənsə.

Ömür ki var yaydan çıxan bir oxdu, 
Mənzilini bilən varmı, yox, yoxdu.
Bu taleyin üzü nədən soyuqdu – 
Mən deyəni o, demədi, nədənsə.

Düşünməyin gileyliyəm ömürdən, 
Çox da düşüb saçlarıma vaxtsız dən.
Bircə sirri anlamadım ki, nədən, 
Mən deyəni o, demədi nədənsə.

QAYITMA

Ömrüm bir bahardı, çiçəkli bahar, 
Sevincim dünyaya bəs edərdi bil.
Kəsdi yollarımı boran, çovğun, qar, 
Ömürlük sırsıram açılan deyil.

Qayıtma peşiman olmuşlar kimi, 
Arzuydun, ömürlük xəyala döndün.
Qəlbində döndərdin daşa sevgimi, 
Mən dondum sən özün oda büründün.

Baxma gözlərimə dəyişmişəm mən, 
Nə əvvəlki arzu, nə o ürəkdi.
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İlk sevgi bağının suyunu kəsək, 
Qurumuş ağaca su nə gərəkdi. 

DÜŞÜRƏMMİRƏM

Sənin həsrətinə düşəli könlüm, 
Yandı eşq odunda, talandı gülüm.
A mənsiz yaşaya bilməyən, gülüm, 
İndi heç yadına düşürəmmi mən?

Əzəldən sevirdin şanı, şöhrəti, 
Bəzəyi, düzəyi, zəri, zinəti, 
Duya bilmədiyin saf məhəbbəti, 
Bir də tapmağını düşünəmmirəm.

Sənə göndərdiyim tər bənövşə tək, 
Atıldı, eşqinlə döyünən ürək.
Sən özün deyirdin bir yerdə ölək, 
Qalxdın göylərə ki, düşünəmmirəm?

Öz adınla ucal, ucalanda da, 
İnamından güc al, güc alanda da!
Hüseynəm, bu eşqi qocalanda da, 
Qəlbimin başından düşürəmmirəm.

ÖZÜMLƏ SÖHBƏT

Bir yazıdır taleyimdə bu yazı, 
Qışa döndü yaz ömrümün bu yazı.
Elə vurub sübh çağının ayazı, 
Güllərimi aça bilməz, bilirəm.

Mən piyada, o da atlı neyləyim, 
Ömür olub quş qanadlı, neyləyim.
Fələk əgər kəmənd atdı neyləyim, 
Quş da olsa uça bilməz, bilirəm.

Taleyinə düşən paya yumma göz, 
Sinən üstə basılarsa yanar köz.
Bu da sənin qismətindir buna döz, 
Kimsə bundan qaça bilməz, bilirəm.
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Çox büdrəyib, çox yıxılıb durmuşam, 
Ömrü çəkib 50 yaşa vurmuşam.
Kül altından işıq saçan qormuşam, 
Daha işıq saça bilməz, bilirəm.

Taleyimə min yol şükür demişəm, 
Sevincimə büküb qəm də yemişəm.
İndi odu sönmüş külə dönmüşəm, 
Odlu günlər geri dönməz, bilirəm.

Hüseynəm dərdimi kimə söyləyim?
Axı nə vaxtacan yanım, göynəyim?
Yaman süzülübdür ömür köynəyim, 
Bu yanğının yeri sönməz bilirəm.

DAĞLARA VURULMUŞAM

Dağlar ki, var – 
əsirlərin əsirlərə

yadigarı,
İnsanlara hədiyəsi

mərd dözümü, 
sərt vüqarı.

Zirvəsində qartallardı 
keşik çəkən 
səhər-axşam

Mən dağlara vurulmuşam. 
Bir az inam, bir az dözüm

versin mənə,
Qalxım onun zirvəsinə.
Bir tərəfdən duman 

kəssin yollarımı 
Sürüşkənə düşsün 

hərdən ayaqlarım,
Daş sivirsin 

dizlərimi, qollarımı. 
Buludlar da başım üstə 

göz yaşını səpələsin. 
Gah qasırğa, tufan olsun, 

yollarıma qar ələnsin.
Yenə məni qorxutmayır.
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Mən dağlara vurulmuşam.
Bərkdən, boşdan çıxmaq üçün 
həyat inam verib mənə 
O inamla qalxacağam 
mən dağların zirvəsinə. 

Dostum – “soruşursan çoxmu sevirsən
Bu qədər sən Vətən, Vətən deyirsən”.
- Çıxard ürəyini bir anlığa sən 
Ataram Vətəni, yaşaya bilsən. 

XALOĞLU

Xaloğlu Sadıq Əkinçiyə.

Çağırırsan eşidirəm səsini, 
Bu nə sirdi gələmmirəm, xaloğlu.
Bu dünyanın çox görmüşəm qəmini.
Ürəyimcə güləmmirəm, xaloğlu.

Ağlayanı güləni də görmüşəm, 
Göz yaşını siləni də görmüşəm, 
Dost yolunda öləni də görmüşəm, 
Mən səninçün öləmmirəm, xaloğlu.

Dünya bizi naxışıyla aldadır, 
İçirdiyi zəhəri də bal dadır.
Həsrət gözün bilirəm ki, yoldadır, 
O gözləri görəmmirəm, xaloğlu.

Yaman yerdə yaxaladı dərd məni, 
Kimə deyim bu quyudan dart məni.
Əzəl gündən qarışlayıb sərt məni
Dünya, buna dözəmmirəm, xaloğlu.

Qurban olum incimə bu sözümdən, 
Yorulmuşam bu gərəksiz dözümdən.
Dünya mənim elə düşüb gözümdən, 
Günü günə düzəmmirəm, xaloğlu.
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Mən nə deyim bu kor olmuş baxtıma, 
Çox çalışdım əyləşim öz taxtıma.
Bacarmadım. Bundan belə baxtıma, 
Nə qatıbdır biləmmirəm, xaloğlu.

Hüseynəm mən ayrı düşdüm elimdən, 
Heyif ötən aylarımdan, ilimdən.
Xəbərim yox bağ-baxçamdan, gülümdən, 
Yad gülləri üzəmmirəm, xaloğlu.

NEYLƏYİM

Bu gedişin bir gün də var dönümü, 
Çevirmişdim sənə sarı yönümü.
Eşitmədin harayımı, ünümü, 
Eşidəndə gec olacaq neyləyim.

Qayıdassan yol həmin yol izin yox, 
Görüş yerin görməyə də üzün yox.
Neçə illik sözlərində düzüm yox, 
Dönüşün də heç olacaq neyləyim.

Utanassan soruşmağa kimsədən, 
Baxışınla axtarassan gözdə çən.
Qar ələnsin saçlarına bu qəmdən, 
Sən tapınca qocalacaq neyləyim.

Bilir yoxsan onun üçün nədənsə, 
Yenə dönür, bəlkə sənsən hər səsə.
Gəzmə onu bir ömürlük həsrətsən, 
Görüşün də heç olacaq neyləyim.

CƏBRAYIL

Gecələr yuxumu qarışdırırsan, 
Közərən odumu alışdırırsan, 
Məni yuxularda danışdırırsan, 
Səni necə sənsiz anım, Cəbrayıl, 
Vüqarım Xan çinar, canım Cəbrayıl.
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Düşmən silə bilməz ayağım izin, 
Gələcəm üstünə mən dizin-dizin.
Xan çinar ayağın yuyan kəhrizin, 
Qaradır hər günüm anam Cəbrayıl
Vüqarım xan çinar, canım Cəbrayıl.

Dağların bir boyda, bir biçimdədir, 
Qıy vurar qartalın çən içindədir.
Düşmənə nifrətim bir içimdədir, 
Damarımda axan qanım Cəbrayıl, 
Vüqarım xan çinar, canım Cəbrayıl.

Əgər ömür mənə vəfa etməsə, 
Arzularım muradına yetməsə, 
Hüseyn özü görüşünə getməsə, 
Od tutub ruhumla yanım Cəbrayıl, 
Vüqarım xan çinar, canım Cəbrayıl.

AĞLAMARAM

Aylar ötür son görüşdən, 
Ömür nə tez gəlib keçir?
Aylar ötür son görüşdən,
Yenə qəlbi dəlib keçir.

İnanmıram gedişinə,
Eşqin odu sönməz olub. 
Həsrət qoyma gülüşünə,
Qayıt! Ürək dönməz olub.

Ağlamıram, həsrətini, 
Ürəyimdən kim qoparar?
Ağlamaram surətini, 
Gözlərimdən yaş aparar.

İSTƏMİRƏM GÖRƏN OLA...

Sən unutdun həqiqəti
İlk sözünü pərdələdin. 
Qəlbini də sevincə yox, 
Qəm oduna sən bələdin.
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Bir bax burdan gülə-gülə 
Qoşa getdin.

Düşünmədin sabahı sən
Birdən belə atılarsan 

Təklənərsən.

İndi niyə tək gəlmisən?
Baxışımız qarışlaşdı.
Gözlərində ilk eşqimi 

gilələdin.
Ürəyimə od ələdin.

Mən də bir bax sözlərinə 
Aldanmışam.
Həsrətinə yana-yana 

tək qalmışam 
indi daha istəmirəm 
keçmişimə qayıtmağı.
İstəmirəm, istəmirəm!
İstəyirəm bu sevgimi 

unutmağı.

O gördüyün ocağın da 
odu sönüb.

Əl uzatma soyuq külə
İstəmirəm görən ola 

sənə gülə.
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VƏTƏN

Vətən həsrətilə döyünür ürək, 
Ötən hər saatı sayıram belə.
Vətənsiz toy-bayram nəyimə gərək, 
Qəlbim açılmayır sevinə, gülə.

Tez gəlib-yetişə vida günləri, 
Vətən torpağına düşə izlərim.
Saymadan nə günü, nə də illəri, 
O yurd yerlərinə baxa gözlərim.

İsitsin qəlbimi torpağın, daşın, 
Yad yerdə soyuqluq çəkir bədənim.
Daha zirvələrə ucalsın başın, 
Ey ana vətənim, doğma vətənim.

Qəriblikdə bildim sənin qədrini, 
Gördüm ki, həsrətə dözə bilmirəm.
Burda duyammıram sənin ətrini, 
Qoxunu özümlə mən gəzdirərəm.

DARIXIRAM MƏN

Elə bil ürəyim göydən asılıb, 
Hər an sənin üçün darıxıram mən. 
Bağçamda qızıl gül, lalə açılıb, 
Sənin ətrin üçün darıxıram mən.

Bəzən möhtac olub isti qucağa, 
Sakit çəkilirəm küncə-bucağa.
İsinmir bədənim yanar ocağa, 
Doğma anam üçün darıxıram mən.

Məskənim olsa da səfalı yerlər, 
Qohumsuz, qardaşsız tək adam neylər.
Kəndə yaramırsan, unut deyirlər, 
Amma kəndim üçün darıxıram mən.

Yadıma düşübdü yuxa yayması, 
Qara düyəmizin ağ bulaması.

289

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə



Çəkir məni qız-gəlinin həyası, 
Elim-obam üçün darıxıram mən.

«Bekəvil» deyilən meyvə bağımız, 
Burda ötüşübdü hər il yayımız.
«Hacı Qaraman» and yerimiz, andımız, 
Vətən, sənin üçün darıxıram mən.

AY ATA YURDUM

Müqəddəs ocaq tək bu gün sən mənim, 
And yerim, andımsan, ay ata yurdum.
Ən çətin anlarım, ən çətin günüm, 
Səngərim, qalamsan, ay ata yurdum!

Atam yadigarı bilirəm səni, 
Səni sevməyən kəs sevməz vətəni.
Həmişə arxalı etmisən məni, 
Köməyim, arxamsan, ay ata yurdum!

Mən burda doğulub, burda dil açdım, 
İməkləyib toz-torpağa bulaşdım.
Ana qucağı tək sənə alışdım, 
Doğmaca anamsan, ay ata yurdum!

Yad ölkədə imrətim olsa da, 
Həsrətim məni əldən salsa da, 
Çəpərim uçsa da, ev dağılsa da, 
Yurd kimi yurdumsan, ay ata yurdum.

Ata müqəddəsdir, ata əyilməz, 
Min yerə daş töksən yurd ola bilməz.
Ocaqda qızmayan dəmir döyülməz, 
Sən pirsən, ocaqsan, ay ata yurdum.

Anam qan ağlayır səndən ötəri, 
Deyir ki, ot basıb, uçub çəpəri.
Sən ona yeganə təskinlik yeri, 
And yeri olmusan, ay ata yurdum.

Nə vaxtdır ki, əlim çatmır əlinə, 
Yaman uyduq düşmənlərin felinə.
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Gələ bilməm, sığal verəm telinə
Yəqin darıxmısan, ay ata yurdum.

Sən həmişə bərəkətli olmusan, 
Demirəm ki, daha bizdən doymusan.
Əjdəri atasız-yetim qoymusan, 
Düşmən oylağısan, ay ata yurdum.

CƏBRAYILIM

Havan təmiz, suyun sərin, 
Nişanəndir Xudafərin.
Gələn deyər bir də gəlim, 
Bu yerlərdə qonaq qalım –
Cəbrayılım, Cəbrayılım.

Seyrə çıxdım Arazboyu, 
Göz oxşayır tənək kolu.
Qızlar gəlir səbət dolu, 
Məhsulun bol, necə danım –
Cəbrayılım, Cəbrayılım.

Xan Çinarı görəmmirəm, 
“El yolu” ilə gedəmmirəm.
Başqa yerdə öləmmirəm, 
Damarımda vuran qanım –
Cəbrayılım, Cəbrayılım!

Araz axan göz yaşımdır, 
Diri dağın baş daşımdır.
Cənub-şimal qardaşımdır.
Ata yurdum, şah vüqarım –
Cəbrayılım, Cəbrayılım!

Əjdərdir oduna yanan, 
Elindir arxanda duran.
Keçsə ömür, keçsə zaman, 
Ayrılmaz səndən xəyalım –
Cəbrayılım, Cəbrayılım!
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XAN ÇİNAR

Bir çinar ucalır yol ayrıcında, 
Şahlıq quşu, qızıl tacı başında.
Səkkiz əsr bir elin yaddaşında, 
Şərəfinə şən nəğmələr oxunar, 
Xan Arazın xan qardaşı, Xan Çinar.

Çaya bənzər dibindəki bulağı, 
Bir cüt qolda neçə-neçə budağı. 
Yayda sərin, qışda isti qucağı, 
Hər kəsi özünün övladı sanar, 
Xan Arazın xan qardaşı, Xan Çinar.

Sənə bu topaq, su halaldır halal, 
İçib saf bulaqdan göylərə ucal.
Dağların başında qıy vuran qartal, 
Səni də dağ bilib zirvənə qonar, 
Xan Arazın xan qardaşı, Xan Çinar.

Cəbrayılın vüqarısan, fəxrisən, 
Təbiətin möcüzəsi, sirrisən.
Dərdin alım, niyə belə dərdlisən?!
Əjdər qultək qulluğunda dayanar, 
Xan Arazın xan qardaşı, Xan Çinar.

QARABAĞIM

Tanış səslər qeyb olub, 
Bağ-bağatım tamam solub.
Qaçqın deyə lağa qoyub, 
Töhmət edir solum-sağım-
Əsir düşüb Qarabağım.

Doymayıb türkün qanından, 
Törəyib şeytan qınından.
Mayalanıb it yalından, 
Quduzlaşıb quduz yağım-
Əsir düşüb Qarabağım.

Nələr gördüm, nələr çəkdim, 
Oyanmayır yatmış bəxtim.
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Satmaq asan, almaq çətin, 
Tükənib Allahdan payım-
Əsir düşüb Qarabağım.

Qonşu, qohum uzaq düşüb, 
O gündən illər ötüşüb.
İşimiz düyünə düşüb, 
İmdad diləyir torpağım-
Əsir düşüb Qarabağım.

Qırxqız, Murov ulu dağım, 
Cıdır düzü at oylağm.
Araz boyu ov-ovlağım, 
Burda keçib cavanlığım-
Əsir düşüb Qarabağım.

Öz obamdan gəlmir səsim, 
Vərəqlədim neçə təqvim.
Ölmüş bilir məni yəqin, 
Su diləyir yanan bağım-
Əsir düşüb Qarabağım.

Bir arzum var, bir diləyim, 
O yurdları kaş görəyim.
Sözümə baxmır ürəyim, 
Məzarlarım sinə dağım-
Əsir düşüb Qarabağım.

Torpağımı satanlara, 
İndi sakit yatanlara,
Kreslosun tutanlara, 
Allah göstər bala dağın-
Əsir düşüb Qarabağım.

Əjdər, gözlə vaxt gələcək, 
Taleyin üzə güləcək.
Hamı yurduna dönəcək, 
Paylanacaq qurbanlığım-
Qurtulacaq Qarabağım!
Qurtulacaq rayonlarım!
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Həsən Saybalı oğlu Təhməzli

NƏ SƏSSİZDİR BU KƏND BELƏ
yaxud

Kəndimizin qara nağılı

Nə səssizdir bu kənd belə, 
Vahiməsi qan qoxuyur.
Xarabazar evlər üstə, 
Oturub bayquş oxuyur.

Ağacların yarpağı yox, 
Yarpağı yox xəzəl ola.
Çox çətin ki bir də bu kənd, 
Dönüb elə gözəl ola.

Yasa batmış bu gəlincik, 
Gör bir necə kövrəlibdir.
Güllələnən gündən sevinc, 
Tək-tənhaca o qalıbdır.

O çöplərdən beşik asan, 
Görən hansı qızcığazmış.
Yüyürdükcə gəlinciyi, 
Sevinclənər, gülümsərmiş.

Pıçıltı bircə səsdən, 
Diksinəcək ev - yaddaşlar.
Yaxşı baxım, yaxşı-yaxşı, 
Unutmayın, ey yaddaşlar.

Bu evlər də döyüşübdür, 
Yaralanıb, şəhid olub.
Bir amansız qırğınaca, 
Daş olmamış şahid olub.

Harayına hay verilməz, 
Bu kənd sanki qəbristandı.
Heykəlləşmiş qəbir – evlər;
Duyğularım köz-köz yandı.
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Ər çinarlar kəsilibdir, 
Kötükləri pöhrələyir.
Namərd güdür fürsət olcaq, 
Kökümüzü baltalayır.

Göylərində qara sükut, 
Sərçələr də gedib burdan.
Bu kənd enməz bir qəhrəman.
Asıbdılar, alın dardan.

Qurd boğazlar köpəkləri, 
Zəncirində güllələnib.
Keçilməyən yollarına, 
Güllə dəyib, dərd ələnib.

Oyulmuş göz yerləridir, 
Pəncərəsiz bu daş yerlər.
Bəşər deyil
Bu səhnəni yaradanlar, 
Olsa, olsa olar divlər.

Gül quruyub, bülbül ölüb, 
Bağlar necə viranədir.
Uca sərvlər, xan çinarlar, 
Dərd əlindən divanədir.

Bu görkəmdə indi bu kənd, 
Viranəlik sərgisidir.
Qisas deyib haraylayan, 
Koroğlunun «Cəngi»sidir.

Bu kənd bizim kəndimizdir, 
Haraylayır mərdlərini.
Başı üstə qaldırıbdır, 
Bayraq kimi dərdlərini.

* * *
Yurd sahibi Alı ağa
Deyirlər ki, bir şeyx imiş.
Hitkmətinin qüdrətilə
Möcüzələr göstərirmiş.
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Əlin çəksə qara daşa, 
Deyirlər ki, gül açarmış.
Çöhrəsinə baxan gözlər, 
İşığından qamaşarmış.

Göyərçinlər dəstə-dəstə, 
Dörd yanına tökülərmiş.
Hər günorta marallar da
Bura sağına gələrmiş.

Çox xeyirxah, çox mehriban
Haqqa yaxın bir insanmış.
Bu dünya da var-dövlətdən, 
Altı igid oğlu varmış.

Yurd eyləyin bu torpağa, 
Torpaq onu əkənindir.
Qılınc çəkib keşiyini, 
Gecə-gündüz çəkənindir.

Çox müqəddəs, ruhu təmiz
Bir şeyx imiş Alı ağa.
Ondan sonra kəndin adı, 
Qalıbdır Şıxalıağa.

İndi viran qalmış bu kənd, 
O, insandan yadigardır.
Bu torpaqda onun, izi, 
Göylərində ruhu vardır.

Göz önündə indi bu kənd, 
Sərgi kimi açılıbdır.
Fəlakətin qara daşı, 
Taleyinə atılıbdır. 

* * *
Xəyalımdan gəlib-keçdi yenə bizim gen dərələr, 
Sərgiləndi göz önündə əlvan rəngli mənzərələr.
Dağ döşündə kəkliklərin qaqqıltısı havalanır, 
Çinarların şux kölgəsi dərələr üstə sallanır.
Sərin bulaq nur içində min naz ilə axıb gedir, 
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Ziyarətdə yay günündə şimşək qəfil çaxıb gedir.
Sərin külək dərə boyu qanadını çırpıb keçir, 
Göyərçinlər bulaqların dodağından suyun içir.
Könül baxıb heyran qalır Taxtabağın cəlalına, 
Babaların mərd ruhu şəfəq salır gen alnına.
Ləng Əhmədi müqəddəs bil, ayaq basan bu diyara, 
Hörmət ilə baş endirib salam ver sən ululara.
Dizin-dizin sürünüb öp sən müqəddəs o daşları, 
Şərəf, şöhrət bil həmişə, gəl unutma əcdadları.
Dağ döşündə çiçəklərin sərgisinə bir nəzər sal.
Bu gözəllik önündəcə tuti dilin olar ki lal.
Yaşıl çəmən dəniz kimi ləpələnir yel dəydikcə, 
Könül quşu qanad açır, qanad açır yüksəldikcə.
Bu torpağın övladıyıq, ömürlük ona borcluyuq, 
O, əbədi, o, müqəddəs, biz gedəri, biz yolçuyuq.

14.07.06.05

DÖZMƏK OLMUR

Ürəyimdə ağrı, gözlərimdə nəm, 
Başıma fırlandı sanki, bu aləm.
Kəndimizi yuxularda görürəm, 
Bu dərdlərə dözmək olmur, ay Allah!

Ötən xatirələr burda oyaqdı, 
Bulaqlar küskün tək üzümə baxdı.
Lalələr bu yerdə sönmüş çıraqdı, 
Bu dərdlərə dözmək olmur, ay Allah.

Aynabənd evlərin çökübdü tağı,
Sökülüb qapısı, düşüb suvağı.
Uçulub təndiri, sönüb ocağı, 
Bu dərdlərə dözmək olmur, ay Allah.

Alovlar qoynunda saraylar küldü, 
Çaqallı uladı, bayquşu güldü.
Elə bil başıma göylər töküldü, 
Bu dərdlərə dözmək olmur, ay Allah.

Viranə görkəmdə bu kənd bizimdi.
İtmiş cığırları itmiş izimdi.
İçimdə “ah” dolu bir səda dindi, 
Bu dərdlərə dözmək olmur, ay Allah.
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HAQQIN İSTƏYİ

Hacı Zahid Bəylər oğluna
İçində Haqqın nuru, 
Baxışların saf, duru.
Duruluğunu qoru, 
Bulanmasın lil ilə.

Haqqı qoru ucalsın, 
Haqsıza zəfər çalsın.
Tarixdə adın qalsın
Aylar ötər il ilə.

Ömür şimşək çaxışı, 
Əməl ömrün naxışı.
Tutular el alqışı, 
Yaşa, ucal el ilə.

Höküm Haqdan gələndi, 
O, görən, o, biləndi.
Səpələndi, ələndi
Hər insan əməl ilə.

Dünyada izin qala, 
Deyəsən sözün qala.
Ürəkdə közün qala, 
Yana min-min il ilə.

Haqq dediyin imandı, 
Ümid yanar bir şamdı.
Dünya ki var - boş damdı, 
Fırlanır boş əl ilə.

Bulaq kimi süzüldün, 
Yaz çiçəyi, tər güldün.
Yoxdan cahana gəldin, 
Dualı bir dil ilə.

Şamı yandıran kişi, 
Nizamlayır gərdişi.
Haqq ilə görsən işi, 
Deyilər xoş dil ilə.

Çəkdim sözün şirəsin, 
Dinlədim Haqqın səsin.
Kim öldürsə öz nəfsin
Qovuşar Əli ilə.

24.12.07.01
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* * *
Yenə doğmalardan de nə xəbər var, 
De, nənəm yenə də gileylənirmi?!
Yayın ortasında de, Ziyarətə, 
Yenə dolu yağıb, qar ələnirmi?!

Yenə qara köpək qovur Məstanı, 
Yenə də çil xoruz çəkirmi özünü?!
Yenə oğru pişik de, kol dibindən, 
Pusurmu cücəni bərəldib gözün?!

Yenə də sərçələr qonub gilasa, 
Hay-həşir salırmı min oyun ilə?!
Yenə ala buzov çıxarıb mıxı, 
Yenə öcəşirmi boz qoyun ilə?!

Yenə qonşu qızı gəlirmi bizə, 
Bəhanə eləyib yenə nəyisə?!
Məni soruşurmu heç söz arası, 
Yəqin məktub yazar gələsi isə?!

Yenə kölgəsində o şah tutların, 
Palazın üstündə kimlər dincəlir?!
Yenə ağacdələn öz adətilə, 
Qonub ağaclara ağacı dəlir?!

Necə ötüb keçdi illər bilmədim, 
İndi arxasınca gözlərim baxır.
Əl çatmaz, ün yetməz uzaq üfüqdə, 
Buludlar oynayır, şimşəklər çaxır!

18.07.2000.02

HAQQIMIZ OLAR

Yurd yerləri köz-köz olub yanırsa, 
Bağ-bağçalar viran qalıb solursa, 
Sərhədimiz ilmək tək daralırsa, 
Yoxdur yaşamağa, haqqımız yoxdur!

Araz çırpınırsa əgər yad əldə, 
Şərqi oxunursa eldə, yad dildə, 
Uçub perikibsə yurddan bülbül də, 
Yoxdur yaşamağa, haqqımız yoxdur!
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Xətai qılıncı sıyrılmasa, 
Vətən mərdləri ilə sərhədlənməsə, 
Şuşada bayrağım dalğalanmasa, 
Yoxdur yaşamağa, haqqımız yoxdur!

Qalxın, namus əgər əldən gedirsə, 
Qalxın, mərdliyimiz tapdalanırsa, 
Qalxın, vətən əgər özgələnirsə, 
Yoxdur yaşamağa, haqqımız yoxdur!

Qalxın, vətənimin mərdi-mərdləri, 
Silin, təmizləyin ana göyləri.
Vətən alqışlasın qoy hünərvəri, 
Onda yaşamağa haqqımız olar!

02.03.94
TÜRKANƏ
(Bir parça)

Böyü, boy at, şən yaşa,
Arzularla baş-başa.
Bənzər azad bir quşa,
Türkanə, ay Türkanə.

«Azərbaycan əsgəri»,
Dilinindi əzbəri.
Qorxub çəkilməz geri,
Türkanə, ay Türkanə.

Həyat sərtdir ol mətin,
Sınaq olsa da çətin.
Olsun adın hörmətin,
Türkanə, ay Türkanə.

Xatırlayır babasın,
Bibi, dayı, xalasın.
Allah səni saxlasın –
Türkanə, ay Türkanə.

22.02.07

QAÇQIN ÖMRÜ

Səhəri-axşamı bilinməz, 
Qəlbinin nisgili silinməz, 
Gözünün yaşı da silinməz-

qaçqının.
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Danışıb dinsə də dərd yeyər, 
Qəlbinə hər söz də tez dəyər, 
İçindən qəddini dərd əyər-

qaçqının.

Kimlərsə önündə minnətli, 
Bəxtinə, taleə hiddətli, 
Ömrü də, günü də möhnətli-

qaçqının.

Vətəni qəlbində əzizlər, 
Göynəyər, içində hey sızlar, 
Arusu gözündə qəm buzlar-

qaçqının.

Gecəsi qan ağlar məşəqqət, 
Arzusu, diləyi şəfəqqət, 
İstəyi ədalət, həqiqət- 

qaçqının.

Düzəlmir, əyilib şələsi, 
Tufanda azıbdır Lələsi, 
Gözləyir Xızırı gələsi-

qaçqının.

Yayı da, qışı da çadırda, 
İtiririk fələyin sayında, 
Dərdləri göyərir hayında- 

qaçqının.

Ovudar qəlbini gumanla, 
Gunləri ha qarğa, yamanla, 
Sürünər həsrəti dumanla-

qaçqının.

Taleyi əllərdə oyuncaq, 
Tilsimi sındırıb, qıracaq, 
Öz əli qisasın alacaq- 

qaçqının.
13.11.93

NİYƏ GÖRÜŞDÜK

Bu nə qəfil görüş, nə qəfil baxış,
Bu nə qəfil dönüş, nə qəfil çaxış,
Silinməz qəlbimə saldığın naxış,
Biz niyə görüşdük axı bu axşam?!



Nə qəfil kükrədi bu yorğun çaylar,
Silkələdi məni naqafil haylar,
Qaldı xəyalımda dərdli haraylar,
Biz niyə görüşdük axı bu axşam?!

Boylandıq həsrətlə ötən illərə,
Ağ çiçək ələnib qara tellərə,
Bəxtini tapşırdın özgə əllərə,
Biz niyə görüşdük axı bu axşam?!

Oduna yanacam mən bu görüşün,
Peşman baxışın, küskün duruşun,
Nələr etdiyini bir özün düşün,
Biz niyə görüşdük axı bu axşam?!

25.04.2005

YAZIĞIM GƏLİR

Bilmirsən aqildir yoxsa ki, dəli,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir!
Gahdan toy-büsatdı, gahdan da matəm,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir!

Gah ağlayır gözlərindən yaş tökür,
Gahdan başımıza qəfil daş tökür,
Gah da boş süfrəyə göydən aş tökür,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir!

Gah açılmır tutulu qaş-qabağı,
Gah da heç yumulmayır dodağı,
Qurtarmayır zarafatı, dolağı,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir!

Endirir, qaldırır hökm əlindədir,
Şirin də, acı da öz dilindədir,
Ətir də, zəhər də şux gülündədir,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir!

Bilmirsən dostundur, yoxsa düşmənin,
Ayıltmaz başından dumanın, çənin,
Nə mənimdir, nə onundur, nə sənin,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir!
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Bilməzsən quzudu, yoxsa canavar,
Düşüb arxasınca mərdləri qovar,
Bilməz ki, namusdur, qeyrətdir ya ar,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir!

Nə yazıqdır, nə zalımdır, nə adil,
Nə adlanar, nə aldadar, sadədil,
Nə qocadır, nə uşaqdır, cavan bil,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir!

Min ocağı bircə anda söndürür,
Gah bir anda min bir ocaq yandırır,
Gah da olur alovu da dondurur,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir!

Nankorlar əlində qalıbdır səfil,
Bir gün partlayacaq içindən qəfil,
Dünyanın sahibi, gəl götür təhvil,
Mənim bu dünyaya yazığım gəlir!

06.07.2005

ƏSİR QALAM

Şimşəklərmi çaxdı belə,
Fələklərmi baxdı belə,
Ömrümüzü yaxdı belə –
Əsir Qalam, əsir Şuşam!

İnanmadım, bu nə işdi,
Xəyanətlə dör-döyüşdü,
Taleyimdən qopub düşdü –
Əsir Qalam, əsir Şuşam!

Öz işini gördü səfil,
Namərdliklə yıxdı qəfil,
Nə etdiyin bildi qafil? –
Əsir Qalam, əsir Şuşam!

Təlaşdadı ürəyimiz,
Gizildəyir kürəyimiz,
Zəhər, qandı çörəyimiz –
Əsir Qalam, əsir Şuşam!
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Yetişibdir qisas anı,
Damarda coşdurur qanı,
Muştuluqla Natəvanı –
Əsir Qalam, əsir Şuşam!

10.06.2005

VƏTƏN DARDADIR

Oğlum Ədalətə

Elimin-günümün mərd oğulları,
Sarılın silaha Vətən dardadır.
Qırın inadları, sökün sədləri,
Sarılın silaha Vətən dardadır,
Bu günün Nəbisi, Həcər hardadır?!

Göstərin yağıya siz bir həddini,
Sındırın belini, bükün qəddini,
Bizimki eyləyin Çuxur Səddini,
Sarılın silaha Vətən dardadır,
Bu günün Nəbisi, Həcər hardadır?!

Daha gözləməkdən bezdik, usandıq,
Namərdin əliylə odlara yandıq.
Bir zaman cahana şərəfdik-şandıq,
Sarılın silaha Vətən dardadır,
Bu günün Nəbisi, Həcər hardadır?!

Sən şərəf, sən şöhrət, ey xalqım haqsan,
Kükrəyib bircə yol ayağa qalxsan,
Cavanşir, Koroğlu, Cəmil, Babəksən.
Sarılın silaha Vətən dardadır,
Bu günün Nəbisi, Həcər hardadır?!

14.10.1992

VƏTƏN KEŞİYİNDƏ MÖHKƏM DUR, OĞUL

Oğlum Paşaya

Vətən keşiyində möhkəm dur, oğul, 
Quş da yayınmasın baxışlarından.
Gül, çiçək bitirsin anamız torpaq, 
Qoy əsgər çəmənin naxışlarından.
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Hazır ol! Hazır ol! Hər an döyüşə, 
Saxla silahını hər zaman hazır.
Vaxtında düşmənə atılan güllə, 
Sənə qalibiyyət, qələbə yazır.

İstidə, soyuqda təntimə heç vaxt, 
Qəlbində Vətənin eşqi alışsın.
Vətən əmr edərsə - Döyüşə! - sən get, 
Ölsən torpağına qanın qarışsın.

Yolunu gözləyir doğma Cəbrayıl, 
Qələbə eşqinə təsnədir ürək.
Keçilməzlik həddin aşıb Şuşaya, 
Qələbə bayrağın sancasız gərək.

Qələbə - qızaran qızıl dan yeri, 
Şəfəqlər boyayır gələn səhəri.
Unutmaz bu Vətən, unutmaz heç vaxt, 
Əbədi yaşadar qalib əsgəri.

09.10.1997

ƏSGƏR GEDİRSƏN

Oğlum Bəhruza

Oğul, əsgər gedirsən, 
Yollarına uğurlar.
Sənə zəfərlər dilər, 
Arxanca axan sular.
Qorxutmasın qoy səni, 
Səngərlərin sərtliyi.
Həyat öyrədəcəkdir, 
Əyilməzlik, mərdliyi.
Düşmənə qələbə çal, 
İntiqamın al elin.
Kəs yurduna uzanan, 
Düşmənin qanlı əlin.
Unutma ki, Vətənin, 
Bölünüb, parçalanıb, 
Dərbənd oda yananda, 
Borçalı yağmalanıb.
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Zəngəzur, Göyçə, Zəngi, 
İrəvanın, Vedin var.
Düşmənin inadını, 
Dönməz inadın qırar.
Üçrəngli bayrağı, 
Dalğalandır Şuşada.
Vətən-Ana müqəddəs, 
Sev onları dünyada.
Anan, bacın gözləyir, 
Qələbə müjdəsini.
Dadızdırın Siz bizə, 
Onun təntənəsini.

30.10.2000

ŞƏHİD

Təvəkkül Əvəz oğlunun əziz xatirəsinə

Nə ağırdır kədərin, 
Qismətidir qədərin.
Müqəddəsdir məzarın, 
Vətənin şəhid oğlu.

Vətən andın – azadlıq, 
Bu and ilə ucaldıq.
Tarix bilir biz haqqıq, 
Vətənin şəhid oğlu.

Torpaq bizə vətəndir, 
Demə sevgi ötəndir.
Ot kök üstə bitəndir, 
Vətənin şəhid oğlu.

Qeyrətinə sığındın, 
Bir ovxarlı qılıncdın.
Yağılara qarğışdın, 
Vətənin şəhid oğlu.

Döyüşlərdə od oldun, 
Hünərinlə ucaldın.
Əbədi cavan qaldın, 
Vətənin şəhid oğlu.

306

Həsən Təhməzli



VƏTƏN ƏSGƏRİ

Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş 
Şükürov Vilayətin xatirəsinə

Xəyala getmişəm səni düşünüb, 
Gözlərim önündə məğrur heykəlin.
Dikilib üfüqə sərt baxışların, 
Polad silahını sıxır mərd əlin.

Ayağın altında doğma torpağın, 
Başının üstündə göylər açıqdı.
Qəzəblə sıxılmış kip dodaqların
Çarpışan qılınc tək qaşlar çatıqdı.

İrəli gedirsən düşmən üstünə, 
Başının üstündə üçrəngli bayraq.
Vətən uğrunda şəhid olanı 
Unutmaz, əbədi yaşadar torpaq.

Günəş nur çiləyir tunc heykəlinə, 
Şəfəqlər içində alışıb yanır.
Heykəlin önünə gələn körpələr, 
Hörmətlə baş əyib sakit dayanır 

O kimdir əlində təzə-tər çiçək
Asta addımlarla gəlib dayanır.
O tuncdan tökülmüş boyuna baxıb 
Keçən günlərini düşünüb anır.

Çəkə bilməyirlər səndən gözlərin, 
Fikirlər içində düşünüb durur.
Qəlbini bir acı kədər sıxsa da, 
Baxırlar boyuna gözlərdə qürur.

Yaxın gəl, qulaq ver bu pıçıltıya, 
Titrəyən dodaqlar gör nə söyləyir:
– Səni bu Vətənçün biz böyüdürdük, 
Təki sağ olsun qoy Vətən, - deyir.

21.09.07.05
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ŞIXALIAĞALIDA

Bir zirvədir, zirvələrin ucası, 
Əfsanəli, nağıllıdır qocası, 
İgidləri üfüqləri qucası - 

Şıxalıağalıda.

«Bozat ölən», «Muncuqtəpə» mükəddər, 
«Saqqızını» bürüyübdür boz kədər.
Ayrılığa dözmək olmur bu qədər, -

Şıxalıağalıda.

Oğul deyib ana kimi öyündü, 
Arxamızca ürək kimi döyündü. 
İndi yollar keçilməzdi, düyündü -

Şıxalıağalıda.

«Sarıyalın» saralıbdı çöhrəsi, 
Taxtabağın qaralıbdı nəfəsi.
Kəkliklərin eşidilmir sədası -

Şıxalıağalıda.

Gözlərimdə qəm qarışıq yaz gülür, 
Dərd əlindən çinar qəddim bükülür.
Gorgahımız zaman-zaman sökülür -

Şıxalıağalıda.

Layla çalıb orda mənə bulaqdar, 
Xatirələr gəzib məni soraqlar.
Bayquşlara qaldı saray – otaqlar -

Şıxalıağalıda.

Dərəbulaq için-için sızlayır, 
Odu sönmüş ocaq yeri buzlayır.
Yaramızı yağı soyur, duzlayır -

Şıxalıağalıda.

Bax, torpağın körüklənir sinəsi, 
Od püskürür, alov qarsır nəfəsi.
Haraylayır, ərşə bülənd sədası -

Şıxalıağalıda.
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Ləng Əhməddə bir şam yanır özündən, 
Dərd əridir gilə-gilə gözündən.
Tikan bitib, qəm göyərib izimdən - 

Şıxalıağalıda.

Şalağlılar, unutdunuz bu yurdu?!
Qəlbinizdə qoy sönməsin yurd odu!
Pərən-pərən babaların ruhudur - 

Şıxalıağalıda.

Torpağı zər, suyu mərcan, a kəndim, 
Dağlarını arxa bilib söykəndim.
Qaya idim, pallıdan da möhləndim -

Şıxalıağalıda.

Haray-haray, çağırış var, səfər var, 
Düşmən üstə səfərbərdir oğullar.
Bu yürüşdə var zəfərlər, uğurlar, - 

Şıxalıağalıda.

Bir ulduz var, bəxt ulduzu adında, 
Qeyrət qanı alovlanır canımda.
Oğullar var Hünər, Zəfər adında - 

Şıxalıağalıda.

Eldən uzaq Həsən, qaçqın qocalır, 
Qəm yelindən həsrət qəlbi od alır.
Yurd yerindən ocaq daşı qaralır - 

Şıxalıağalıda.
20.09.1997

ATALI XATİRƏLƏRİM

Lirik poema

Atalı xatirələrim, 
Yenə yadıma düşüb.
Tüstülənir ürəyim, 
Qəfil oduma düşüb.

Nələr gördü həyatda, 
Görmədi de nələri.
Cavablandırmaq olmur, 
Cavabsız niyələri.
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Dedi bu da həyatdı, 
Həyat elə çətindi!
Həyatda qalib çıxar, 
Kim ki əgər mətindi!

Sıxdıqca hey sıxdılar, 
Əyilmədi dayandı.
Məşəqqətə dözdükcə, 
Qəlbdə inad oyandı.

Ürək dolu arzusu, 
Eh, fələk nələr sayır.
Bu qarışıq zamanda, 
Dostu düşməni ayır!

Qardaşının itkisi, 
Anası mələr qalıb.
Ötüb gedən günlərdən, 
Görün bir nələr qalıb.

Dağ üstündən dağ yeri, 
Dostunun xəyanəti.
Anlamaq dərdi bir də, 
Vüqarı, heysiyyatı.

* * *

Sevdiyi bir gözəli,
Anaya gəlin etdi.
İki günün gəlini 
Elə iki gündəcə
Uçub dərgaha getdi.

Yetim qalan sevgisi
Ömrü boyu ağladı.
Evlənsə də, Saraya
Qəlbində yas saxladı.

Təzə gəlin-söylədi, -
Övladıma anadı.
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Sevgidən söz düşəndə
Yaraları qanadı. 

Dünyanın işlərini, 
Kim əvvəldən bilibdi?!
Sevənlər ancaq fələk, 
Güldürəndə gülübdü.

Atalı xatirələr!
Atalı xatirələr!
Atamı xatırladım, 
Yadıma düşdü nələr!

Atam hələ yaşayır, 
Atam yaddaşlardadı.
Hələ də hörmət ilə
Yenə çəkilir adı.

Yaxşı əməl, yaxşı ad.
İnsana ömür verir.
Ata adı, şərəfi
Övlada qürur verir.

Qanlı döyüş illəri.
Atam da cəbhədədir.
Əgər cəhənnəm varsa, 
Müharibə bəs nədir?!

Olum Allahın izni, 
Ölüm Allah əmridi.

Alı, Xanlar və Hasan, 
Bir yerdə, bir səngərdə.
Şaxta, sazaq, ay Allah, 
Tüpürsən donur göydə.

Ümid yoxdu sabaha, 
Əl donub, ayaq donub.
Sanki çiyinlərimə, 
Ölüm mələyi qonub.
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Veribdilər baş-başa, 
İsidir nəfəsləri
Ancaq zorla özlərin.
Ölüm bir yuxu kimi
Qapayırdı gözlərin.

Alı zorla qalxıb, 
Silkələyir Xanları – 
Yatmaq burda ölümdü.
Oyadır çətinliklə
Bir-bir o yatanları.

Aclıq da qılınc çəkib, 
Acdılar neçə gündü.
Bir suxarı parçası
Neçə yerə bölündü.

Ölməyib yaşadılar, 
Sabaha ümid varmış.
Yaşamaq özü bəzən, 
Bir faciə olarmış.

Yadıma düşür mənim, 
Alının dedikləri.
Həbs düşərgəsində, 
Bir sümüyü un edib, 
Bölərək yedikləri. 

Məftil çəpər içində, 
İnsan yeyir insanı.
Elə doğru deyiblər, 
Bərkdir insanın canı.

İnsanlar milçək kimi
Bir ucdan hey qırılır.
Bir ucdan qırıldıqca, 
Bir ucdan da hey gəlir.

Taleləri yar oldu
Qayıtdılar Vətənə
Sən “xainsən” dedilər.
Ölüm hökmü çəkənə.
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İşgəncələr başladı, 
Getdilər gecə yarı.
Söylə, tələb etdilər.
Gördün orda kimləri?!

Bu üzücü suallar
Səhərə tək uzandı.
Buna dözmək olarmı, 
İnsan da axı candı.
Qayıtdılar dan üzü, 
Köynəkləri al qandı.

Kimsə bilməsin, ancaq -
Dönə-dönə dedilər.
Ana-bacısı baxıb, 
Yandılar, göynədilər.

Deməsələr də, ancaq 
Hamı bunu bilirdi.
İşdən də qalmaq olmaz, 
Əsir düşənlər axı, 
Hər gün yoxlanılırdı.

Dostlar bir-birinə, 
Möhkəm dayan, -dedilər.
Ad çəkib başqasına, 
Bais olma dedilər.

Dözə bilmədi hamı, 
Üzə duranlar oldu.
Dostlarını satmağın, 
Mükafatın aldılar.
Dözdülər işgəncəyə, 
Sürgünə getməyə də
Razı oldular bilin.
Ancaq onlar heç kimi, 
Heç kimi satmadılar.
Yenə dözüb heç kimə 
Şər, böhtan atmadılar.

Onları satanları, -
Hər kənddə, hər şəhərdə 
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Belələri var idi, -
Saxladılar. Qoy olsun.
Qoy xalqın nifrətində,
Töhmətində boğulsun.

Bu bir qanlı oyundu, 
Burda ölüm, itim var.
Ölən canım qurtarır, 
Əgər sağ qalmısansa, 
Ya əsir düşmüsənsə
Günahkarı tapılar.

Necə izah eləsin, 
O, necə başa salsın
Oğluna ya qızına
Onun əsir düşməyi
Onun günahı deyil, 
Zabit əgər satıbsa.

Bir gecə səhərədək
Dayanmadan yol getdik.
Səhər baxıb gördüm ki, 
Elə həmin yerdəyik.

Bizi əsir aldılar
Biz də ki düşdük əsir.
Bu zalım fələk bizə 
Görən qəribə nələr
Göstərməyə tələsir.

Çətin zamanlar idi.
Heç kəsi qınamıram. 
Bir zaman arxa durub
Çörək verdikləri də
Qorxaraq öz canından 
Görməməzliyə vurub, 
Salam verməsin deyə
Gəlib keçir yanından.
Düşündükcə yanıram.

16.06.08.01, saat 0340
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YADDAŞIMIN HARAYI

POEMA

Baxıb düşünürəm ötən illərə, 
Ömrümün altmışı nə zaman çatdı.
Gördüm zirvələrdə ağaran qarı, 
Zirvələr qəlbimdə qubar oyatdı. 

Düşünüb dururam bir heykəl kimi, 
Həyat gözlərimdə dönür suala.
Qədrin bilmədiyim ötən o günlər,
İndi əlçatmazda dönüb xəyala.

Məni tələsidir hər saat, hər an, 
Sabaha nə qalır, axı kim deyər.
Vaxt gələr yatdığım o dar məzarın,
Üstündə ya çiçək, tikan göyərər.

Bir iz qalacaqmı məndən sonraya, 
Məni xatırlayıb, anan kim olar?!
Ya dostlar, tanışlar, ya söz sevənlər, 
Qəbrimin üstünə çiçəklə gələr.

Heyif, gəncliyimə, heyif ötənə, 
Həyat göz açmağa imkan vermədi.
Çalışdıq, vuruşduq, əyilməsək də, 
Həyatım sərt oldu, üzü gülmədi.

Atalı olanlar başa çəkildi, 
Özümüz qazandıq öz adımızı.
Yağlı böyrək kimi bəslənənlər, 
Göstərdik hər işdə qüdrətimizi.

Analı böyüdük - yetim olmadıq, 
Anamız mərd oldu, qeyrətli oldu.
O çətin illərdə, çətin zamanda, 
Sanki üstümüzə günəş doğuldu.

Gülnisə nənəm də, mamam Gülpəri, 
Dözüb hər çətinə nazımı çəkdi.
Bu qayğı, məhəbbət, bu istək, arzu, 
Elə bilirdim ki, isti çörəkdi. 
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Getdilər hər işə çətin zamanda, 
Gecələr biçinə, gündüz pambığa.
Dinclik görmədilər, vaxtım var idi, 
Əllər dönmüşdülər belə, orağa. 

Bir yanda briqadir, bir yanda sədr, 
Biri insafsızdı, o biri zalım.
Beş il verərdilər bir sünbül üstə, 
Yaşamaq çətindi, yaşatmaq zülüm.

Bəzən sac üstündə yuxu tutardı, 
Yanıb kül olardı bir oruc unu.
Cəbhəyə göndərmək adıyla çox vaxt, 
Boşaldıb döşəkdən aldılar yunu.

Beləcə ötüşdü illər, fəsillər, 
Böyüdük, çalışdıq, biz yaşa dolduq.
Bizi böyüdərək qocalanlara, 
Heyif ki, ömürlük biz borclu qaldıq.

İndi xəyalımdan keçir o vaxtlar, 
Anamı, nənəmi xatırlayıram. 
Gülpəri mamamı bu taleysizin, 
Adına sözlərdə gül bağlayıram.

Beləcə yaşadıq, məğrur və təmiz, 
Bəziləri bizi heç sevmədilər.
Onlar buyrularaq vəzifə aldılar, 
Biz qalxan zirvəyə yüksəlmədilər.

Ömrün payızıdı solur çiçəklər, 
Soyuq nəfəsini duyuram qışın.
Yaşamaq şirindir, ölümünsə mən, 
Hər an gözləyirəm qəfil gəlişin. 

* * *

Keçir xəyalımdan köhnə kişilər, 
Gözümün önündə heykəlləşirlər.
Gör neçə qərinə görüşməyənlər, 
İndi görüşüb şirinləşirlər.
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Özümə borc bildim kəndimiz haqda, 
Yadda qalanları yığım bir yerə.
Mənim çəkdiyim bu kiçik zəhmət, 
Bir yadigar qalsın qoy nəsillərə.

İtməsin izləri, onlar yoldular, 
Bu yollar aparsın qoy uzaqlara.
Pislərmi? Pislər ki, unudulacaq, 
Nəvələr oxşasın kaş ki, mərdlərə.

Çalışdım hamının adını çəkim, 
Gücüm çatmadısa, siz bağışlayın.
Çəkdiyim zəhməti halal edirəm, 
Kim davam edərsə siz alqışlayın! 

* * *

Bir xəbər yayıldı Azərbaycana,
İyirminci ilin aprel ayında.
Qurtarıb kəndlini bəyin zülmündən, 
Bir dövlət qurdular “Şura” adında.

Torpaq da, dövlət də kəndliyə çatır, 
Bəy müftəxor, zülmkar, bəy qan içəndi. 
Dünən mal otaran, quzuya gedən, 
Bu gün hökm eləyib üzə durandı.

Çatdı vəzifəyə dünənki muzdur, 
Bəyin gözlərinin içinə baxdı.
Minib Bozatına Bəy kişilərin, 
Başının üstündə şimşək tək çaxdı. 

Aldılar xışını, öküzlərini, 
El-dedilər – gərək birgə üzləsin.
Etiraz edənə “qolçomaq” deyib, 
Saldılar nəzərdən, aldılar səsin. 

Alıb dövlətini Hüsnüxanlının, 
Kolxoz yaratdılar, kolxoz qurdular.
Dəvələr, öküzlər, inək, camışlar, 
Duranda da yönü evə durdular.
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Əbdulqasımlının boz sürülərin, 
Alıyarın nəyi vardı aldılar. 
Varlıların varı-dövləti ilə, 
Kasıblara yeni dövlət qurdular.

Ancaq azaldı get-gedə dövlət, 
Torpaq da həmişə məhsul vermədi.
Kəndlinin bu il qazandıqları, 
Gələn ilə qədər onu görmədi. 

Çörək əvəzinə pencər yedilər, 
Aclıq insanlara qənim kəsildi.
Öldü Xasay bəy də öldü acından, 
Deyərdim o nəsil qurban nəsildi. 

* * *

Salqa Məmmədin oğlu, 
Müsavatçı Xanalı, 
Gələn hər bir xəbəri, 
Diqqətlə dinləyirdi.
Neçə gün var idi ki, 
Qaşları düyünləyib, 
Sifəti gülməyirdi.
Neçə dostun, tanışın 
Qırmızılar-ruslar 
Yerində güllələmiş
Pozub sakit həyatın
Yurduna su calamış.
Xanalı hey düşünür, 
Hey götür-qoy edirdi.
Baxırdı Qumruya, 
Bu körpə qızcığaza.
Düşüncələr içində, 
Elə var-gəl edirdi,
Dərin fikrə gedirdi.
Cavab vermir Səlbinin
Dərd dolu sualına. 
Özünü düşünməyir,
Düşünür incə, zərif
Bu günahsız qadını.
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Görəsən ondan sonra,
Necə olar halını.
Ancaq yenə qəlbini
Açır öz sirdaşına.
Bilirsən ki, ay Səlbi,
Gələn hökumət ki, var, 
Nə desə, nə eləsə
Muzdurların, kəndlinin
Elə adından deyir.
O əvvəlki dövlətə
Sadiq olan kəsləri
Əsla, əsla sevməyir.

Bilirsən - el də bilir
Müsavatçı olmuşam.
Əvvəlki əqidəmdə
Məsləkimdə qalmışam. 
İndi iki yol qalır:
Ya onlara qoşulub
Əqidəmi, məsləki
Satıb yaşamalıyam, 
Ya da yaşadığım tək
Şərəflə ölməliyəm. 
Bilirsən ki, Heydəri, 
Məhəmmədi, Əlini
Onlar güllələyiblər. 
Onlar ölüblər, ancaq
Sanma ki, əyiliblər.
Bu təzə dövlət ki, var, 
Uzun müddət yaşamaz.
Azadlıq tamın dadan
Bu işğalla barışmaz.
Vaxt gələcək, millətim
Yumruq kimi qalxacaq
Bu qanlı quruluşdan 
İntiqamın alacaq.
Mən son yolu seçirəm
Əqidəm, şərəfimçün 
Öz canımdan keçirəm. 
Ancaq bil ki, onların 
Əllərində ölmərəm.
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Öz fikrimdən, yolumdan 
Mən ölərəm, dönmərəm. 
Tək Qumru amanatı, - 
Onu böyüdüb saxla. 
Mənim üçün az ağla. 
Böyüyəndə bilər ki, 
Atası da kim olub. 
Nə üçün bu dünyada 
Cavan yaşında ölüb
Ayağının altına 
Qoyaraq bir səbəti
Qıyaraq öz canına 
Asdı özün Xanalı.
Gəlirdi yeni qurluş, 
Əlləri qan xınalı. 

* * *
41-ci ilin isti yay günü, 
Günəş də elə bil qəsdə durubdu.
Ümidi, arzunu, min bir zəhməti
Yandırıb kül edib, zaval vurubdu.

Kişilər cəbhəyə - getdi döyüşə, 
Hünərlər göstərib ad-san aldılar.
Arxada gizlənən qorxaq-rəzillər, 
Min cildə girib var qazandılar.

Əsgər qadınları, əsgər anası, 
Namusa qısılıb ad gözlədilər.
Bir üzü qız qaldı, bir üzü gəlin
Ölüncə səbirlə yol gözlədilər.

Sacdakı buğda tək qovruldular;
Gah yayın istisi, qışın sızağı.
Nişanlı qızların, gənc gəlinlərin, 
Bağlandı qapısı, söndü ocağı.

Kənddə azalanda başı papaqlı, 
Papağı ləçəklər kişiləniblər.
Yiyəsiz it kimi axşam düşəndə,
Düşüb qapı-qapı çox süləniblər.
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Ancaq yaxşılar da az deyildilər, 
Pis günün ömrü azdı - dedilər.
Eli başsız görüb quduranların, 
Önündə dağ kimi dözüb durdular.

Rəhmət deyirəm mən Səlim bəyə, 
Belə mərd kişilər nə yaxşı varmış.
Tək onun qayğısı, onun köməyi, 
Kənddə neçə ailə dolandırarmış.

* * *

Min qayğı, ehtiyac sıxdı insanı, 
Səhərdən, axşama əllər çalışdı. 
Bir yanda Gülpəri – onun manqası
Mehrinin manqasıyla yarışırdı.

Gündəlik planı kim doldurmasa, 
Evə getdi yoxdu, briqadir dinir. 
Bu sözü eşitcək sanki Aynanın, 
Ala gözlərində bir işıq sönür.

Acdır, evində yoxdur urvası, 
Qonşudan bir yuxa o borc alıbdı.
Kişi əsgərliyə gedəndən bəri, 
Evdə körpəsiylə tənha qalıbdı.

* * *
Dörd qardaş getdilər qanlı döyüşə
Bəhmən, Zülfüqar, Xancan və Kərim.
Üçü qayıtmadı: Qayıtdı Bəhmən, 
O nələr çəkirdi gördü gözlərim.

Ancaq o sınmadı, mətin dayandı, 
Dözdü hər cəfaya, hər əziyyətə.
Bir səhər bu aqil, bu məğrur insan, 
Qovuşdu ölümsüz əbədiyyətə.

* * *
Qayıtdılar davadan, 
Ölməyib sağ qalanlar,
Alı, Xanlar, Saybalı.
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Döyüşlər meydanında
Onlar dəfn etdilər, –
Arzuları gözündə
Nakam ölən dostları.

Qayıdanların sanma, 
Xoş keçdi həyatları.
Gözləyirmiş onları, 
KQB zindanları,
Qarlı Sibir yolları.

Üzə duranlar oldu;
Dözməyib işgəncəyə.
Öz döyüş dostlarım
Bax beləcə satdılar.

Kimlər qayıtmadı bəs, 
Sayım adların bir-bir?!
Birmi-beşmidi onlar.
Anaların sevinci, 
Ümidləri olanlar.
Dönüb “qara kağıza”
Özləri əvəzinə 
Xəbərləri gələnlər.
Gəlmədi Əkbər, Xancan
Hasan, Zülfüqar, Kərim.
Hərbin yollarında
Nəsib, Göyüş, Məhəmməd, 
Soraqsız itənlərim.

Qələbə sorağına
Xalq sevincindən ağladı.
Anaların köksündə
Qan axan yaralar
Sanma ki, göz bağladı.
Analar yol gözlədi,
Analar səbirlidi.
Dindirməyin onları,
Analar dərd dillidi.
Tək oğlunu – Əbili, 
İllər ilə gözlədi, 
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Tək damın altda qalmış 
Balaxanım ölüncə.
Ləçəklər qopub düşər,
Baharda gül solunca.

Qələbə qansız olmur!
Bu böyük qələbəni, 
Qazandılar çox baha.
Tərəddütsüz can verib, 
İnandılar sabaha. 

* * *
Yağı sədr seçildi.
Yağının kefi inan
Sevincdən çırtıq çalır.
Sarı səkil atını
Çapır belədən-belə,
Çapır elədən-elə.

Yağının kefi sazdı.
Yağı yolun itirib, 
Yağı yolun azdı. 

Adamlar çöldədirlər, 
Nə gecəsi-gündüzü.
Asaram-kəsərəmdi
Həm əvvəl, axır sözü.

Aman vermir adama, 
Çörək yeməyə belə.
Adamların göz yaşı
Sellənib dönüb gölə,
Yağı gülləyə gəlsin,

Yağı getsin gəlməsin.
Mümkünmü göydə Allah, 
Bunları eşitməsin.
Yağının təzə-təzə
Gur alışan ocağı
Bir qaralıb, sönməsin.

Bürkü çöküb Saqqıza, 
Bürkü boğur insanı.
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Ürək dözmür, təngiyir.
Bu istidə qadınlar, 
Elə taxıl yolurlar.
Biçmək mümkün deyildir
O qədər gödəkdi ki....
Bu od, alov içində 
Yağı çapır Səkili.
Yağı öz kefindədi.
Bu isti, bu adamlar, 
Onun üçün heç nədi.

Yağı çapır Səkili.
Papağımın altından
Gözlərinin üstünə 
Tökülübdür kəkili. 
Gözündə cin oynayır, 
İçində kin oynayır.
Ağsaqqalı, cavanı, 
Qız, gəlini saymayır.
Burda İlyas kişini, 
Orda da Qıztamamı,
Qamçılayır. Qamçısı
Hardan tutur qan çıxır. 

Yağı Səkilin üstə, 
Əlindəki qamçını
Birinə silkələyir, 
Birini hədələyir.
Birinə hədyan deyir, 
Bir yazığı-fağırı
Salıb qamçının altda
Döydükcə elə döyür.
Yağı dönüb cəllada
Yağı allahlıq edir, 
Yağı kükrəyib gedir.

* * *
Sovka yığan uşaqlar, 
O gələndə gizlənir.
Məzrəli ot biçənlər
Uzaqdan görən kimi
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Ki, gəlir Yağı ağa
Elə bil zirəkləşir, 
Qollarına güc gəlir.

Gün çıxanda batmayır, 
Elə bil uzanıbdı.
Elə bil ki, heç yoxdu, 
Bu zəhrimar gecə də.
Gün buradan batmamış
Elə oradan çıxır.

Gecə ay işığında
Suçular ayaqyalın
Tarladan su suvarır.
Ayağın altdan qaçan, 
O zəhərli ilanlar
Adamın bağrın yarır.
Kətmən vuran qadınlar 
Ayaq üstə yuxulayır.
Yuxulayıb yıxılır, 
Durub yenə yıxılır.
Yıxılıb duranacan
Elə yuxusun alır, 
Elə dincini alır.

Dövran belə dövrandı.
Bir yandan ağır işlər,
Bir yandan da bu Yağı,
Əlində qamçı ilə
Adamları qovurdu.
Vaxt onları sac üstə
Buğda kimi qovurdu.
Bax beləcə yaşayıb, 
Beləcə işləyirdi
O dövrün adamları.
Onlar kirpiklərilə 
Götürdülər odları. 

* * *
Bir keçəl varmış qulaqları dik, 
Kim nə danışırsa o dənləyirmiş.
Bəzən adamlardan söz almaq üçün, 
Özü də dövranı lənətləyirmiş.
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Onu tanıyanlar ağızları qan, 
Olsa tüpürməyib elə udarmış.
Kimsə tutmağa şahid gərəksə, 
Keçəl xəlvətdəcə üzə durarmış.

“Zastava” olubmuş ona su yolu
Üstdən gedəndə altdan gələrmiş.
Hansı qadından xoşu gələrsə, 
Ərini yalandan o şərləyərmiş.

Kimləri vermədi güllə ağzına, 
Çörək kəsdiyinə xəyanət etdi.
Gülə-gülə yola saldıqlarının, 
Dalınca o, özü ağlaya getdi.

* * *

Qara kəli idi kolxozun Ərşad, 
Onun qollarında fil gücü vardı.
Pambıq xarallarını üst-üstə qoyub, 
İkisini birdən o qaldırardı.

Həm inadkar idi, həm də mehriban, 
Gərək ki, damarın tuta biləydin.
Səni eşitməsə, tərslik göstərsə, 
Yalandan bir küsüb, ya inciyəydin.

Ağır eşidirdi, zəif görürdü, -
Adamı səsindən o tanıyırdı.
Kimlərdi? Adını o deyə-deyə, 
Kötük barmağıyla bir-bir sayardı...

Məktəbə gedirdim. Yay səhəriydi, 
Məzrə arasında arx kəliyirdi.
Sakitcə yanından ötmək istədim, 
Baxtım ki, xəfifcə gülümsəyirdi.

Başını qaldırıb, – ay dayı oğlu, 
Bəs niyə sən mənə salam vermədin?!
Sən kənddən çıxandan sənə baxırdım, 
Salamsız keçirsən məni görmədin?!
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Sən yolun üstündən altına keçdin, 
Dəyişdin yolunu niyə, dayoğlu?!
Bu dünya bir quru salama dəyməz?!
Dəyməsin bəs niyə, ay dayı oğlu.

Doğrusu çaşmışdım mən bu sorğudan, 
O, burdan oraya məni nə görmüş?
Dayanıb düşündüm özüm-özümə, 
Kim deyər ki, Ərşad zəif görürmüş.

* * *
Bir dəmir parçasın

asıb ağacdan
Hər səhər

briqadir döyəcləyirdi.
Bu səs adamları

tarlaya
İş üstə haraylayırdı.

Kimi 
Çayın
Yarımçıq qoyardı,
Kimi loxmasın diri

udardı.

Kimdir gecikən bilməkçün 
Briqadir yol üstə 

gəlib durardı. 
İşə gecikənin, 

hamı bilirdi, 
Əmək günündən briqadir 
bir ya ikisini axı çıxırdı.

* * *

Bir səhər bu zəngin ucaldı səsi, 
Çağırıb topladı kəndi bir yerə. 
Arazdan çəkilən bu yeni kanal, 
Dirilik verəcək, - dedilər – yerə
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Əllər yorulmadı, əllər çalışdı, 
Torpağın bağrını yardı külünglər.
Hasanlı kanalı çəkilənədək, 
Keçdi ömürdən nə qədər illər.

Çörək qıt idi, iş isə ağır, 
Hamı işləyirdi ürəklə ancaq.
Bir şüar yazılmış qırmızı üstə, 
“Sabahı yaradan əllər quracaq!”

Altı eni idi, üç dərinliyi, 
İki metr idi uzunluğu da. 
İnadla çalışır qabarlı əllər, 
Unudub dincliyi, yorğunluğu da.

İşləyir, çalışır gör neçə dəstə, 
Külünglər şimşək tək göydə alışır.
İlyasın dəstəsi bir bayraq üçün
Qaranın dəstəsiylə bax yarışır.

Qazıyıb torpağı bellə atdılar, 
İki-üç dəfəyə kanaldan çölə.
Arazın bol suyu, şipşirin suyu, 
Bərəkət gətirdi, bərəkət elə.

Əsrlərcə suya tamarzı torpaq, 
Dirilik suyundan içdi doyunca.
İnsanlar sevindi, insan yüksəldi
Bu torpağın səxavətin görüncə.

* * *

Halallıqdan bina qurdu, yurd oldu, 
Arzusunu torpaq üstə yaşatdı.
Nərimanı tanıyanlar bilirlər, 
Özü boyda xeyirxahlıq, heyrətdi.

O ağır zamanın ağır işləri,
Dəmir tək kürədə bişirdi onu.
Növrəstə bir qızın çiçək sevgisi, 
Açdı bir yay günü qəlbinin donu.
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Səhəri-axşamı keçdi tarlada, 
Hər işin üstündə o can yandırdı.
İnsani ucaldan halal zəhmətdi, 
Fikrini hamıya o inandırdı.

Briqadir olsa da, çox vaxt özü də
Kərəmlə, Əvəzlə su da suvardı.
Təmiz adamların qəlbi saf olar, 
Onun da tərtəmiz bir qəlbi vardı.

Qazandı hörmətin obanın, elin
Hələ gəncliyindən sayılan oldu.
Nəriman yaşayan bu ömür ki, var, 
İndi çoxlarına ərkandı – yoldu.

* * *

Yaxşı yadımdadır, bir qış gecəsi, 
Qapıda səs gəldi, - Ay ev yiyəsi! 
Anam tez-tələsik qapıya çıxdı 
(Atam sürgündəydi, Qazaxıstanda) 
Qayıtdı geriyə, qayıtdı tez də. 
Başımın altından aldı yastığı. 
Onunla birlikdə bayıra gəldim. 
Şah tutun altında iki nəfərdi, 
Biri Xıdır kişi, biri də Kimsə. 
Bardanın ağzını açdı o Kimsə, 
Anam yastığın başın. 
Çırpıb bardana anam yastığı, 
Qayıtdıq geri. 
Mən həmin axşamdan, 
Yastıqsız yatdım. 

* * *

Bir maşın gəlibdir adı traktor 
On cüt öküzün işin görürdü. 
“Traktor” deyilən bu maşın ki, var, 
Onun dilini tək Mövluş bilirdi.
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Maşın yorulmayır, durub toxtamır, 
Torpağın altını üstə çevirir. 
Mövluş dincəlməyir nə gecə, gündüz, 
Canının odunu işinə verir. 

Açır iş üstündə o səhərləri, 
Bir quş yuxusudu onun yuxusu. 
Pambıq çöllərinin dalır seyrinə, 
Alır sünbüllərdən çörək qoxusu. 

Yarışır İslamla, o da zirəkdir, 
Gecəni-gündüzə qatıb çalışır. 
Yuxulu gözlərin zorla açanda, 
Uzaq üfüqlərdə günəş alışır. 

İsmayıl Mövluşun köməkçisidi, 
Köçəri İslamın hayına çatır.
Onlar iş arası fürsət tapanda, 
Şumun kənarında yıxılıb yatır. 

Beləcə yaşayır kənd adamları, 
Qayğılar başından aşıb-daşırdı. 
Qaranlıq çöküb, şər qarışsa da, 
Adamlar tarlada hey çalışırdı. 

* * *

Şaxta qılınc kimi kəsib keçirdi, 
Hətta dəyirmanın pəri donubdu. 
Tiri şaqqıldayan soyuq evləri, 
İsitmək bir istək, arzu olubdu. 

Bu qışın nə yaman pis üzü varmış, 
Yollar bağlanıbdı, izlər itibdi.
Ənciri, almanı, narı, üzümü, 
Şaxta qurudubdu, şaxta ütübdü. 

Kimsədən qorxmayan ac canavarlar, 
Günün gündüzündə kəndə dolurdu. 
Bir şey tapmayanda ağzı yanmışlar, 
Kəndin itlərini oğurlayırdı. 
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* * *

Ürəyimdə yaşayan 
Canlı bir xatirədən
Söhbət açım mən sizə. 
Belə bir səhnəni siz 
Gətirin nəzərinizə. 
Əli dəhrə tutanlar, 
Yığışıblar həyətə. 
Raykom da buradadır. 
O bir hökmlə başlayır 
Xoşa gəlməz söhbətə. 
Qurd ac qalıb, səninsə 
Bağda yarpağın çoxdu. 
Hamı qulaq kəsilib. 
Görən nə deyəcəkdi, 
Görək bu raykom yoldaş. 
Ətrafda sürü ilə 
Dayanıblar marıqda, 
Fürsətkeş danabaşlar. 
Elə xısıldaşırlar. 
Gahdan aralanıb, 
Gah da yaxınlaşırlar. 
Qırın bu ağacları – 
Deyən kimi raykom 
Leş görmüş bu tülkülər
Cumdular ağaclara.
Elə bu vaxtı atam, 
Əllərini qaldırıb: 
- Bir dayanın, siz hara?! 
Yoldaş raykom, deyir. 
Mən də qurd saxlayıram. 
Yarpaqda bu gördüyün 
Ağaclarda qalandı. 
Bu nə işdi, talandı.

Elə bu vaxt, bu zaman, 
Belinin qozu çıxan, 
Kinli baxışlarıyla, 
Adamı oda yaxan, 
Qəzəbindən, hikkədən 
Danışdı qırıq-qırıq. 
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Yalın ayaqlarında, 
Deşilmiş köhnə çarıq. 
Əynindəki pencək də 
Pencək deyil yamaqdı.
Başındakısa köhnə 
Tükü getmiş papaqdı. 
O çinli gözlərində 
Fitnə şimşəyi çaxan, 
Mərdlərə, kişilərə 
Həsədlə, kinlə baxan, 
Əyilməkdən həmişə 
Beli ikiqat olan, 
Mərdimazar işlərlə 
Şeytantək içi dolan 
Söylədi raykoma – 
Dava vaxtı bu adam 
Əsir olub, “plendi”. 
Vətənə də bilmirəm 
Axı, necə gəlibdi. 
Bu tut ağacların da 
Kolxozun suyu ilə 
Axı o suvarırdı. 
Atam səbirlə dözüb, 
Təmkin ilə söylədi: 
– Ay Şərulla, bilirsən, – 
Sən haqsız danışırsan.
Bir də bu dövlət üçün 
Saxlayıram dediyin 
Mən o ipək qurdunu. 
Sənin kimilər idi, 
Cəbhədə bölük-bölük 
Satanlar da ordunu. 
Mən “plen” olsam da 
Bil ki, xain olmadım. 
Vicdanımı sənintək, 
Yavan çörəktək yeyib 
Heç zamanı danmadım. 
Elə bil Şərullanın, 
Söndü gözünün odu. 
Belə namərd qonşuya, 
Üzünü tutub atam, 
Belə bir söz söylədi: 
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Kəmfürsət fürsət tapsa 
Aləmi qana bələr.
Ağlıkəmə fürsət vermə 
Yoxsa üstünə gələr. 

* * *

Sona uçan yerdən danışım sizə, 
Sona ki, qızların ən zərifiydi. 
Nişanlınız ölsün, - dediyi sözlər, 
Onun oğlanlara bəy “tərifiydi”. 

Beləcə, bayramdır – Bir may bayramı, 
Qızlar bəzənərək Qaşa gəliblər. 
Bişirib-düşürüb, yeyib-içiblər, 
Lətifə, zarafat deyib gülüblər.

Kimdir sevdiyin? Toyun nə vaxtdır? 
Qiymət, qaynanan sənin yamandı. 
Xədicə qəşş edir, çəkir qulağın, 
Allah, uzaq elə bizdən amandı. 

Söhbət qurtarmayır, söz-sözü çəkir, 
Şamama Maraldan bir çimdik alır. 
Maral qiyyə çəkir, canı ağrıyır.
Evdə qarıyasan – deyib qarğıyır. 

Qıztamam: - Ay qızlar, ipi gətirin, 
Bir yelləncək asaq, bir az yellənək. 
Elə yellənək ki, - quş tək havada 
Uçmaq nə imiş ləzzətin bilək... 

Qızlar bir-birini elə yelləyir, 
Yellənən qorxudan sanki bayılır. 
Elə cikkə çəkir, elə qışqırır, 
Elə bil yuxudan qorxub ayılır. 

Növbə Sonanındır, yavaşın deyir, 
O başa, bu başa gözü qaralır. 
Birdən daş kimi uçur dərəyə 
Elə ki, qəfildən sıcım qırılır. 
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Xətasız ötüşür, bəxti gətirir, 
Azacıq əzilir əli-ayağı. 
Qalxıb asta-asta çıxır dərədən, 
Baxır qızlara qalib sayağı. 

“Sona uçan qalır” o yerin adı, 
Eləcə yaşadır, vaxt unutmadı. 

* * *

Bakıdan artistlər gəlib dedilər, 
Bu xəbər bir anda kəndə yayıldı. 
Qonşu öz qonşusun, dost da dostunu 
Haylayıb bir yerə toplaşıb gəldi. 

Yanaşı saxlayıb iki maşını, 
Açdılar yanların, bu da ki səhnə. 
Tükəzban “Qarabağ şikəstəsi”ni, 
Oxudu can yaxan yanıqlı səslə. 

Sara səslədi “Qarabağın maralı”n 
Qəlbində həsrətli arzusu qaldı. 
“Kəsmə şikəstə”ni gətirib dilə, 
Bu yandan Fatmanın səsi ucaldı.

Əbülfət səhnədə qaval əlində 
“Segah” oxuyurdu, dili yanırdı. 
Alov bürümüşdü sanki səhnəni, 
Tamaşa edənlər elə sanırdı. 

Donub qalmışdılar seyrə dalanlar, 
Bu sənət onları məftun etmişdi.
Qoparaq nəğmənin cazibəsindən, 
Onları ürəkdən alqışlamışdı. 

* * *

Köhnə kişilərin bir sözü vardı; 
Vaxtında əkənlər peşiman olmaz. 
Yayda ehtiyatın görən insanlar, 
Vaxtını itirməz, qışı gözləməz.
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İstini canına çəkən torpağın, 
Yuxusu qaçırdı, o oyanırdı. 
Günəş dəydikcə tərləyən qarın, 
Dərədə suları hey göllənirdi. 

Bahar yaxşı gəlir, - hamı deyirdi, 
Bu ilin məhsulu bol olacaqdı. 
Qaraqılçıq buğda sel kimi axıb, 
Elin anbarını dolduracaqdı. 

Bu gün şuma çıxıb elliklə kolxoz, 
Xışı, kotanı da sazlayıbdılar. 
Qırmızı bağlanmış cüt öküzlərin, 
Bir yanda hazırda saxlayıbdılar. 

İşə başlamamış Abduləli də, - 
Bir dua oxuyub, uğur diləyir. 
Yapışıb kotanın o dəstəyindən, 
“Ho!” – deyib öküzü bərkdən səsləyir. 

Bir tərəfdə Qara, o yanda İsa, 
Düşüb yan-yana şum eləyirlər. 
Yorulmasın deyə arıq öküzlər, 
Onları ucadan hey səsləyirlər. 

Halı necədir bəs çərkavların, 
Öküz dabanları ayaqlayırmı?! 
Büdrəyir, yıxılır şumun içində, 
Cütcülər onları yamanlayırmı?!

Əli çəlimsizdir, Məhərrəm onu, 
Boyunduruq üstə götürüb qoyur. 
Yıxılmasın deyə boyunduruğa, 
Onu bağlayaraq bir az toxtayır. 

* * *

Qurd kimi çöllərdə yaşadı, ancaq 
Arzusu, istəyi onun davardı. 
Tənha yaşamaqdan dəyişdi tamam, 
Görənlər deyərdi bəs canavardı. 
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Nə xeyirə gəldi, nə şərdə oldu, 
Elin məclisində heç görünmədi.
Doğma anası da köç eyləyəndə, 
Ondan bir hörmət, qayğı ummadı.

Öləndə də öldü yalqızlar kimi, 
Kimsənin xəbəri ondan olmadı.
Yaşadı, topladı, yığdı, gizlədi, 
Getdi bu dünyada, izi qalmadı. 

* * *

Gəzdim xəyalımda mən o yerləri, 
Əllərim qələmdən möhkəm yapışdı. 
Hansı bir ağaca, daşa toxundum, 
Tarix olan kişilərdən danışdı. 

Keçdim cığırları, keçdim izləri, 
Açdım hər qapını, açdım ürəklə. 
Bu elin hər oğlu, hər bir kişisi, 
Tanınmış mərdliklə, duzla, çörəklə.

Olmuş söz sahibi, hünər sahibi, 
At minib, başına papaq qoyanı. 
Önündə baş əyək, biz alqışlayaq 
Belə mərd oğullar doğan ananı. 

Arabir dayanıb düşünüb, durdum, 
Keçdi gözlərimdən olub keçənlər. 
Unutmasınlar ki, qoy babaları, 
Kim olub dünyaya təzə gələnlər. 

Ot kökü üstündə bitər, - deyiblər, 
Əzizdir hər cığır, hər bir iz bizə. 
Hər nə yazılarsa, deyilsə hər nə, 
Bizdən yadigardır bu dünyamıza. 

Mən bir cığır açdım, qoy yola dönsün, 
Bu yolun əvvəli, axırı olmur. 
Vətən bağçasında açan çiçəyin 
Keçsə də zamanlar xoş ətri solmur. 
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Bəzən mən gecikdim, ölüm tələsdi, 
Dolu sinələrdə xəzinə getdi. 
O inci, o altun, o var, o dövlət, 
Qarışdı torpağa əbədi itdi. 

Xəzinə itirib sonra gəzirəm, 
Eh! İtən itiyi tapmaq olmayır. 
Dünya nemətindən gözüm doysa da,
Sözdən, söhbətdən könlüm doymayır. 

Beləcə bitirdim mən bu əsəri, 
Hələlik son nöqtə qoyulmayacaq. 
Kəndimiz haqqında ən böyük əsər, 
Hələ bundan sonra yazılacaqdı, 
Onda da son nöqtə qoyulacaqdı. 

05.10.08.07

KƏNDİM

Lirik poema

Laylasını çalıb Araz, 
Yaxın gəlib dinlə bir az.
Bənövşəli, güllü bir yaz-

Kəndim.

Qoca torpaq yorğun yatır, 
Damarında qanı atır.
Qaldıqca təzə boyatır-

Kəndim.

Sıra-sıra xan evlərin, 
Bəxtiyar ayın, illərin.
Yaradan, quran əllərin-

Kəndim.

Günəş ilə oyanırdın, 
Şəfəqlərə boyanırdın.
Özünü bəy, xan sanırdın-

Kəndim.

Ulu babam Maqsud, Vəli, 
Kürəyimdə haqqın əli.
Gələ çıxa kaş Şıx Alı-

Kəndim.
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Qaytar bizi yurda, Tanrı, 
Ölsək ölək orda, Tanrı.
Dincəlmərik gorda, Tanrı-

Kəndim.

Diz söykəyəm bulağına, 
Qalxam sərin yaylağına.
Düşəm Ocaq ayağına-

Kəndim.

Ömür keçir, vaxt daralır, 
Qürub vaxtı gün saralır.
Saymamışam ki, nə qalır-

Kəndim.

O keçdiyim cığır hanı?
Ötənləri çağır, hanı?
Mərdi seçib, mərdi tanı-

Kəndim.

Ayaq tutub gəzdim orda
Dərəsində azdım orda
Bir çiçəkli yazdım orda-

Kəndim.

Daş ürəkli olanlar var,
Sənsiz xoşbəxt olanlar var.
Yığmaq üçün ölənlər var-

Kəndim.

Köç eylədik, elsiz qaldın, 
Dərə, təpə, düzdün, yoldun.
Çəkilən çən, bir xəyaldın-

Kəndim.

Yola çıxdım, yolum nurdu, 
Vətən ki var güc, qürurdu.
Köksümüzdə qəlbin vurdu-

Kəndim.
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Soruşdum ki, darıxırsan?
Eh, səndə söz danışırsan.
Qayıtmağa inanırsan?! –

Kəndim.

Nə dərdim var, nə də qəmim, 
Dəryada batmayıb gəmim.
Yaxşı pulum, yaxşı dəmim-

Kəndim.

Arsız-arsız gülənlərin, 
Rahat çörək yeyənlərin,
Günüm xoşdu deyənlərin-

Kəndim.

Rahat yatıb, rahat yeyir, 
Torpağı namus bilməyir.
Özü üçün külüngləyir-

Kəndim.

Məqsədi bir var olanın, 
Üzqarası ar olanın, 
El işinə dar olanın-

Kəndim.

Bu evimdi, bu otağım, 
Bu çarpayım, bu yatağım.
Yağ üstə tökülür yağım-

Kəndim.

Sarıyaldan Xan Araza, 
Ayrılıq döndərib saza.
Qəfil düşmüşəm ayaza-

Kəndim.

Gözəllərin gəlib gəzə,
Taxtabağın gülün üzə.
Dərd məni göndərib saza-

Kəndim.
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Çaylağından sel gəlirmi?
Düz yeridə göllənirmi
Dərə bulaq lillənirmi? –

Kəndim.

Torpağında inci yatır, 
Yorğun yatır, dinci yatır, 
Kim burda birinci yatır? –

Kəndim.

Daş atanı daş tutacaq, 
Övladına yas tutacaq. 
Gözlərini yaş tutacaq-

Kəndim.

Hər ürəkdə bir aslan var, 
Gecə dardan asılan var.
Qalib də var, basılan var-

Kəndim.

Dağdağana mıx çalmışam, 
Ləng Əhmədi dolanmışam.
Üzü qibləyə durmuşam-

Kəndim.

Qurban kəsib paylayacam, 
Gecə, gündüz lalıyacam.
Yatmayıb oyaq qalacam-

Kəndim.

Öyrən, kimdi Oğuz baban, 
Şah İsmayıl, Yavuz baban.
Ya düz, ya da ki, üz Babam! –

Kəndim.

İçindəki gücü topla, 
Qılıncı köksünə sapla.
Qalibsən, qalıb bil hərblə-

Kəndim.
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Bir hədəfə uçan oxuq, 
Bir olmasaq bil ki, yoxuq.
Daşın, qayanla da çoxuq-

Kəndim.

Qisas anı şirin olur, 
Düşmən qanı şirin olur.
Zəfər, hünər şirin olur-

Kəndim.

Zəli olub yapışdılar, 
Harınlaşıb qapışdılar.
Yolumuzda bir daşdılar –

Kəndim.

Düz olanlar düz də qalar? 
Tamahına kölə, qullar,
İmkan tapsa baxmaz güllər-

Kəndim.

Mərdlik nədir? Əyilməmək!
Töhmət nədir? Sayılmamaq!
Ağ üstündə qara yamaq-

Kəndim.

Diş qıcırıb arxasıza, 
Arxalanıb bir qansıza.
Gözlərinə kaş qan sıza-

Kəndim.

Unudulur yazılmayan, 
Yaz ki, olsun pozulmayan.
Mənə olubdur bu əyan-

Kəndim.

Yad nəfəsi ağır olur, 
Açılmamış çıçək solur.
Fürsət bircə dəfə olur-

Kəndim.
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Nərin dizinə vurarlar, 
İşin çəmini bilərlər.
Arxasız olsan gülərlər-

Kəndim.

Nərin dizinə vurdular, 
Mərdə fitnə, tor qurdular.
Qəfil arxadan vurdular-

Kəndim.

Öz yerini bil məclisdə, 
Az danışıb, gül məclisdə.
Ağır otur, dur məclisdə-

Kəndim.

Bir məqsədə uçan oxuq, 
Üç-beş birik demək çoxuq.
Birlik yoxsa minik – yoxuq –

Kəndim.

Darıxıram kəndim üçün, 
Tənha tut ağacım üçün.
Sürüyürük qaçqın köçkün –

Kəndim.

Çiçək xala at çapardı, 
Qurdlara güllə atardı.
Denən heç yuxu yatardı-

Kəndim.

Üzü üstə qorun düşmə! 
Çatlayacaq gorun, düşmə!
Zirvə kimi qorun, düşmə! –

Kəndim.

Torpağında bərəkət var, 
Bir oyanış, hərəkət var.
Bir inad var, cəsarət var –

Kəndim.
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Haqq uğrunda şəhid ol sən, 
Uğurlara şahid ol sən.
Dan yerindən işıq al sən-

Kəndim.

Hər şitili bir bağ olan, 
Dərə olan, həm dağ olan, 
Gecəsi çırağban olan-

Kəndim.

Üzü yaza dayanıbsan, 
Üzü saza dayayıbsan.
Bir avaza oyanıbsan-

Kəndim.

Dağ seli tək gəl bulanma, 
Qəlbi qırıq sən dolanma.
Heç kimsəyə sən aldanma-

Kəndim.

Yuxu ki var ölüm anı, 
Min hissəyə bölün anı!
Mərdi bir sözündən tanı-

Kəndim.

Sözün olsun səndən qalan, 
Ucuz satma varsa alan.
Var-dövlətin oldu talan-

Kəndim.

Paşa, Şahbaz, Bənövşəni, 
Yurddan etdi düşmən əli.
Qardaşa həsrət Saybalı-

Kəndim.

Sarıyaldan sürüşərdik, 
Bəhsə girib duruşardıq.
Hirslənəndə vuruşardıq-

Kəndim.
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Biri vardı adı batsın, 
Onu bir daş dərin yalsın.
Yuxudan iblis oyatsın-

Kəndim.

Neçə cavan arzusu gül, 
Yanıb oldu bir ovuc kül.
Biçilməmiş dolu sünbül-

Kəndim.

Qanad gərdi qərib axşam, 
Yolayrıcında durmuşam.
Hara gedim unutmuşam-

Kəndim.

Gözəllərin sıralanıb, 
Bir baxışdan canlar alıb.
Payızdır meyvə ballanıb-

Kəndim.

Bulaq üstü gur olardı, 
Baxışlarda nur olarda.
Dodaq təşnə, qor olardı-

Kəndim.

Hanı gənclik, odu söndü, 
Qəfil qürşadın hönkürdü.
Sevinc nədən qəmə döndü-

Kəndim.

Çox gəzmişdim bağlarını 
O cavanlıq çağlarını.
Qanı axır dağlarının -

Kəndim.

Ədalətlə çörək kəsdik, 
Dost olduq üstündə əsdik
Uca tutub əzizlədik -

Kəndim.
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Hanı dedim o kişilər, 
Ötüb keçdi yüksəlişlər.
Keçib gedər bu gedişlər-

Kəndim.

İllər oldu quş qanadlı, 
Zaman zalım sən inadlı.
Qələbəyə dilin andlı-

Kəndim.

Hüseynin şeirin oxu, 
Həsrət güldü dərmə, qoxu.
Qəmin dadın bilməz çoxu-

Kəndim.

İçimdə əsən yelə bax, 
Pərən-pərən bu elə bax.
Haqqa uzalı ələ bax-

Kəndim.

Çaylı Gülgəz, qotqaz Gülü, 
Şirin, şəkər, noğul dili.
Sığallardı qara teli-

Kəndim.

Qışda qonşular yığışa, 
Pıqapıqla xaşıl bişə.
Nənələr nağıl danışa-

Kəndim.

Səhərə tək uzanardı, 
Ortalığa çay gələrdi.
Aşıq bir az dincələrdi-

Kəndim.

Aşıq ortada gəzərdi
Koroğlu olub süzərdi.
Düşmənin başın üzərdi-

Kəndim.

345

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə



Qasım qızı Nisə vardı, 
Bir qənirsiz şux gözəldi.
Əcəl aldı, yer gizlədi-

Kəndim.

Ayna xanım Zeyni qızı, 
Solub qaraldı ulduzu.
Nə oğlu var, nə də qızı-

Kəndim.

Yurdumuza dağ çəkirlər 
Köpük tutub yağ çəkirlər.
Hələ ki, dövran çəkirlər-

Kəndim.

Günümüzə işıq tutan, 
Söləyir ki, ar çək, utan.
Vətən Tanrıdan öz butan-

Kəndim.

Küləyinə qarışaydım, 
Göylərində sayrışardım.
Dağ-daşınla danışaydım-

Kəndim.

Naşı dəlləklik öyrənir, 
Ovxarlı qılınc hərlənir. 
Axıb qanımız göllənir-

Kəndim.

Nadana urcah olmuşuq, 
Azıb düzündə qalmışıq.
Gözüm, biz nələr görmüşük-

Kəndim.

Çək əlini sarı simə, 
Bildiyini saxla, demə.
Xalq bənd olub bircə himə-

Kəndim.
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Üstümüzə gülür yağı, 
Boğazımdadır ayağı, 
Mənə oynadır “Qazağı”-

Kəndim.

Açıl, dedim, üfüq, açıl!
Buludlardan, şəfəq, saçıl!
Bu gününə gəl dua qıl-

Kəndim.

Bu haya-küyə inanma, 
Heç zaman haqlını danma, 
Tələ yiyəsizdi sanma-

Kəndim.

Zirvə durur uca, məğrur, 
Çölləri alov qovurur.
Dərələr küləyi yorur-

Kəndim.

Yollarından kimlər keçib, 
Bulağından kimlər içib?!
Ömürləri əcəl biçib-

Kəndim.

Yaşıllığı göz oxşayır, 
Təbiəti naxışlayır.
Qəlbə sevgi baxışlayır-

Kəndim.

Ağır keçən illər oldu
Gizli, qara əllər oldu.
Söz gəzdirən dillər oldu-

Kəndim.

Danışanda elim, dedi, 
Kəsib, tutdu əlim, dedi.
Viran qoydu, felim dedi-

Kəndim.

347

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə



Bilinməzdi hansı üzdü, 
Astar üzdü, yoxsa üzdü.
Cansız maska, canlı üzdü-

Kəndim.

Özün xalqa çox sırıdı, 
İmkan olcaq ox sırıdı.
Bilməzdin lil, ya durudu-

Kəndim.

“Ağsaqqallıq” eləyirdi, 
Elə quyruq bulayırdı.
Onu-bunu dalayırdı-

Kəndim.

Oğlanları özü- durur, 
Şeytan ocağı üfürür.
Qara sapa düyün vurur-

Kəndim.

Canlı tarix idi Alı, 
Hörmət sahibi Saybalı.
Salman bəy ruhudu elin-

Kəndim.

Yarımçıqdan adam olmaz, 
Heç kim onu saya salmaz.
Salamını alan olmaz –

Kəndim.

Əllər vardı qızıl qandı;
Qarışqa da axı candı.
Ar yeyib, namusu dandı- 

Kəndim.

Yaz havana ürək yanır, 
Üfüqdən günəş boylanır.
Pirədöş nura boyanır-

Kəndim.
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Dolanaydım Ləng Əhmədi, 
Pozulmazdı andı-əhdi.
Ömür bizə hədiyyədi-

Kəndim 

Təzə yurda daş qoymuşdun, 
Qardaş, bir yuva qurmuşdun.
Nədir xoşbəxtlik görmüşdün -

Kəndim.

Evlərindi üzü nura, 
Ucalırdın qura-qura.
Düşmən qıydı bu uğura-

Kəndim.

Baloğlanın, Təvəkkülün, 
İftixarı doğma elin.
Məzarsızdı Vilayətin-

Kəndim.

Şəhidlərə qucaq açdın, 
Müqəddəsdin, bir ocaqdın.
Heykəl edib sən ucaltdın-

Kəndim.

Anaların səbri uzun, 
Gedən qışın, gələn yazın.
Arxa, kömək Qurdağızın-

Kəndim.

Dərələrə gül yağardı, 
Sellərin ac qurd boğardı.
Üzünə qurd ulayardı -

Kəndim

Bəxtli vardı, bəxtsiz vardı
Bəxtlilər var toplayardı.
Kim özüylə nə apardı-

kəndim.
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Qara yellər əsib keçdi
Ürək dərddən suyun içdi.
Zaman oraq ömrü biçdi -

Kəndim.

Ağyelinlə biz ağardıq, 
Dərdi, qəmi biz qovardıq.
Üfüqdən gün tək doğardıq-

Kəndim.

Əbülhəsən, hamo Əli, 
Yada salır doğma eli.
İstərlər bir nicat yolu -

Kəndim.

Şalağlının gen dərəsi, 
Çinarları - bürc-qalası.
İlk baharın təntənəsi -

Kəndim.

Usta Hüseyn sənətkardı, 
Daşdan sənət yaradardı.
Tikdikləri yadigardı -

Kəndim.

Gedən gedir dönən deyil, 
Yanan ocaq sönən deyil.
Qayıt, qayıt elim deyir -

Kəndim.
27.11.2010

BABA YURDU

POEMA

Şıx Alı yurdunda doğuldum mən də, 
Bir ocaq alışdı, yandı sinəmdə.
Ötənlər yox olub, itibdi çəndə.
Axtarıb, arayıb bir iz gəzirəm,
Yüz sözün içində bir söz gəzirəm.
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Xasay bəyin armudundan dadanlar, 
Taxtabağın havasından udanlar, 
Qara çıraq, çovustanlar, o damlar,..
Yaddaşlarda qanadlanan durnadı, 
Dərəbulaq baxıb məni qınadı.

Hüsnüxanlı igidlikdə ad alıb, 
Əbdülqasım düz-çörəkli, mərd olub.
Alıyardan bir kişilik, ad qalıb.
Zamanında elə arxa durublar, 
Ocaq çatıb burda bir yurd qurublar.

Bir «sən öl»lə qan bağlayıb babalar, 
Bir-birinə arxa, kömək obalar.
Namus olub, qeyrət olub sonalar,
Qılınc çalıb, qılınclıya enməyib, 
Ölüb, ancaq ilqarından dönməyib.

Eminli obası indi virandı, 
Oğul yaxasından tutulan andı.
Yurd sahibi məzarında oyandı:
– Torpağıma nə talandı salıblar, 
Oğulları bu torpağın ölüblər?!

Torpaq unutdurur can şirinliyin, 
Kişi itirməsin gərək bəyliyin!
Toplasan dünyanın hər gözəlliyin, 
Bir ovuc torpağın ətrini verməz, 
Qeyrətsizlər onun qədrini bilməz.

Saxlayın hörmətin daim, Haqların,
Tanrı yazmış talelərin, baxtların.
Unutmuşuq adlarını çoxların
Unutmayın siz onları yad edin, 
Yada salın ruhların şad edin.

Keçəl çuğul olar, yaramaz olar, 
Yarımçıq həm nadan, anlamaz olar.
Kişi olan çörək itirməz olar. 
Satqından, çüğüldən mərdlik gözləmə, 
Haqqı pərdələmə, haqqı gizləmə.
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Haqqın çırağıdı yanır Ləng Əhməd, 
Tarixdi hər daşı, torpağı söylət,
Oğluna, nəvənə sevməyi öyrət. 
Tanısın babasın, sevsin torpağı,
Qorusun yurdunu, yansın çırağı.

Kim deyər hardandı «Bekəvil» adı?!
Kim olmuş bu yurdun ilkin övladı?!
Kim düşüb izinə de soraqladı?!
Açdımı toz basmış daş kitabları, 
Tarixin yadında qalan adları.

Hər şeyə biganə gözüylə baxdıq, 
Sabahı görmədik, dünəndən qorxduq.
Tarix olanları dandıq, unutduq.
Unutduq bəy ata, xan babaları, 
Kor qaldı, talandı el-obaları.

Şıx Alı babamın sorağındayam, 
Yağında alışan piltə sayağam.
Əvvələm-əzələm, sonam, torpağam,
Arayıb, axtarıb izin gəzirəm, 
Yaddaşlarda qalan sözün gəzirəm.

Tək iydə, tək söyüd, tək tənəkli tut, 
Kövrələn qəlbini ovundur, uyut.
Keçən xatirələr zəhərsə də ud.
Yaddaş imiş bu ağaclar bilmədik, 
Görə-görə bu dərdləri ölmədik.

Bozat ölən bir kitabdı oxusan, 
Polad qılınc, polad qalxan, oxusan.
Bənövşə tək bu torpağı qoxusan, 
Damarında axan qanın alışar, 
Yatammazsan yuxuların qarışar!

Qeyb elədik yaylaqları, itirdik, 
Fəlakəti qapımıza gətirdik.
Bu töhməti üstümüzə götürdük.
Salvartıya, Qanlı gölə, Qısıra, 
Gedəmmirik, bu tilsimi kim qıra?!
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Enək dərəsinə, çıxaq düzünə, 
Mərdlərin, ərlərin düşək izinə.
Baxammırıq övladların üzünə.
Ömrümüz töhmətdə çürüdü, Allah, 
Kökümüz, soyumuz qurudu, Allah.

Babalar gör nələr yaradıb, qurub, 
Gah saray ucaldıb, gah kəhriz vurub.
Oturub bəy kimi, bəy kimi durub.
Bağ salıb, yol çəkib, gül-çiçək əkib,
Hər gülə-çiçəyə təzə arx çəkib.

Arayıram Kərbəlayi Təhməzi, 
Tapammıram, silinibdi çox izi.
Gendərədə bulaqları-kəhrizi, 
Xəbər verir bir xeyirxah əməldən,
Söz açarmış o qeyibdən gələndən.

Heydərin qarğısın tamam sökdülər, 
Yerində gah pambıq, taxıl əkdilər.
Ortasından bir sellik də çəkdilər.
İndi, ancaq adı qalıb Heydərin
Zaman silər yaddaşlardan izlərin.

Çox gəzmişəm Şıx Alının qəbrini, 
Pozammadım sükunətin səbrini.
Bu itkini niskilini, dərdini, 
Çəkə-çəkə dərd əlində qalmışam, 
Boş əlimlə varımdan yox olmuşam.

Ruhumdu, canımdı mənim Qaşbağı, 
Ləldi, cəvahirdi daşı, torpağı.
Gələn də mart ayı, aprel, may ayı, 
Bəzənir yoxuşlar, dərələr gülür, 
Göylərdən nur yağır, işıq tökülür.

Qaşbağdan qalxanda gəl Pirədöşə, 
Hər tərəf çiçəkdi, təzə bənövşə.
Göylər tərtəmiz, sanki bir şüşə.
Udasan baharın saf havasını, 
Görəsən suların oynamasını.

353

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə



Dayan Qotursuda, dincəlib toxda
Bu qara torpaqda siz baxın baxta
Möcüzə yaratmış tanrı torpaqda.
İsgəndər zülmətdə gəzirdi onu, 
Bilmədi bu yurdda o olduğunu.

Cinni Çinarın keçmə yanından, 
Bil, ölüncə çıxmaz xofu canından.
Dolaşacaq dilin həyəcanından.
«Bismillah» deməyi unudacaqsan, 
Gözlə gördüyünə mat qalacaqsan.

Ziyarət dağından əsəndə külək, 
Udur sərinliyi bu təşnə ürək.
Gəzib tanımaqdan doymasın gərək.
Hər bulaq, hər ağac, hər daş parçası, 
Tarixdir, tarixdə o yaşayası.

«Xaraba yurd» yeri kimin olubdu, 
De, kimlər burada məskən salıbdı.
Bəlkə albanlardan nişan qalıbdı?
(Alban babalardan nişan qalıbdı?!)
Susub danışmayır, sirrin saxlayır, 
Onu dindirəcək vaxtı gözləyir. 

Rüstəmin qovağın kimlər kəsdilər, 
Dağıtmağa, qırmağa həvəsdilər.
Bir zamanlar sağa-sola əsdilər, 
Silmək istədilər olan izləri, 
Tikib qurmadılar bir şey özləri.

Külümü küllükdən yellər apardı, 
Alıb kişiləri yollar apardı,
Paşanı o qara əllər apardı.
Qalır bu obada harayı-hayı, 
Qəmdən naxışlanmış ömür sarayı.

Yuxumu qaçırıb fikir, düşüncə, 
Nəbi bəy haqqında fikirləşincə.
Yurdunu xaraba, viran görüncə, 
Başımdan tüstülər, dumanlar qalxır, 
Nəbi bəyin yalı kədərlə baxır.

354

Həsən Təhməzli



Burda bir el vardı, bir oba vardı, 
İgidləri quşu gözdən vurardı.
Gecikən yolçular qonaq qalardı.
Əbdülqasım kişi vara-dövlətə, 
Sahibmiş hər cürə ada-hörmətə.

Ucaboylu, enlikürək, şaqqalı, 
Haram ilə qatışdırmaz halalı.
Əsli, kökü nəcib Şıx Alı ağalı,
Çətin gündə elə arxa durarmış, 
Sözü ötkəm, özü enməz hünərmiş.

Zamanın gözünün içinə de, sən, 
Birinə yox, düşmənin üçünə de, sən. 
Dəyməz bu dünyanın heçinə de, sən,
Könül arzusuyla alver edənlər, 
Vətənə xidmətdən xeyir güdənlər.

Bu torpağın sinəsində nələr var?!
Xatirələr fırtınalar oyadar.
Gedən gedib, bir də geri qayıdar?!
Xəbər alsan ya Səlimi, Şahbazı, 
Pozulmazdı tale adlı bu yazı.

Canavar dərəsi qurdlar məskəni, 
Çəkilməz üstündən payızın çəni.
Qışın sazağında xoruzun banı,
Kəndi götürərdi itlərin səsi, 
Ağırdı qurdların zəhmi-nəfəsi.

Eminli əyrisin gəzib dolansan, 
Burda gözəlliyi oyaq görərsən.
Baxıb təbiətə heyran qalarsan.
Ürəyin çırpınar darda quş kimi, 
Dillənər bülbüllər ötürmüş kimi.

Yaylaqlarda qurulardı çadırı, 
Sürüləri, ilxıları, naxırı...
Necə oldu Şıx Alı bəyin axırı?!
Yurdunda bir oğlu, qızı qaldımı?!
Tale verdiyini geri aldımı?!
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Tağlı dərəsində baharda, yazda, 
Quşlar oxuyardı min bir avazda.
Məmməd də, Cabbar da, Sadıx, Eyvaz da, 
Bulaq çıxarıblar, bağ da salıblar,
İşlərilə yaddaşlarda qalıblar.

Məşədi Mahmuddan qalan bağıdı, 
Övladsızlıq onun sinə dağıydı.
Yurdunda o itən son harayıdı.
Qapısı bağlandı, söndü çırağı, 
Yoxdu xatırlayan, itdi sorağı.

Düşdüm çox izlərə, çox cığırlara, 
Fikirlər əlindən çəkildim dara.
Dünəndən o tərəf zülmətdən qara.
Hanı babaların gur ocaqları,
Kimlər xatırlayar o mərd adları.

Ləl-cəvahir xəzinəsi sinəsi, 
Bir ocaqdı inanma ki, sönəsi.
Gedibdilər bir də çətin dönəsi.
Bəhmən kişi, Salman bəyi elimin.
Dedikləri yadigarı dilimin.

Vicdan aynasıydı, saflıq timsalı, 
İşıqlı, nurluydu ağlı, kamalı.
Hörməti həm yaxın, uzaq soraqlı,
Mühitə sığmadı, vaxta sığmadı,
Atam yaddaşlardan unudulmadı.

Uzandı yanüstə, yatdı üzüstə, 
Böyüklər önündə qaldı dizüstə,
Əridi yağ kimi yandı köz üstə,
Astar bilinmədi, üz bilinmədi,
Abır, həya, qeyrət, üz bilinmədi.

Deyirəm ki, bu da tale işidi, 
Gah ata minndirdi, gah da düşürdü.
Ələdi, yoğurdu, yapdı, bişirdi.
Bir ovucdan yeddi yerə pay oldu, 
Sayılmadı hörmətsizə tay oldu.
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Şambulağı, Sumaxlısı, Kəhrizi, 
Bənövşəsi, qızçiçəyi, nərgizi.
Qaragilə qaranlıqda qurdgözü.
Qaranlıqda alışardı, yanardı, 
İşığında bir qaranlıq donardı. 

Gəzdim bir zamanlar Şahbazın bağın, 
Zülmlə söndürdülər yanan ocağın.
Bilirdik biz onu ana qucağı.
Qürbətə atdılar elindən alıb, 
Həsrətlər içində saralıb solub.

Saqqız ağacının seyrək kölgəsi, 
Alardı qoynuna yayda hər kəsi.
Yandıranda bizi günün nəfəsi,
Torpağın köksündən ilğım qopardı, 
Burda naxırçılar dinclik tapardı.

Qumbulaq nəğməli, Kəhriz sözlüdü,
Halallıq, duruluq, iman özlüdü.
Oğullar çətində bil, nər dizlidi.
Dözər sınağına vaxtın, zamanın, 
Axıdar haqq üçün, axıdar qanın.

Açıb qanadını fikrin karvanı, 
Çırpınır içində ruhumun canı,
Parlayır alnında əqlin nişanı.
Onun uçuşuna kainat dardı, 
Uğuru, sabahı bir ilk bahardı.

Bu yurdun torpağı, daşı ağlayır, 
Qoynunda açılmaz sirlər saxlayır,
Sanki şimşək çaxır, tufan çağlayır.
Bir canlı tarixdi yurdun hər daşı, 
Qoymaz mürgüləyə, yata yaddaşı.

Yaxşının dalınca yaman danışdı, 
Yaxşı daldalandı Yaman danışdı.
Haqqı pərdələdi güman danışdı.
Saldı aralığa sən-mən söhbətin, 
İtirdi ad-sanı, xətir, hörməti.
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Gəzdinmi baharda de, Böyükdüzü, 
Yeddi hektarın söhbəti, sözü.
Qalır babaların silinməz izi.
Bu ulu torpağı, oğul, unutma.
Qarışıq zamanda sayıq ol, yatma!

Quş oturan yaldan ta Sarı yala, 
Çiçəklərin ətri qoynuna dola.
Gedəsən arxanca bir qız boylana.
Qəlbində boy ata eşqin, möhnətin, 
Sönməyən əbədi ilk məhəbbətin.

Unutma bu yurdun bəy olanların, 
Şıx Alı bəyin, Nəbi bəyin adların.
O kişilər çapıb getdi atların.
Dallarınca gəl ha boylan, gəl ha bax, 
Qayıdarmı bir də geri, yol bax!

Köçəri kişini unutmaq çətin, 
O duzlu, məzəli sözün, söhbətin.
Hamı saxlayardı xətir, hörmətin.
Dünya görmüş bir aqildi, uludu,
Ömür yolu onun örnək yoludu.

Xanların tək, madar bir oğlu vardı, 
Nəfəsin onunla alıb-verərdi.
Həyata bilməcə deyib gülərdi.
Çox görmüşdü bu dünyanın sərtliyin, 
Məqamında saxlayardı mərdliyin.

Oğuz türklərinə bura Vətəndir, 
Övladları mərddir, qeyrət çəkəndir,
Döyüşdə düşmənin qanın tökəndir.
Müqəddəs döyüşdə şəhidimiz var, 
Düşməni əzməyə bir əhdimiz var.

Düşmüşəm izinə çox həqiqətin, 
Ölümün, şərəfin, sevgi, nifrətin,
Gizli tor quranın, şərin, qəflətin, 
Arxadan vurmalar, quyu qazmalar, 
Yalançı şahidlər, üzə durmalar.
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Bu torpaq seyr elə canlı sərgidi, 
Suların axarı öz ahəngidi.
Bu yurda sahiblik xalqın haqqıdı.
Var olsun haqqını qoruyan ərlər, 
Yaşayar tarixdə ölməz hünərlər.

Necə yaşadılar dava illəri, 
Şaxtada, istidə yandı əlləri.
İllərlə yol çəkdi həsrət gözləri,
Təzə bilmədilər, toy görmədilər, 
Gedənlərin hamısı gəlmədilər.

Xəyala getmişəm düşünüb, durub, 
Arxada dan yeri, önümdə qürub.
Cavab axtarıram özümdən sorub,
De, kim yaşadacaq tarix olanı, 
Torpaqlar içində adsız qalanı.

Kənddə qulaq varmış, kənddə göz varmış, 
Gələni, gedəni xəlvət güdərmiş,
Nə olsa «Zastava» xəbər verərmiş.
Keçəl bir dəyus da meydan sularmış,
Qolubağlı gedənlərə gülərmiş.

Tutam cığırların titrək əlindən, 
Bir nəğmə eşidəm bulaq dilindən.
Öpəm çəmənlərin yaşıl telindən,
Sıxam öz köksümə xan çinarları,
Öpəm, qucaqlayam tozlu yolları.

Şahbazın bağının var təravəti, 
Dolaşır dillərdə nağıl, dastanı, 
Gəl gəz bu yerləri, a qardaş, tanı.
Arzuları bu torpaqda gül açdı, 
Ürək dindi xatirələr dil açdı.

Uzun dərə, Gödək dərə boyunca, 
Qarışıb topala alagül yonca.
O boz sürü otlayaraq doyunca,
Toxluğundan şirin-şirin fısıldar,
Çoban Rəfil baxıb bundan həzz alar.
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Molla Eyvaz oxuyardı «Quran»ı, 
Vəsf edərdi yeri, göyü quranı, 
Yaradanın yer üzündə nişanı, 
Yaşıl yarpaq, açan çiçək, solan gül, 
Xoş təbəssüm, aydın baxış, şirin dil.

Pencər topu yeyib, taxıl biçdilər, 
Nə rahatlıq tapıb, dinclik bildilər,
Kirkirə üstündə mürgülədilər.
Nə axşam seçildi, səhər bilindi.
Onlar bir üzü qız, bir üz gəlindi.

Taxtanı dolaşıb gəz qarış-qarış, 
Bahar çiçəyinin ətrinə qarış.
Tutanda səni qəfil gur yağış, 
Sığın çətri altda sən çinarların, 
Həyatdan da şirin bu xoş anların.

Gor evində narahatdır babalar, 
Pərən-pərən, qaçqın düşüb obalar.
Qurban olum hardasınız, dədələr?!
Qalxın, silkələyin göyün qatını, 
Qalxın, yəhərləyin döyüş atını!

Dayanmışam fikir, xəyal içində, 
İslanmışam yağışında, çənində.
Bulaqların coşub, daşan dəmində, 
Söz sinəmdə ocaq çatıb alışdı, 
Əsib gedən küləyinə qarışdı.

Salman bəydən min xatirə, söz qalıb, 
Yaddaşlarda yurd adına köz qalıb,
El taleyi mərd kişilər az qalıb,
Bir barmaq hədəsi, ya bir sərt baxış
Talelər dəyişən bir hökm olarmış.

Yaxşı bir insandan söhbət düşəndə, 
Əl verib səmimi hər görüşəndə, 
Bir könül sirdaşı soraqlaşanda, 
Bəyləri də yada salmamaq olmur, 
Ötən o günləri anmamaq olmur.
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Dərdin şələsini təkcə daşıdı, 
Düşmənləri qansız, qəlib daş idi,
İçinə süzülən qanlı yaş idi.
Abasdının tacı imiş Gülnisə, 
Sözünə söz deyə bilməzmiş kimsə.

Əhməd bəyin yurdda yanır çırağı, 
Sönməyibdi közü, gurdu ocağı,
Yaşayır hələ də eldə sorağı.
Bu dünyada kişilərdən ad qalır, 
Nəsillərə bir müqəddəs od qalır.

Öpüb göz üstə qoy torpağını, 
Namus bil, qeyrət bil öz papağını,
Unutma bu yurdun duz-çörəyini.
Kərbəlayi Təhməz babam halalmış, 
Dünya üçün çalışana gülərmiş.

Kərəmi çalınır, Kərəmi ancaq, 
Yandırıb kül edir bizi bu ocaq.
Kimlər onun yanğısını duyacaq!
Könülləri nədir belə dağlayan, 
Layla deyib şirin-şirin ağlayan?!

Açılmaz bir sirdi Sümürtkən piri, 
Çəkir keşiyini mələklər, pəri.
Möcüzə sahibi, o sirlər Piri.
Bir ovuc torpaqsan, bir damcı cövhər, 
Öz kökün üstə boy atıb göyər.

Cəmil bəyin tapı bir dəstə güldü, 
Üstünə çən çökdü, çiskin töküldü.
Yaz gəldi, neçə yol üfüq söküldü.
Bir canlı tarixdi o babalardan, 
İtməz nişanədi qalıb onlardan.

Fəsillər bu yurdda naxış-naxışdı,
Çəmən al-əlvandı, süzgün baxışdı,
Çiçəklər deyirsən narın yağışdı,
Tarlaları bar-bərəkət qoxulu, 
Dərələri çiçək dolu, gül dolu.
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Təbiət bu yurdu naxışlayıbdı, 
Gözəllik, bərəkət bağışlayıbdı,
Göylər vəcdə gəlib alqışlayıbdı.
Çəkib keşiyini məğrur çinarlar, 
Beşiyi başında mətin oğullar.

Əyilib torpağa, diz çöküb öpün, 
Bu torpaqdır sənin əzəlin-kökün,
Namusun, qeyrətin, təəssübün çəkin.
Birlik hardadırsa dirilik orda, 
Kömək, arxa olaq bu Ana Yurda.

İpək kələfiydi, nur topasıydı, 
Haqqın özü kimi şölənəsiydi,
Elin yaddaşında nur qalasıydı.
O, yeri cənnətlik molla Süleyman, 
Bir də doğularmı belə bir insan.

Yaxşı kişilərin yurdu var olsun, 
Sönməsin çırağı gur yanar olsun,
Hüseyn kişi kimi mötəbər olsun.
Elin məclisində görünsün yeri, 
Yaşasın, itməsin qərinələri.

Əlif ağırtaxta, ağırsöz idi, 
Əyrini, doğrunu görən göz idi.
Halal çörək idi, halal duz idi,
Süfrəsi açıqdı gələn qonağa, 
Hörmət eləyərdi oda-ocağa.

Gah pambıq topladı, gah suya getdi, 
Elə iş üstəcə yuxuya getdi.
Ağlayan körpəni yorub kiritdi, 
Acından döşləri quruyan ana, 
Lənətlər yağdırdı zalım dövrana.

Enişdi, yoxuşdu, dərədi, düzdü, 
Keçiləsi yoldu, çığırdı, izdi. 
Fikirdi, duyğudu, bir kəlmə sözdü.
Kərəm zarafatdı, dolağ, məzədi, 
Fikri, duyğusu tərdi-təzədi.
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Açdı səhərləri pambıq çölündə, 
Bayatı, oxşama dindi dilində.
Sazağın, istinin izi əlində. 
Çalışırdı Mehri dinclik bilmədən, 
Həyatdan heç zaman gileylənmədən.

Can qoydu kolxozun yolunda Çərkəz, 
Dedilər çəkdiyin bu zəhmət itməz.
Zəhmətsiz xoşbəxtlik, səadət olmaz.
Getdi Moskvaya gördü sərgini, 
Duydu ölkənin iş ahəngini.

Yaşadı, yanmadı ancaq közərdi, 
Dişi batan kəsə sundu, bozardı.
Mərdlərə tor qurub, quyu qazandı, 
Ev yıxdı, kor qoydu gör neçə yurdu, 
Bəxtinə gün doğdu, uladı qurdu.

Kərbəlayi Təhməz, o aqil baba
Heç vaxt əyilmədi namərdə, yada.
Özündən sonra qoca dünyada
Öz eşqi, hünəri, adı qalıbdı, 
Ocağı sönməyib odu qalıbdı.

Yenə də başımda yurd havası var.
Hər kəsin öz eli, öz obası var.
Taleyin fələklə qan davası var.
Ürəyim istəyir doğma yerləri, 
Təzə-tər çiçəkli iydəlikləri.

Soruşsaydın sən Qurbanın halını,
Axıdaydı gərək qızıl qanını.
Ala-göy edərdi şirin canını.
Kamranın bir tutması var idi, 
Qurban ilə zarafda çar idi.

Vəloğlu Əliyə min-min rəhmət, 
O öz əməliylə qazanıb hörmət.
(Oğulsan çətində göstər dəyanət).
Atamla dost idi dostda qaldılar, 
Haqqın dərgahına tez ucaldılar.
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Gecə keçib, hamı yatıb mən oyaq, 
Qələm altda xışıldayır ağ vərəq.
Qurtararam başlamışam mən gərək. 
Bu dastandı kəndimizin adına,
Qəlb alışıb yanır həsrət oduna.

Əzizim kişi xısın-xısın gülərdi, 
Hardan gəlsə Zibeydəsi bilərdi.
Ətin tökülsün, -gülə-gülə deyərdi, 
Var-dövlətin xərcləyirdi dullara,
Söz-söhbəti gedib çıxar illərə.

Süddü sümük, dirədöymə, gəldim qaç,
Oynayardıq, vaxt ötərdi bizsə ac.
Heç bilməzdik nədir qıtlıq, ehtiyac,
Uşaqlığın o qayğısız günləri,
Qəm əlilə dindirər könülləri.

Şəfaətin öz hörməti, öz adı,
Əməlləri-gen açılmış qanadı.
Keçdi illər altmışını sanadı.
Ömrü pillə-pillə zirvəyə qalxdı, 
Tale sevdiyinə bir qızıl taxdı.

Tağlı dərəsinin o cür narları, 
Pacalları, mələsləri, balları.
İtburnusu, qarağatın kolları.
Görməmiştək bir hay-həşir salardıq,
Sərçə kimi kolluqlara dolardıq.

Partkom Mamed hamo Əli tutaşdı, 
(Dalaşmaq da görən axı bir işdi?!)
Mülkünün bu sözü dillərə düşdü:
Əli, Əli, gör kimlə dalaşırsan, 
Ə, partkom Mamedə nə baş qoşursan!

Qəlbini alışan közə çevirdi.
Arzusun qəm dolu sözə çevirdi,
Dünyanı dünyadan o çox sevirdi. 
Bir şair elədi sevgi Hüseyni, 
Bu dünya sevənin sevdi nəyini!

364

Həsən Təhməzli



Molla Cəfərqulu ellə dolandı,
Dedi ki, dünyada bir ad qaland.
Dünya aldadandı, dünya yalandı.
İndi doqqazında bir şah tut qalır,
O ötən zamanı yadıma salır.

Bu sənə aiddir, sənə, qılaflı,
Yəhərli, yüyənli, arpa, alaflı.
Ey haqdan bixəbər, ey şər kələfli.
Asan yaşamağın yolunu tapdın,
Gör neçə haqlının haqqını qapdın.

Zamanında atların bərk çapdılar,
İşlərilə adların görk etdilər.
Zülm edib insafı çox unutdular.
Kimdilər demirəm el tanıyırdı,
Adların şeytan tək lənətləyirdi.

Mehrioğlu Kamran, qardaşı Əli,
Dediyi hər kəlmə, sözü məzəli.
Qarışıb torpağa yox oldular özləri.
Məzarların yad ellərdə qazdılar,
Baş daşına «qəribdilər» yazdılar.

Kərimoğlu Əli necə incəydi,
Qarışqanı belə incitdi nəydi.
Xısın-xısın, için-için gülərdi.
Qurban ilə zarafatı var idi,
Qurbandan həmişə kənar qaçardı.

Bir vaxt əlimizdən tutaraq bizi,
Apardı işığa o nəslimizi.
Gələcək sizindir, bu idi sözü.
Gülsənəm ömrünü əritdi elə,
Əriyib qarışdı o ömürlərə.

Bəhmən kişi danışardı nənəmdən,
Mərdiliyindən, sevincindən, gah qəmdən.
Qardaşı Səlimdən, Paşa əmimdən.
Bu dərdlərə o nər kimi dözürdü,
Düşmən qabağında məğrur gəzirdi.
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Uşaqlıqda «Qaçdı-tutdu» oynardıq,
Qaçıb hərdən qəfil bağa dolardıq.
Hər nə olsa, dəymiş, ya kal yolardıq.
Sonra qaçıb gedərdik biz kinoya,
Kef çəkirdik görün necə biz, ayə!

Uşaqlığın uşaq olan yaddaşı,
Çiçək kimi açan, solan yaddaşı.
Ötənlərdə yalqız qalan yaddaşı.
Uzaqlardan indi baxıb əl eylər,
Arxasından o illərin «əl» eylər.

Poçt Səmədin gülməyindən olmazdı,
Öldürsən də dediyindən qalmazdı.
Qurban «söyər» o «eyninə» almazdı.
Xısın-xısın partlayınca gülərdi
Əvvəl qaçıb sonra yaxın gələrdi.

Əsilzadə, Əslizadə olanlar,
Əyilmədi püskurəndə yalanlar.
Özlərinə yallı yalaq tapanlar,
Sərildilər ayaq altda çul kimi,
Dayandılar qulluqlarda qul kimi.

Yalquzaqtək tək yaşadı, tək oldu,
Bilmədi ki, arxa, kömək tək eldi,
Eldən ayrı düşənlər ki, tək əldi.
Adı, sanı, varı, ancaq davardı,
Özü ilə dünyadan nə apardı?!

Yadımdadır Çərəkəndən yolaşan,
Cığırlarda torağayı dolaşan,
Yel dəydikçə çiçəkləri qarışan,
Verib səs-səsə quşlar ötərdi,
Deyərdin bəs hava sanki ətirdi.

İmarət, Qıztamam, bir qız Həcərdi,
Kətmən vurub, gah bayatı çəkərdi.
Maral da səsini səsə qatardı.
Gəlin Həcər vəri başa çıxardı,
Əl göz üstə gedən günə baxardı.
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Zaman dediyimiz Haqq ələyidi
İnsan var minlərin kölgəliyidi.
Şəxsin böyüklüyü – sadəliyidi.
Aslan müəllimi mən belə gördüm,
Arzusunu gözlərindən duyurdum.

Elimiz dönəcək öz yurd yerinə,
İnandım mərdlərin mən hünərinə.
Sığınıb oğullar öz qeyrətinə,
O yeri təzədən yurd edəcəklər,
Şərəflə, namusla yüksəldəcəklər.

Mən nə bacardımsa onu topladım,
Sözün ləzzəti var tək bircə dadım.
Arayıb, axtarsın dostum, övladım.
Qoy çatdırsın başa bu xoş əməli,
Yaşayıb, yaşatsın bu doğma eli.

1999-2000
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EŞİDƏNLƏRƏ NƏSİHƏT-ÖVLADLARIMA VƏSİYYƏT

Həyat insana Allah-Təala tərəfindən verilmiş qiymətli bir əmanətdir.
Əmanəti qorumaq vacibdir. Biz bu əmanəti xeyir işlərə sərf etməklə uzun
ömürlü, əbədiyaşar edə bilərik. Bəzən fikirləşirəm – bu ömrü necə yaşa-
maq lazımdır ki, o yaddaqalan və faydalı olsun. Çox fikirləşdikdən sonra
eşidənlərə nəsihət-övladlarıma vəsiyyət olsun deyə fikirlərimi yazmaq
qərarına gəldim. Ömrün altmış beşinə gəlib çatmışam. Həyatda görüb-
götürdüklərim, oxuyub-öyrəndiklərim, agıllı insanlardan eşitdiklərim çox-
dur. Qərara gəldim ki, məndən övladlarıma, gələcək oxuculara qalsın
deyə həyat haqqında fikir və düşüncələrimi qələmə alım.

Unutma:

- Allahını sev, peyğəmbərini sev, imamını sev, dinini sev. İmansız insan
vəhşi heyvan kimidir. Dininə qəlbən tapın, ancaq heç vaxt xürafata
qapılma.

- Allahdan, Vətəndən sonra sənin səcdə edəcəyin ulu bir varlıq varsa,
o da ata və anadır. Onlara xidmət etmək səni həmişə ucaldar.

- Torpaq müqəddəsdir, çünki biz ondan yaradılmışıq. Ona görə də ona
“ana” deyirik. Ananı sevmək övladın borcudur. Onu sev.

- Vətən – Türk millətinin yaşadığı torpaqlardır. O isə Böyük Turandır.
Onu quran babalarını xatırla və qürur duy. Onun uğrunda çalışmaq hər
bir türkün şərəf işidir.

- Millətin – Böyük Türkdür. Türkün böyüklüyünü peyğəmbərimiz özü
iqrar edib.

- Türkçülük - millətçilikdir. Millətçilik - millətə sevgidir.
- Heç vaxt küfür danışma. Küfür insanı şeytanlaşdırır.
- Allah insanları yaradanda bərabər yaradıb. Onların arasındakı fərq

cəmiyyətin günahıdır. Ona görə hamıya hörmət və ehtiramla yanaş. Heç
kimi incitmə. Necə ki, deyiblər, əgər bir qəlbi tikə bilmirsənsə onu uçurma.

- Bayraq Vətənin şərəfidir. Onu qoru və uca tut.
- Olmuşlardan nəticə çıxarmayan ağıllı adam deyil.
- Mənliyi ləkəli olan şəxsiyyət ola bilməz.
- Əgər düşmənində sənə hörmət etməsini istəyirsənsə, ləyaqət və

şərəfini qoru.
- Öz dostlarını, tanışlarını həmişə yaxşılar arasından seç. Necə ki,

deyirlər, dostunu göstər sənin kim olduğunu deyim.
- Təmkinli olmaq şəxsin bütövlüyünə dəlalət edir.
- Heç vaxt tələsik qərar vermə. Düşünülmədən deyilən söz düzəldilməsi

mümkün olmayan nəticə doğurar.
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- Elm öyrənməkdən yorulma. Elm ağlın nurudur.
- Heç vaxt etibarını itirmə. Onu qazanmaq çox çətindir.
- Yalan danışmaq cahillərin işidir.
- Nadanın inamı heç vaxt kamil və pak ola bilməz.
- Böyüklərə hörmət, kiçiklərə qayğı Haqq istəyidir.
- Ölçülü ömür yaşama, ancaq azadlığın da həddini bil.
- Səxavətli ol. İsrafçı yox. Səxavət mərhəmətdir.
- Heç vaxt ümidsiz olma. Ümid işıqdır. İşıq isə əbədidir. O yox olmur. 
- Ailədə vəfalı, dostluqda sədaqətli ol.
- Halal dolanmağa çalış. Halallıq qəlbin məsumluğudur.
- Pislikdən uzaq ol. Peyğəmbərimizin dediyi kimi, əgər o pislikdən əl

çəkmirsə, mən niyə yaxşılıq etməkdən əl çəkməliyəm.
- Faydalı işlə məşğul ol. Boş keçən günlərinə sonra peşman ol-

mayasan.
- Abır-həya insanın mənəvi bəzəyidir. Onu qoru və heç vaxt itirmə.
- Dünyanın şirinliyi səni aldadıb, acısı pisiktirməsin. Həyat elə öz rəng-

bərəngliyi ilə maraqlıdır.
- Həyatın bir gün bitəcəyini heç vaxt unutma. Bu səni pisliklərdən

çəkindirər.
- Bacı və qardaşlarına xüsusi hörmət göstər. Onların buna haqqı var.
Mən heç də lazım olanların hamısını burada deyə bilmədim. Çünki

həyat çox dəyişkən və mürəkkəbdir. Həyatı ağılla yaşayan hər bir çətinliyə
qalib gələ bilər. Bunu unutma!

15.07.2011 
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SON SÖZ

İllərdir həmsöhbət olub dostlaşdıqlarımdan çətinlikdə olsa da görüşüb
ayrılıram. Bir vaxtlar unudularaq dönməzliyə, zülmət keçmişə qovuşanları
böyük hörmət və ehtiramla yazılarıma gətirməklə onları keçmişlikdən
çıxarıb daha unudulmayacaqlarına əmin olmaqla təzədən həmişəyaşar
tarixə qaytardım. Çünki onlar örnəkdirlər, əbədiyyətə aparan yoldurlar. Ən
azından bu yolu biz gediriksə, bizdən sonra da gedənlər olması ümidilə
ayrılıram onlarla. Yaşamaq haqqı qazanmış olan bu kişiləri öz
keçmişlərindən çıxarıb nəvə-nəticələrilə görüşə gətirdim, həmsöhbət
etdim onları. 

Biz heç də torpaq üstə göründüyümüz qədər deyilik, bizim çox böyük
hissəmiz torpaq altındadır. Əgər hayqırsan səsinə səs verəcəklər. Onlara
söykənib ucalırıq, qalxırıq biz. Onlar dünən olmaqdan çıxıb sabahımıza
çevrildilər. Axı, dünənin sonu sabahın əvvəlidir. Sabah isə gələcəkdir, son-
suzluqdur.

Tarixin qoynuna sığınmış bu insanların zəkası həmişə işıqlı, Vətənə,
torpağa bağlı olmuşlar. Babalarımız hərbdə igid, dərddə dost, hiddətdə
isə həmişə kamillik, müdriklik göstərmişlər. Bu kişilərdən əvvəl zaman ol-
madığı kimi, onlardan sonra da yox idi. Zaman onların özü idi.
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Həsən Təhməzli

Аиля хошбяхтлийи бир гызыл таъдыр,
Щяр инсан ювлады она мющтаъдыр.

Тябият анадыр - ана тябият,
Онлардыр инсана бяхш едян щяйат.

Бянювшя. 30.3.1993
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Аьлайыб синямя вурмайын йара,
Дцшмян габаьында эцля билмирям.
Вяфалы Лейлисин эетдим эюрмяйя,
Onunla dәrdimi bölә билмирям.

Апармадылар Ряшады щярбийя,
Апармадылар Закири елм вермяйя.
Апарды ки, фяляк биз дясмал алыб,
Аьлар эюзцмцзцн йашын силмяйя.
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60 иллик щясрятя беляъя сон гойдулар,
Ики баъы бу эюрцшдян демя ки, бир дойдулар.

Гулийев Ящмяд Сцлейман оьлу, 
1973-ъц ил

Тящмязова Эцлнися Ширин гызы
(1878-1971)
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Танры чыраг верибди,
Сизи ата-анайа.

Бюйцйцн сиз бой атын,
Шющрят олун ъащана.
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Тящмязов Сайбалы. 09.03.1932
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Мяним рузи-бярякятим,
Тцкянмяз хятир-щюрмятим,

Шяряфим, шаным, шющрятим -
анам мяним.
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Вятян тарихинин яфсанясиди,
Бабякин сусмайан мяьрур сясиди,

Силинмяз ябяди даш имзасыды -
Бязз галасы.

Дяря булаг
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Бир вахт той-бусатлы бу кяндин,
Талейиня гара дашы ким атды.

Эюз юнцндя бу ъанланан мянзяря,
Хяйалымда хатиряляр ойатды.
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Щясян Тящмязли аиляси иля бирэя



Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

477



Həsən Təhməzli

478



Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

479



Həsən Təhməzli

480



Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

481



Həsən Təhməzli

482



Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

483



Həsən Təhməzli

484



Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

485



Həsən Təhməzli

486



Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

487



Həsən Təhməzli

488



Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

489



Həsən Təhməzli

490



KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR

M.Teymur: «...Şıxalıağalı kəndinin tarixi keçmişindən�» ..................................3
Müəllifdən ..........................................................................................................5

I bölüm
Təhməzli Həsən Saybalı oğlu ............................................................................7
Əliyev Zahid Bəylər oğlu ....................................................................................7

II bölüm
Azərbaycan tarixinə qısa baxış ..........................................................................9
Cəbrayıl ............................................................................................................14

III bölüm
Şıx Alı ağa haqqında nə bilirik? ........................................................................16
Şıxalıağalı obasının torpaq sahibləri ................................................................23
Kərbəlayı Təhməzin illər üzrə ailə siyahısı ......................................................26
«Bekəvil» sözü və bekəvillilər ..........................................................................28
Şuşa qəzasının Vərənd nahiyəsinə aid kəndlərin kameral siyahıya alınması ..31
Ailə siyahısı ......................................................................................................33
Şuşa Bəy Komissiyası ......................................................................................36
Şuşa Bəy Komissiyası ......................................................................................49
«Tağlı» sözü və tağlı tayfası ............................................................................62

IV bölüm
Əbdülqasım və əbdülqasımlı tayfası ................................................................65
Hüsnüxan və hüsnxanlı tayfası ........................................................................67
Alıyar və alıyarlı tayfası ....................................................................................69
Hasanalı bəy və tayfası ....................................................................................69

V bölüm
Aslan Əhməd oğlu Aslanov ..............................................................................70
Acılı-şirinli xatirələr ..........................................................................................71
Əliyev Əhməd Atakişi oğlu ..............................................................................77
Kərbəlayı Təhməz ............................................................................................79
Məhəmmədqulu Kərbəlayı Təhməz oğlu ........................................................79
Rəhim Kərbəlayı Təhməz oğlu ........................................................................80
Hüseyn Yüzbaşı Atakişi oğlu ............................................................................80
Salman bəy Ağakişi bəy oğlu ..........................................................................81 
Atayev Köçəri Hüseyn oğlu ..............................................................................83

VI bölüm
Bu yeni dövlətdə ..............................................................................................85

VII bölüm
Təhməzov Saybalı Rəhim oğlu ........................................................................98
Ömrün ötən günləri ..........................................................................................99
Əliyev Xanlar Əhməd oğlu ............................................................................106
Ömür kitabından vərəqlər ..............................................................................106
Verdiyev Alı İsmayıl oğlu ................................................................................109
Sonuncu Mogikan ..........................................................................................109
Əhmədov Həşim Behbud oğlu ........................................................................112
Rəsulov Mustafa İsa oğlu ..............................................................................113
Quliyev Bəhmən Hidayət oğlu ........................................................................114
Əhmədov Surxay Niftalı oğlu ..........................................................................115

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

491



Əhmədov Qaraş Niftalı oğlu ..........................................................................116
Məmmədov Eyvaz Məstalı oğlu ....................................................................116
Əliyev Qardaşxan Yusif oğlu ..........................................................................118
İbrahimov Əkbər Hüsən oğlu ..........................................................................119
Həsənov Hasan Rüstəm oğlu ........................................................................119
Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmiş şıxalıağalılılar ..............................120

VIII bölüm
Əliyev Bəylər Xanlar oğlu ..............................................................................122
Əliyev Rəcəb Bəylər oğlu ..............................................................................122
Şükürov Hüseyn Cümşüd oğlu ......................................................................123
Şükürov Kərəm Cümşüd oğlu ........................................................................124
Abbasov Ədalət Hüseyn oğlu ........................................................................125
Abbasov Rəşad Ədalət oğlu ..........................................................................126
Ağakişiyev Möhbalı Aslan oğlu ......................................................................128
Məmmədov Məhəmməd Möhbalı oğlu ..........................................................128
Təhməzova Şahlıq Mirkişi qızı ......................................................................130
Təhməzov Məhəmmədəli Saybalı oğlu ..........................................................133
Təhməzova Bənövşə Həsən qızı ..................................................................135
Əhmədov Ramiz Həşim oğlu ........................................................................136
Əhmədov İbrahim Həşim oğlu ........................................................................136
Əhmədov Ənvər Həşim oğlu ..........................................................................136
Əhmədov Malik Həşim oğlu ..........................................................................137
Ağayev Nəriman Salman oğlu ........................................................................137
Verdiyev Aftandil Alı oğlu ................................................................................139
Həsənov Murtuza Göyüş oğlu ........................................................................140
Həsənov Hüseyn Rüstəm oğlu ......................................................................141
Həsənov Əli Rüstəm oğlu ..............................................................................141
Hüseynov Cəlal Cabbar oğlu ........................................................................142
Hüseynov Camal Cəlal oğlu ..........................................................................143
Hüseynov Həsrət Cəlal oğlu ..........................................................................144
Hüseynov Şəfaət Məstalı oğlu ......................................................................145
Hacıyeva Xadicə İbrahim qızı ........................................................................147
Rəhimov Cəfər Eyniş oğlu ..............................................................................149
Mehdiyev Məhərrəm Bəylər oğlu ..................................................................150
Mehdiyev Hamlet Məhərrəm oğlu ..................................................................150
Ağayev Şamil Fərman oğlu ............................................................................151
Rüstəmov İsa Cümşüd oğlu ..........................................................................151
Həsənova Şamama Əsədulla qızı ..................................................................152
Rüstəmov Rəşid Cümşüd oğlu ......................................................................152
Rüstəmov Yusif İsa oğlu ................................................................................153
Sadıqova Mehri Həbib qızı ............................................................................154
Quliyev Əlif Qurban oğlu ................................................................................154
Quliyev Oruc Bəhmən oğlu ............................................................................155
Quliyev Pərviz Məhərrəm oğlu ......................................................................156
İbrahimov Xeyrulla Nuralı oğlu ......................................................................156
Atayev Bayram Köçəri oğlu ............................................................................158
Atayev Allahverdi Köçəri oğlu ........................................................................159
Əhmədov Telman Həsrət oğlu ........................................................................159
Əhmədova Sədiqə Surxay qızı ......................................................................160
Yusifov Azadxan Qardaşxan oğlu ..................................................................161
Məmmədsəfiyev Molla Süleyman ..................................................................162
Məmmədov Bayram Feyzullah oğlu ..............................................................163
Zalova Zabuta Əhmədxan qızı ......................................................................163
İsgəndərov Fehruz Novruz oğlu ....................................................................164
İsgəndərov Təbriz Novruz oğlu ......................................................................164

Həsən Təhməzli

492



İsgəndərov Rauf Təbriz oğlu ..........................................................................165
Məmmədov Çərkəz Həsən oğlu ....................................................................166
Sadıqov Əli Vəli oğlu ......................................................................................167
İsgəndərov İsmayıl Cabbar oğlu ....................................................................168
İsgəndərov Sarı Süleyman oğlu ....................................................................168
Nəsirov Eyvaz Talıb oğlu ................................................................................170
Qasımov Səməd Cümşüd oğlu ......................................................................171

IX bölüm
Həsənov Asif Hüseyn oğlu ............................................................................174
Xudiyev Təvəkkül Əvəz oğlu ..........................................................................176
Şəhid Harayı ..................................................................................................176
Quliyev Baloğlan Əlif oğlu ..............................................................................178
Nəsirov Azər Nəriman oğlu ............................................................................179
Şükürov Vilayət Kərəm oğlu ..........................................................................180
Qismət – yaxud taleyin qəfil zərbəsi ..............................................................181
Talıbov Zahid Kamran oğlu ............................................................................185
Hüseynov Vüqar Dərgah oğlu ........................................................................186

X bölüm
Geyimlər ........................................................................................................187
Bəzəklər ........................................................................................................187
Qırım ..............................................................................................................188
Ağsaqqallıq ....................................................................................................188
Adqoyma adəti ..............................................................................................190
Ayamalar ........................................................................................................191

XI bölüm
Xalq oyunları ..................................................................................................193
Motala-motal ..................................................................................................193
Dirədöymə ......................................................................................................194
Qığımərə ........................................................................................................195
Papaqotarma ..................................................................................................195
Süddü sümük ................................................................................................195

XII bölüm
Zarafatlar ........................................................................................................196

XIII bölüm
Miflər ..............................................................................................................199
Kosmoqonik miflər ..........................................................................................199
Etnoqonik miflər ............................................................................................199
Kosmik qəza. Tufan ........................................................................................200
İnsan ömrü. Dirilik suyu ..................................................................................200
Hami ruhlar ....................................................................................................200
Təqvim mifləri ................................................................................................201
Heyvanların və bitkilərin mənşəyi ..................................................................202
Mifoloji inamlar ..............................................................................................204
Sınamalar, yozmalar ......................................................................................204

XIV bölüm
Ovsunlar. Qurd ağzı duası ............................................................................205

XV bölüm
Əski inamlar ..................................................................................................209

XVI bölüm
Maraqlı adam ................................................................................................212
Yaşanmış tarix ................................................................................................214

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

493



Sübbü sabahın xeyir ......................................................................................215
Yalquzaq ........................................................................................................217
Sınaq anı ........................................................................................................218
Bir torba sünbül ..............................................................................................220
Lənətlənmiş tale ............................................................................................221
İlk müəllimim ..................................................................................................224
Bekəvil bağı ....................................................................................................225
İtmiş tapanca ..................................................................................................229
Faciənin güzgüsü ..........................................................................................230
Ovucu Gülzar ................................................................................................232
Məhniyar nənə ..............................................................................................232
Ləng Əhməd ..................................................................................................232

XVII bölüm
Kənd təsərrüfatı sahələri ................................................................................234
Maldarlıq ........................................................................................................234
Qoyunçuluq ....................................................................................................235
Toxuculuq ......................................................................................................235
Dəmirçilik ........................................................................................................236
Baramaçılıq ....................................................................................................236
Əkinçilik ..........................................................................................................237
Çəltikçilik ........................................................................................................237

XVIII bölüm
Yer adları ........................................................................................................238

XIX bölüm
Bəhmən Quliyevin dediklərindən ....................................................................243

XX bölüm
Yuxarı Şıxalıağalı ..........................................................................................247
Qızperxan ocağı ............................................................................................250
İmmi ocağı ......................................................................................................251
Qara Məhəmməd ..........................................................................................253
Təhməzov Süleyman Məhəmmədqulu oğlu ..................................................255
Abbasov Bəkir Sədətqulu oğlu ......................................................................256
Məmmədov Şamil Salman oğlu ....................................................................257
Əsədov Mahmud Məhəmməd oğlu ................................................................258
Yorulmaz insan ..............................................................................................259
Cəfərov Cəfər Həmid oğlu ..............................................................................260
Əhmədov Məzahir Xasay oğlu ......................................................................262
Cəfakeş insan ................................................................................................263
Kazımlı Çapar Bəbəş oğlu ............................................................................265
Vətən oğlu ......................................................................................................265
Quru! – dedim sulara ......................................................................................267
Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmiş Yuxarı Şıxalıağalılılar ..................269

XXI bölüm
Cənubi Azərbaycanda yaşayan şıxalıağalılılar ..............................................271
Bayramuşağının nəsil şəcərəsi ......................................................................275
Əkbər Sadıq oğlu Beşkuh ..............................................................................277
Qurban Sadıq oğlu Beşkuh ............................................................................278
İzzət Sadıq oğlu Beşkuh ................................................................................279
Mahmud Mehralı oğlu Atalı ............................................................................279
Ələsgər Mehralı oğlu Atalı ..............................................................................280

Həsən Təhməzli

494



XXII bölüm
Rəhimov Hüseyn Saybalı oğlu ....................................................................281
Mənə ürək göstər ..........................................................................................281
Dedim ............................................................................................................281
O demədi ........................................................................................................282
Qayıtma ..........................................................................................................282
Düşürəmmirəm ..............................................................................................283
Özümlə söhbət ..............................................................................................283
Dağlara vurulmuşam ......................................................................................284
Xaloğlu ..........................................................................................................285
Neylərəm ........................................................................................................286
Cəbrayıl ..........................................................................................................286
Ağlamaram ....................................................................................................287
İstəmirəm görən ola ......................................................................................287
Aslanov Əjdər Adil oğlu ..............................................................................288
Vətən ..............................................................................................................289
Darıxıram mən ..............................................................................................289
Ay ata yurdum ................................................................................................290
Cəbrayılım ......................................................................................................291
Xan çinar ........................................................................................................292
Qarabağım ....................................................................................................292
Həsən Saybalı oğlu Təhməzli ......................................................................294
Nə səssizdir bu kənd belə ..............................................................................294
Xəyalımdan gəlib-keçdi yenə bizim gen dərələr ............................................296
Dözmək olmur ................................................................................................297
Haqqın istəyi ..................................................................................................298
Yenə doğmalardan de nə xəbər var ..............................................................299
Haqqımız olar ................................................................................................299
Türkanə ..........................................................................................................300
Qaçqın ömrü ..................................................................................................300
Niyə görüşdük ................................................................................................301
Yazığım gəlir ..................................................................................................302
Əsir Qalam ....................................................................................................303
Vətən dardadır ..............................................................................................304
Vətən keşiyində möhkəm dur, oğul ................................................................304
Əsgər gedirsən ..............................................................................................305
Şəhid ..............................................................................................................306
Vətən əsgəri ..................................................................................................307
Şıxalıağalıda ..................................................................................................308
Atalı xatirələrim (Lirik poema) ........................................................................309
Yaddaşımın harayı (Poema) ..........................................................................315
Kəndim (Lirik poema) ....................................................................................337
Baba yurdu (Poema) ......................................................................................350
Eşidənlərə nəsihət – övladlarıma vəsiyyət ....................................................368

Son söz ..........................................................................................................370

Arxiv materialları 
Köçəbə Şıxalıağalı kəndi 1842-ci il ................................................................376
Köçəbə Bekəvil kəndi 1842-ci il ....................................................................392
Köçəbə Şıxalıağalı kəndi 1873-cü il ..............................................................395
Köçəbə Bekəvil kəndi 1863-cü il ....................................................................439
Köçəbə Bekəvil kəndi 1849-cu il ....................................................................442
Rüstəm bəy Şıxalı ağalı oğlunun məhkəmə işi ..............................................445 

Şıxalıağalı: Tarixi keçmişdən bu günə

495



Həsən Təhməzli

Şıxalıağalı:
Tarixi keçmişdən bu günə

Нашир: Рафиг Хан-Сайад оьлу
Компцтердя йыьды: Ирадя Ящмядова

Техники редактор: Цлви Ариф
Дизайнер: Ъейщун Ялийев

_______________________________
Йыьылмаьа верилиб: 27.11.2011
Чапа имзаланыб: 28.01.2012

Ш.ч.в. 31, тираж 500
“МБМ” мятбяясиндя чап олунуб.


