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ÖN SÖZ
Əziz oxucular! “Xalqa – elə məhəbbətin bəhrəsi”
adlı kitabda Əlləz Vəliyevin 60-il ərzində kecdiyi ömür
yolu və yazmıĢ olduğu “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı haqqında görkəmli alimlər, jurnalistlər, yazarlar, Ģairlər və s. peĢə sahibləri öz dəyərli fikirlərini bildirmiĢlər.
Sevindirici haldır ki, rəy verənlər: OrmeĢən elinin fəxri, ağsaqqalı, Pedaqoji elmlər doktoru, professor, görkəmli ictimai-siyasi xadim, akademik Zahid Ġbrahim oğlu Qaralov,
AMEA-nin müxbir üzvü, professor Ramiz Məmmədov,
Nyu-York EA-nın akademiki, Türk Dili Qurumunun üzvü,
GUAM-ın diplomçusu, “Ġlin ən yaxĢı vətənpərvər alimi” qızıl medalının daĢıyıcısı, Filologiya elmləri doktoru, professor Mədəd Namaz oğlu Çobanov, Azərbaycan Respublikası MEA-nın Nəbatat bağında baĢ elimi iĢci, Biologiya
elmləri doktoru Kərəm Sadıx oğlu Əsədov, Azərbaycanın
Əməkdar memarı, Memarlıq namizədi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Ömər Qoçulu, AMEA Folklor Ġnstitutunun AĢıq yaradıcılığı Ģöbəsinin müdiri, Əməkdar mədəniyyət iĢçisi, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Məmmədli, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının iqtisadi siyasət Ģöbəsinin baĢ məsləhətçisi Xıdırnəbi Həmid oğlu Qaralov, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin baĢ məsləhətçisi, iqtisad elmləri namizədi, dosent Əmirxan BabaĢov, “Borçalı” Ġctimai Cəmiyyətinin
sədri Zəlimxan Adil oğlu Məmmədli, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin və Jurnalistlər Ġttifaqının üzvü, Mədəd CoĢqun
(Ġsmayılov Mədəd Ġsa oğlu), Azərbaycan Memarlıq və
ĠnĢaat Universitetinin dosenti, texniki elmlər üzrə fəlsəfə
doktoru Hüseyn Artıkoğlu, Sənətci-hərbi diktor ġəmistan
Əlizamanlı, Fəlsəfə Doktoru Qaralov Ağamalı Məmməd3
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alı oğlu, Azərbaycan StandartlaĢdırma, Meteorologiya və
Patent üzrə Dövlət komitəsində Ģöbə müdiri Ovçu Alı oğlu
Qürbətov, AĢağı Qarabulaq kəndindən, ehtiyatda olan
polkovnik-leytenant Vəli Hüseynoğlu, ”Aqrarkredit” Səhmdar Kredit TəĢkilatının Ġdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Yusif Rəhim oğlu Vəliyev, Ģair, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü Elbrus Qəmgin, ”Yeni Lider” qəzetinin redaktoru, ”Dostluq MəĢəli” qəzetinin baĢ redaktoru, “Qızıl
qələm” mükafatı laureatı Fərman Borçalı, Azərbaycan
AĢıqlar Birliyinin katibi, “Ozan dünyası” jurnalının baĢ
redaktoru Musa Nəbioğlu və s. ziyalılar əsəri yüksək qiymətləndirərək, öz ürək sözlərini müəlliflə bölüĢürlər.
Bu da müəllifin Xalqa – elə olan məhəbbətinin bəhrəsidir.
Müəllifin bizlərə bəxĢ etdiyi bu kitaba görə ona can
sağlığı və uğurlar arzulayırıq.
Vəliyev Vəli Alı oğlu
Ormeşən orta məktəbinin
Tarix-ədəbiyyat müəllimi,
Maarif əlaçısı, baş müəllim
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MÜƏLLĠFDƏN
Əziz OrmeĢənlilər! Əziz oxucular!
Bu mənim sizlərlə ikinci görüĢümdür. ”Xalqa – elə
məhəbbətin bəhrəsi” adlı bu kitabı yazmaqda məqsədim;
həyatım boyu gördüyüm və bildiyim həqiqətləri; 19581966-cı illərdə OrmeĢən 8-illik məktəbində, 1966-1968-ci
illərdə Darvaz orta məktəbində; məktəb yoldaĢlarım və
müəllimlərimizin; 1968-1971-ci illərdə Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda oxuyan zaman, tələbə və bizə
dərs deyən müəllimlərimizin; bununla bərabər 27 mart
2011-ci ildə “Nərgiz” nəĢriyyatı tərəfindən buraxılmıĢ
“Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabım haqqında ziyalıların və bir sıra qələm sahiblərinin yazmıĢ olduğu rəy və
xoĢ sözləri kitaba yerləĢdirməklə əbədiləĢdirmək istəyim
oldu.
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Ocağım, qorum torpaq.
Qüvvətim, zorum torpaq,
Səndə bir iz qoymasam,
AlıĢsın gorum torpaq
Zəlimxan Yaqub
Bu kitabı yazmaqda məqsədim ömrümün 60 ilində
görüb, bildiklərimi, yenidən uĢaqlıq illərimə qayıdaraq
xatirələrdə yaĢatmaq istəyimdir. Mən, Vəliyev Əlləz Nəbi
oğlu 1952-ci il fevral ayının 13-də, Borçalı mahalında,
BaĢkeçid (Dmanisi) rayonunun OrmeĢən kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuĢam. Doğum günüm Borçalı
mahalında böyük təntənə ilə qarĢılanan “Xıdırnəbi–Xıdırəlləz“ bayramına təsadüf olunduğuna görə mənim adımı
Əlləz qoymuĢlar. “Xıdırnəbi – Xıdırəlləz“ əsasən fevral
ayının 13-16-da torpağın oyanıĢı, suyun ağaclara yeriməsi və yazın gəliĢini göstərən bayram kimi qeyd olunur. Bu
bayram türk toplumunun ən əziz və özəl bayramıdır.
Atam Vəliyev Nəbi Vəli oğlu 1913-cü ildə OrmeĢən kəndində anadan olmuĢdu. O, kiçik yaĢlarından (13
yaĢından) çobanlıq etmiĢdir. Ġkinci Dünya müharibəsi
(1939-1945) baĢlayandan qurtarana kimi döyüĢlərdə iĢtirak etmiĢdir. SSRĠ Dövləti tərəfindən “ġöhrət ordeni” və
bir neçə orden və medallarla təltif olunmuĢdur. Мцщарибядян сонра узун мцддят чобанлыг етмиш, халгын-елин щюрмятини газанмыш, щалал кишилярдян бири olmuĢdur. Uzun
ömürlülərdən biri olmuĢ, 93 yaĢında 25 апрел 2005-ъи илдя
Бакы шящяриндя вяфат етмиш, Биня кяндinдя дяфн олунмушдур. Allah rəhmət eləsin!
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Anam Güllü Ġsgəndər qızı 1927-ci ildə nəslən Qaraloğullarından olan Ġsgəndər Əlləz oğlunun ailəsində
anadan olmuĢdur. Anam çox təmizkar olmaqla yanaĢı,
əliaçıq, qohum-qonĢuya əlindən gələn yaxĢılıqları edən
qadınlardan biri idi. O, 2004-ci il 18 martda vəfat etmiĢ,
Binə kəndində dəfn olunmuĢdur. Allah rəhmət eləsin!
Biz ailədə dörd qardaĢ, iki bacı olmuĢuq.
QardaĢlarım: Əhməd, Eldar, Vəli.
Bacılarım: Balaxanım, Sinəxanım.
Bizim ailə böyük olduğu üçün, çətinliklər olmasına
baxmayaraq, atam-anam çalıĢaraq halal zəhməti ilə bizləri böyütdülər. Ata-ana əməyi doğrudan da əvəz edilməzdir, bizlər həmiĢə onların qarĢısında borcluyuq.
Mən 1958-ci ildə OrmeĢən 8-illik məktəbinin 1-ci
sinfinə getmiĢəm. Məktəbə gedəndə, böyük fəxrlə deyə
bilərəm ki, bizim məktəbin direktoru OrmeĢən elinin fəxri,
Pedaqoji elmlər doktoru, professor Zahid Ġbrahim oğlu Qaralov idi. Zahid müəllim 1959-cu ildə BaĢkecid
(Dmanisi) rayon Komsomol Komitəsinin birinci katibi
seçildikdən sonra OrmeĢən 8-illik məktəbinin direktoru
Qaralova (Əliyeva) Mələk Qəhrəman qızı təyin olundu.
1-ci sinifdən 4-cü sinfi bitirənə kimi sinif müəllimimiz
rəhmətlik Təhməz Alı oğlu Ġsmayılov oldu. Təhməz
müəllimin öz sadəliyi və insanpərvərliyi ilə uĢaqların lazımı biliyə çatması üçün göstərdiyi atalıq qayğısı heç vaxt
bizlərin yadından çıxmamıĢ və onun ruhu qarĢısında baĢ
əyərək allah rəhmət eləsin deyirik.
1958-ci ildə 1-ci sinfə gedən sinif yoldaĢlarımın
siyahısını sizlərə təqdim edirəm:
1. Alıyeva ġahnisə Heydər qızı.
2. Alıyeva Zöhrə Qurban qızı.
3. Bayramov Xanlar Zaman oğlu.
4. Bəxtiyarova ġəfiqə Hüseyn qızı.
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5. Vəliyev Əlləz Nəbi oğlu.
6. Qaralova Əsmayə(Surayə) Niyazalı qızı.
7. Qaralova Humay Ġlyas qızı.
8. Qaralov Bəhram Osman oğlu.
9. Qurbətov Tofiq Mustafa oğlu.
10. Quluyev Ramiz Mürsəl oğlu.
11. Kərimov ƏĢrəf Ġbrahim oğlu.
12. Məmmədov Bəhram Oruc oğlu.
13 Məmmədov Vəli Allahyar oğlu.
14. Ġsayeva Qəndab PaĢa qızı.
15. Süleymanov Novruz Hacıxəlil oğlu.
16. Eyyubov Xəlil Məhəmməd oğlu.
17. Hüseynova Gülnarə Əsəd (German) qızı.
18. Haqverdiyeva Qəndab Məhəmməd qızı.
19. Haqverdiyev Xıdırnəbi Vəli oğlu.
20. Orucova Səməngül Rəsul qızı.
21. Orucov Əli Yunis oğlu.
22. Ġsmayılova Qələmzər Süleyman qızı.
23. Ġsmayılova XoĢqədəm Baba qızı.
24. Piriyeva Səmayə Ġslam qızı.
25. Qəhrəmanov RövĢən Hümbət (Cümü) oğlu.
26. Nəbiyeva Gülənaz Səməd qızı olmuĢdur.
5-ci sinifdən 8-ci sinfi bitirənə kimi dərs demiĢ
müəllimlərimiz isə bunlardır:
1. Qaralov Ziyəddin Ġbrahim oğlu. (Tarix)
2. Qaralov Nəsirəddin Ġbrahim oğlu. (Riyaziyyat)
3. Nəbiyev Hüseyn Səməd oğlu. (Alman dili)
4. Vəliyev Vəli Alı oğlu. (Tarix-Ədəbiyyat)
5. Məmmədov Məhəmməd Heydər oğlu. (Riyaziyyat)
6. Qaralov Ağamalı Məmmədalı oğlu. (Kimya-coğrafiya)
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7. Məmmədov Cəfər Xası oğlu. (Darvaz kəndindən,
Rus dili)
8. Bayramov Rüstəm (Qızılkilsə kəndindən, Bədən
tərbiyəsi).
9. Almazov Ġsrafil (Baxçalar kəndindən, Gürcü dili).
1966-ci ildə OrmeĢən 8-illik məktəbini bitirdikdən sonra,
təhsilimizi davam etdirmək üçün
1. Məmmədov Bəhram Oruc oğlu.
2. Məmmədov Vəli Allahyar oğlu.
3. Quluyev Ramiz Mürsəl oğlu.
4. Süleymanov Novruz Hacıxəlil oğlu və mən Darvaz orta məktəbinə daxil olduq. Darvaz orta məktəbi Borçalıda ən qabaqcıl məktəblərdən biri olmuĢdur. Verilən
məlumata görə bu məktəbin qabaqcıl məktəb kimi tanınmasında Darvaz kəndində ilk ali təhsil almıĢ Muradov
Mədəd Səməd oğlunun böyük əməyi olmuĢdur. Biz oxuyan zaman məktəbin direktoru: Hacıyev Hacıməmməd,
bizə dərs deyən müəllimlərimiz isə bunlar idi:
1. AĢirov Ənvər (Coğrafiya)
2. AĢirov Ramazan(Rus-dili).
3. AĢirov Cəmil. (Ədəbiyyat)
4. AĢirov Allahyar. (Kimya)
5. Ovçuyev Vəkil. (Fizika)
6. Çobanov Mədəd (Tarix)
7. Orduxanov Alı. (Tarix)
8. Nəbizadə Məlik. (riyaziyyat)
9. Namazov Vəkil. (Ədəbiyyat)
10. Həbiyev Novruz. (Kimya)
11. Həbiyev Mədəd. (Mülkü müdafiə)
12. Nəbiyev Qurbanəli (Kimya)
13. Qəmbərov Əyyub. (Ġngilis-dili) və s.
Adlarını qeyd etdiyimiz müəllimlər tək Darvazda
yox, bütün Borçalıda tanınan savadlı müəllimlərdən ol9
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muĢlar. Müəllimlərmizdən biri Mədəd Namaz oğlu Çobanov hal-hazırda Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbində “Dillər” kafedirasının müdiri, Nyu-york Elmlər Akademiyasının akademiki, filaloğiya elmləri doktoru, professordur.
1968-ci ildə Darvaz orta məktəbinin Xa sinif buraxlıĢının məzunları aĢağıdakılar olmuĢdur:
1. Allahverdiyeva Zinarə Ənvər qızı (Darvaz kəndi),
2. AĢirova Toylu Hilal qızı (Darvaz kəndi),
3. AĢirova Dilarə Aydın qızı (Darvaz kəndi),
4. Bayramova Nazanı Mürsəl qızı (Darvaz kəndi),
5. Bayramov Teymur Ġzzət oğlu (Darvaz kəndi),
6. Vəliyev Əlləz Nəbi oğlu (OrmeĢən kəndi),
7. Məmmədov Bəhram Oruc oğlu (OrmeĢən kəndi),
8. Məmmədov Vəli Allahyar oğlu (OrmeĢən kəndi),
9. Quluyev Ramiz Mürsəl oğlu (OrmeĢən kəndi),
10. Süleymanov Novruz Hacıxəlil oğlu (OrmeĢən
kəndi),
11. Qəmbərov Selimxan Hacı oğlu (Darvaz kəndi),
12. Qəmbərova Nurayə Mirzalı qızı (Darvaz kəndi),
13. Musayev Camal Həmid oğlu (Darvaz kəndi),
14. Bayramov Loğman Ramazan oğlu (Dəmirli kəndi),
15. Bayramov Nəcəf Muxtar oğlu. (Dəmirli kəndi),
16. Nəbiyev Firudin Mutu oğlu (Darvaz kəndi),
17. Nəbiyeva Zülfünaz Zərrər qızı (Darvaz kəndi),
18. Vəliyev Niyaz (Bolnis rayonunun Qaraçöp kəndi),
19. Mehdiyev Salman (Arakel kəndi),
20. Əliyev Ġsimxan (Arakel kəndi),
21. Namazov Emin Həmid oğlu (Darvaz kəndi),
22. Musayev Ġbrahim Zaman oğlu (Darvaz kəndi),
23. Hacıyeva Gülnara Ramazan qızı (Darvaz kəndi),
24. Nəbiyev Səyyad Mədəd oğlu (Darvaz kəndi),
25. Osmanov Əmirxan Osman oğlu (Darvaz kəndi),
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26. Ovçuyev Ovçu Bayram oğlu (Darvaz kəndi),
27. Ġsayev Bayram Yaradanqulu oğlu (Darvaz kəndi),
28. Yunisov Haley (AĢağı Güləver kəndi),
29. Hacıyev Kamran Hacıməmməd oğlu. (Darvaz
kəndi),
30. Ġsmayılov Ġsa Ġsrafil oğlu. (Abdallı kəndindən),
31. Hacıyev Haqverdi (Darvaz kəndi),
32. Musayev Təvəkkül Mədəd oğlu (Darvaz kəndi).
1968-ci ildə Darvaz orta məktəbini baĢa vurduqdan
sonra, dayım Qaralov Alı ġərif oğlu özü meĢə təsərrüfatı
mütəxəsisi olduğuna görə, onun təklifi ilə məktəb yoldaĢım Quluyev Ramiz Mürsəl oğlu ilə birlikdə sənədlərimizi
Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun MeĢəçilik fakültəsinə verməyi qərara aldıq. Sənədləri vermək ücün
1968-ci ildə iyul ayının 15-də rəhmətlik Rüstəmov Həsənəli Qulu oğlu (Ramizin əmisi) ilə birlikdə Ağdam Ģəhərinə
gəldik. Avqust ayının 15-nə kimi imtahanları verərək texnikumun meĢəcilik fakültəsinə qəbul olduq. Ağdam rayonu Respublikada ən qabaqçıl rayonlardan biri idi. Ağdam
– Qarabağ xanı Pənah xanın tikdirdiyi ağ damın (ağ ev)
adı ilə bağlıdır. Bu ağ dam Ağdamda Qarabağ stadionunun yanında Mehdi xanın və ġairə XurĢud Banu Natəvanın məqbərəsinin yanındadır. Ağdamda Dövlət Dram
Teatrı, böyük xanəndələr yetirmiĢ musiqi məktəbi, Texnikumlar və sairə mədəniyyət oçaqları fəaliyyət göstərirdi.
Biz oxuyan zaman Texnikumun direktoru Kənd Təsərrüfatı elimləri namizədi Nobil Quluyev, dərs hissə müdiri
Əsgər Ġsmayılov idi. Texnikumda bizə dərs deyən müəllimlərdən: Ġsa müəllim, Hafizə müəllimə, Fazil müəllim,
Bakir müəllim, Həqiqət müəllimə, Dəmir müəllim;
3-4-cü kurslarda isə dərs deyən müəllimlərin əksər
hissəsi Ələddin Hüseynovun baĢcılıq etdiyi Bərdə MeĢə
11
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Təsərrüfatı Elmi Tədqiqat Ġnstitutunun elmi iĢçiləri olan
meĢəcilər idi. Onların adlarını sizlərə təqdim edirəm:
Həsən DadaĢov (Kənd Təsərrüfatı elmləri namizədi),
Ġnayət Hüseynov (Kənd Təsərrüfatı elmləri namizədi),
Kərəm Əsədov (Kənd Təsərrüfatı elmləri namizədi),
Ələddin Məmmədov (Kənd Təsərrüfatı elmləri namizədi),
Yusif Mirzəyev (Kənd Təsərrüfatı elmləri namizədi),
Qurban Nağıyev (Kənd Təsərrüfatı elmləri namizədi).
Tələbəlik illərində müəllimlərimizdən biri, Kərəm müəllimin əməyini xüsusi qeyd etmək olar. Ona görə ki, o,
bütün tələbələrin rəğbətini qazanmıĢ müəllimlərdən biri
idi. Onun qardaĢı oğlu tələbə yoldaĢım Rəfayıl Əsədov
mənimlə çox yaxın olduğuna və bir yerdə yaĢadığımıza
görə həmiĢə bizlə maraqlanardı.
Göstərdiyi qayğılara görə ona öz minnətdarlığımızı
bildiririk.
Biz 1971-ci ildə Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun MeĢəçilik fakültəsinin birinci buraxlıĢı olduq. Həmin buraxılıĢın məzunlarının birlikdə çəkilmiĢ Ģəkillərini
sizlərə təqdim edirik.
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Müəllimlər olan cərgədə: soldan-sağa Quluyev
Ədalət, Nağıyev Qurban. DadaĢov Həsən, Dərs hissə
müdiri Ġsmayılov Əsgər, Direktor Nobil Quluyev, Abdullayev Ramiz, Məmmədov Ələddin, Sadıqov Nəbi, Mirzəyev Yusif.
Tələbələr: Yuxarıdan 1-ci cərgədə: Nəzərov ƏĢrəf
(Qubadlı rayonu), Feyzullayev Adil (Oğuz), Əliyev Ayaz
(Ağdam), Allahverdiyev Hüseyn (Ağdam), Salmanov
Mahmud (Tovuz), Həmzəyev Çingiz (Laçın), ġükürov ġükür (Zəngilan), Əsədov Rəfayıl (Gədəbəy), Vəliyev Əlləz(Gürcüstan). Əbdürrəhmənov Vaqif (Qəbələ).
2-ci cərgədə: Quluyev Rasim (Laçın), Quluyev
Ramiz (Gürcüstan), Ġbrahimov Vahid (Laçın), Həsənov
Vahid (Laçın), Məhərrəmov Ġsmayıl (Laçın), Hidayətov
13
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Qəhrəman (Qəbələ), Abbasov Cahangir (Tovuz), Hüseynov Arif (Qubadlı), Ġbrahimov Əlövsət (Laçın),
3-cü cərgədə: Ġbadov Zakir (Laçın), Hüseynov Vaqif (Kəlbəcər), Meydanov Kamran (Ağdərə), Mustafayev
Səməd (Laçın), Ələsgərov Məzahir (Basarkeçər), Ələkbərov Ġsmayıl (Gədəbəy), Mikayılov Məhəmməd (Beyləqan).
1971-1973-cü iliərdə Qərbi Ukraynanın Xmelnitski,
Lvov, Mukaçovo, Ujqorod və sairə Ģəhərlərində hərbi
xidmətdə oldum. 1974-cü ildə böyük bir çətinliklə Dmanisi
MeĢəTəssərrüfatı idarəsinin OrmeĢən kəndindən 45 km
uzaqlıqda olan Qomareti meĢəçiliyinə, meĢə təssərrüfatı
texniki göndərdilər. Mənim üçün çətin olsa da, orada iki il
müddətində iĢlədim. 1976-ci ildə diroktorun əmri ilə OrmeĢən meĢəçiliyində meĢə təssərrüfatı texniki təyin olundum. 1978-ci ildə sentyabr ayının 22-də öz kəndimizdən
olan, APĠ-nin məzunu, OrmeĢən orta məktəbinin əmək
təlimi və fizika müəlliməsi Məmmədova Fəridə Oruc qızı
ilə ailə həyatı qurdum.
1-ci oğlum Elçin 14 oktyabr 1979-cü ildə olmuĢdur.
Ali təhsillidir, Az. DBTĠA-nı bitirmiĢdir.
2-ci oğlum Anar 9 mart 1981-ci ildə olmuĢdur.
Az.Kooperasiya Universtetini bitirmiĢdir.
3-cü oğlum Nizami isə 17 noyabr 1982-ci ildə anadan olmuĢdur. Ali təhsillidir. Az. DBTĠA-nı bitirmiĢdir.
1987-ci ilə kimi OrmeĢən meĢəçiliyində müxtəlif
vəzifələrdə iĢlədim. ĠĢlədiyim dövrdə OrmeĢən, Baxçalar,
Kirovisi (Valgem), Dağ-Arıxlı, AĢağı Qarabulaq, Yuxarı
Qarabulaq kəndinin azərbaycanlı əməkçilərinin köməyi ilə
böyük torpaq qoruyucu meĢə zolaqları saldıq. Halhazırda bu meĢə zolaqlarından meĢə kimi istifadə olunur.
OrmeĢən meĢəçiliyində iĢ yoldaĢlarım Qaralov Haçıxəlil
(Hacıxəlil Ağa), Qaralov Alı, Rüstəmov Mürsəl, Ġbrahimov
14
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Calal (Az-Gəyliyən kəndindən), Quluyev Ramiz, PaĢayev
Vahid (Hamamlı kəndindən), Qaralov Mahal, Məmmədov
Səlim (Dağ-Arıxlı kəndindən) olmuĢlar. 1987-ci ildə isə
daimi yaĢamaq ücün Rustavi Ģəhərinə köçdük. 19871989-cu illərdə Tiflisdə Elektrozavodda, yaĢıllaĢdırma
üzrə aqranom iĢlədim. 1990-ci ildə iĢçiləri təxirə saldıqları
üçün qərara gəldim ki, iĢə düzəlmək üçün Sovet hakimiyyəti dövründə qabaqçıl milyoner sovxoz olmuĢ, Qardabani Tərəvəzçilik sovxozunun direktoru Məhərrəm Həsənova müraciət edim. O, mənim müraciətimi qəbul edərək,
məni iĢlə təmin etdi.
Mən orada 1991-ci ilin oktyabr ayına kimi iĢlədim.
1992-ci illərdə sovet hakimiyyəti dağıldıqdan sonra biz
azərbaycanlılar dədə-baba yurdumuz olan Gürcüstanı
tərk etməli olduq. Mən 1992-ci ildə Gəncə Ģəhərinə,
1995-ci ilin mart ayında isə Bakı Ģəhərinə köçdüm, 1995ci ildən 2007-ci ilə kimi Moskva Ģəhərində kommersiya
iĢləri ilə məĢğul oldum. Moskva Ģəhərində iĢləyən zaman
bütün azərbaycanlılar kimi biz də böyük çətinliklərlə
üzləĢdik. Bu çətinliklər olmasına baxmayaraq istədiyimizə
nail ola bildik. Bu müddət ərzində oğullarımın hər üçü də
ali təhsil aldılar və evləndilər.
Mənim üçün ən əziz olan nəvələrim:
1. Murad Elçin oğlu (27.03.2006), 2. RəĢad Anar
oğlu (17.10.2006), 3. Aysun Elçin qızı (27.01.2009),
4. Fəridə Nizami qızı (13.07.2009), 5. Anastasiya Nizami qızı (13.09.2010) dünyaya gəliblər.
Əziz oxucular! Gücüstanın o vaxtki hakimiyyətinin
(1988-1993-cü illərdə) antiazərbaycanlı təbliğatı, milli
ayrıseçkilik siyasəti, zorakılıqları, talanları və qeyri-insani
hərəkətləri, BaĢkeçid rayonunun baĢqa kəndləri kimi
OrmeĢən kənd əhalisinin də əksər hissəsini əsrlərlə tarixi
яразиляри olan dədə-baba yurdlarını tərk etməyə məcbur
15
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etmiĢdir. OrmeĢən əhalisinin əksər hissəsi köçərək Бакы
шящяриндя мяскунлашмышдыр. Бакы шящяри бюйцк олдуьуна
эюря гoщумлуğun итмямяси цчцн belə qərara gəldim ki,
OrmeĢən kəndi haqqında məlumatları toplayaraq, bir
kitab Ģəklində xalqımıza çatdırım. 2007-2011-ci illərdə (3
il müddətinə) bütün məlumatları toplayaraq, OrmeĢən
kəndi haqqında, OrmeĢən kəndində yaĢayan Oğuz türklərinə mənsub olan yer adları, OrmeĢəndə – OrmeĢənin
ətrafında, ġindidə, ġamdüyədə, Sərxanda olan təbii bulaqlar və orada bitən müalicəvi otlar haqqında; OrmeĢən
kəndindən olan adlı-sanlı ağsaqqallar, ağbirçəklər, ziyalılar, qulluqçular, ĠĢ adamları, sadə iĢ adamları, Ġkinci Dünya müharibəsinin iĢtirakçıları, Əfqanstan, Qarabağ müharibəsinin iĢtirakçıları və OrmeĢən kəndində yaĢayan bütün nəsillər, OrmeĢən kəndindən AĢağı Qarabulaq kəndinə köçüb getmiĢ Ġdris Ağa haqqında və baĢqa nəsillər
haqqında məlumatları toplayaraq 360 səhifəlik (Ģəkillə)
“Borçalıda qədim OrmeĢən eli ” kitabını yazdım.
27 Mart 2011-ci il – kitabım çapdan çıxan gün,
mənim üçün həyatımda əlamətdar bir gün oldu. Ona görə
ki, bu kitab bütün ziyalılarımız və xalqımız tərəfindən bəyənildi və alqıĢlandı. Kitabın ilk nüsxəsini 27 mart 2011-ci
ildə, ilk sevimli nəvəm Murad Elçin oğlunun ad günü, beĢ
yaĢının tamam olması münasibəti ilə, Ġkinci kitabı isə nəvəm RəĢad Anar oğluna təqdim etdim. Bu açıqlamanı
verməkdə əsas məqsədim odur ki, bizlər bu kitabı nəvələrə, nəticələrə çatdırmalıyıq ki, onlar dədə-baba yurdumuz olan OrmeĢən elini unutmasınlar.
Əziz OrmeĢənlilər! Əziz Oxucular!
Ġlk öncə yazmıĢ olduğum “Borçalıda qədim OrmeĢən eli ” kitabım haqqında verilən rəy və xoĢ sözlərə görə bütün oxuculara, ziyalılara dərin minnətdarlığımı bildi16
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rərək, onların yazmıĢ olduqları rəy və xoĢ sözləri sizlərə
təqdim edirəm.
Bu kitaba ən böyük qiyməti verənlərdən biri OrmeĢən elinin fəxri, Pedaqoji elmlər doktoru, professor, görkəmli icitmai-siyasi xadim, akademik Zahid Ġbrahim oğlu
Qaralov oldu. Zahid müəllim məni 6 aprel 2011-ci ildə
qəbul etdi və yazmıĢ olduğum “Borçalıda qədim OrmeĢən
eli” kitabımı ona təqdim etdim. O, kitabı qəbul edərək, böyük bir ziyalı kimi öz qiymətini verdi.
Onunla bərabər Zahid müəllim özü yazmıĢ olduğu
“Məhəmməd Nəsrəddin Tusi: Elm, saf əxlaq dünyasına
açılan qapı” (I və II cildlər) və “Ġdeologiya və Mənəviyyat”
kitablarını Ģəxsi imzası ilə ailəmə hədiyyə olaraq təqdim
etdi. Təqdim etdiyi kitablara və xoĢ sözlərinə görə ona öz
təĢəkkürümüzü bildirərək, uzun ömür və can sağlığı arzu
edirəm. Zahid müəllimin təqdim etdiyi kitablara yazmıĢ
olduğu ürək sözləri:
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ZAHĠD ĠBRAHĠM OĞLU
QARALOV
Pedaqoji elmlər doktoru,
professor, görkəmli
ictimai-siyasi xadim,
akademik

VƏTƏN – ONU QORUYANLARIN VƏ
YAġADANLARINDIR
Hörmətli bacı oğlu Əlləz Vəliyev 6 aprel 2011-ci ildə
böyük zəhməti bahasına ərsəyə gətirdiyi “Borçalıda
qədim OrmeĢən eli” kitabını mənə təqdim etdi.
Kitabla tanıĢ olduqdan sonra əyani olaraq, təbrik
edib öz ürək sözlərimi ona çatdırdım. Bir daha yazılı olaraq kitab haqqında onu deyə bilərəm ki, OrmeĢən kəndi
və kənddə yaĢayan ağsaqqallar, ağbirçəklər, ziyalılar,
müharibə iĢtirakçıları, baĢqa sahələrdə çalıĢmıĢ Ģəxslər,
nəsillər haqqında ətraflı məlumatların verilməsi, Ģəkillərin
toplanması və kitaba yerləĢdirilməsi böyük əməyin, zəhmətin bəhrəsidir. Biz ziyalılar belə kitabların yazılmasını
yaxĢı hal kimi qiymətləndiririk.
Bununla belə gördüyümüz və bildiyimiz bir məqama
toxunmaq istəyirəm, bizim yaxĢı yadımızdadır ki, OrmeĢən kəndində yaĢayan insanların müharibədən qabaq və
müharibə dövründə yaĢayıĢ tərzi aĢağı səviyydə olmuĢ18
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dur. Sonralar bağlar salınmıĢ, yollar çəkilmiĢ, xeyriyyəçilər və ağsaqqalların köməyi ilə bulaqlar çəkilmiĢ, kənd camaatının güzəranı yaxĢılaĢmıĢdır. Bunun nəticəsi olaraq
kənddə 150-dən çox müasir tipli, yaraĢıqlı evlər tikilmiĢ,
fərdi təsərüfatlar yaradılmıĢdır.
1992-ci ildə Sovet hakimiyyəti dağıldıqdan sonra,
əhalinin əksər hissəsi Azərbaycan Respubilikasına köç
etmiĢdir. Ona görə də kənddə olan evlərin əksər hissəsi
sökülərək yararsız hala salınmıĢdır. Hər bir OrmeĢənli
bilməlidir ki, bu evlər dədə-babalarmızın halal zəhməti ilə
tikilmiĢ evlərdir. Bu evlərə biganə yanaĢmaq olmaz, yenidən bərpa etmək və kəndi abadlaĢdırmaq lazımdır.
Hamılıqla bilmək lazımdır ki, Ana vətən – Ata yurd –
doğulduğumuz evdən baĢlayır.
Onun layiqli övladları isə onu qoruyanlar, yaĢadanlardır.

19

Ялляз Вялийев

RAMĠZ MƏMMƏDOV
AMEA-nın müxbir üzvü,
professor

ORMEġƏN ELĠ TƏBĠƏT ABĠDƏSĠ
SƏVĠYYƏSĠNƏ YÜKSƏLĠBDĠR
Doğulduğu elə, obaya sevgi və vurğunluq, onu tərənnüm etmək və əbədiləĢdirmək, Ģifahi və yazılı ədəbiyyatda layiqli obrazını yaratmaq, abidə qoymaq həmin
obanın kamil yaĢına çatmıĢ və qabiliyyətli hər oğlunun arzusu ola bilər. Ancaq müxtəlif səbəblərdən, bu arzuya
çatmaq hamıya qismət və nəsib olmur. Bu istəyin həyata
keçməsi üçün insanda hər Ģeydən əvvəl həqiqi ürək yanğısı, elinə-obasına vurğunluq, gərgin əmək və müəyyən
qədər qabiliyyət olması gərəkdir
Vurğunluq və sevgi təkcə həmin elin təbii Ģəraiti,
resursları və gözəlliyi ilə yox, həm də bu məkanda yaĢayan adamların, cinsi və yaĢından, yaĢam dövründən, tutduğu mövqedən və ictimai baxıĢlarından asılı olmayaraq
qiymətləndirilməsindən irəli gəlir. Ən gözəl təbiət – dağlar, dərələr, çəmənlər, yamaclar, meĢələr, bulaqlar son
nəticədə landĢaftlar, onların qoynunda gəzən, onlardan
20
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istifadə edən və yeri gəldikcə əzizləyən və tumarlayan insan yoxdursa bu gözəllik öz sosial-ictimai dəyərini və mahiyyətini azaldır, bəzən də itirir. Kitabın müəllifi Əlləz Vəliyev öz kitabında yuxarıda sadalanan məfhumların hamısını nəzərə almiĢ, qədim OrmeĢən elinin hərtərəfli və
kompleks obrazını yaratmıĢdır, onu təbiət abidəsi səviyyəsinə qaldıra bilmiĢdir. OrmeĢən kəndi Kiçik Qafqaz
dağlarının Ģimali-qərb hissəsində, müasir Gürcüstanin
Borçalı mahalının Dmanisi (BaĢkeçid) inzibati rayonun
bənzərsiz gözəlliyə malik guĢəsində, Alp çəmənliyinə yaxın hündürlükdə yerləĢmiĢdir. Xatirladaq ki, əvvəllər bu
ərazilər dağ Borçalısı da adlanırdı.
Kitabda təbii Ģəraitin təsviri ilə yanaĢı OrmeĢən kəndi haqqında tarixi-etnoqrafik məlumat, əhalinin məĢğuliyyəti, sosial-ictimai tərkibi, adət-ənənələri, dini mənsubiyyəti və s. haqqında məlumat verilir. Burada diqqəti çəkən
məqamlardan biri müəllifin yerli toponim, hidronim və oronimlərin mahiyyətini araĢdırması və bununla da onların
türk mənĢəli olduğunu göstərməsidir. DüĢünürəm ki, OrmeĢən toponimi yerli əhalinin Ģifahi danıĢiq məiĢətində iki
türk mənĢəli orman və meĢə sözlərinin sintezindən yaranmıĢdır. Kəndin içərisi və ətrafinda qaynayan bulaqların
ətraflı Ģəkildə təsvir olunması, onların adları ilə bağlı tarixçələr və Ģəxslər haqqında məlumat verilməsi həm də
müəyyən mənada kəndin inkiĢaf tarixinin nəqli kimi qəbul
oluna bilər.
Əlbəttə ki, qeyd olunmağa layiq mövzulardan biri
kənd əhalisi haqqında bioqrafik məlumatların verilməsi,
fərqlənən oğullarının bir az da ətraflı təqdim olunmasıdır.
Sirr deyil ki, el-oba, özünün təbii gözəlliyi ilə yanaĢı, istənilən siyasi-ictimai Ģəraitdə, cəmiyyətdə mövqe tutan yetirmələri ilə də tanınır. Ancaq Əlləz Vəliyev təkcə mövqe
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tutanları yazmayıb. O imkanı daxilində bütün kənd sakinlərindən yazıb. AĢıq Ələsgər Dağlar Ģerində dediyi kimi:
Yoxsulu, ərbabı, Ģahı, gədanı,
Tutmaz bir-birindən aralı dağlar.
Kənd sakinlərinin tarixində Böyük Vətən müharibəsinin iĢtirakçilarına da haqlı olaraq xüsusi yer ayrılıb. Yoxsa
kəndin tarixi yarımçıq olardı, keçmiĢimiz bizi daĢa tutardı.
Açığı, heç gözləmədiyim halda, məni məmnun edən hissələrdən biri kəndin xanımları, qızları və ümumiyyətlə qadınları haqqında məlumatların verilməsidir. Deməli qədim
Borçalıda emansipasiya problemi yox imiĢ. Sakinlər haqqında biblioqrafik məlumat nəhayət hər bir nəslin Ģəcərəsi ilə tamamlanir.
DüĢünürəm ki, “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı
Borçalısevərlərin hər biri üçün maraqlı olacaq, hər kəs bu
kitabı oxuyanda doğma hisslər keçirəcəkdir. Müəllif üçün
arzum odur ki, bu, onun axırıncı yox, axarıncı kitab olsun.
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MƏDƏD NAMAZ OĞLU
ÇOBANOV
Nyu-York EA-nın akademiki,
Türk Dili Qurumunun üzvü,
GUAM-ın diplomçusu, “İlin ən
yaxşı vətənpərvər alimi” qızıl
medalının daşıyıcısı, Filologiya elmləri doktoru, professor

“BORÇALIDA QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ”
QarĢımdakı kitab qədim Borçalı kəndlərindən birinin keçmiĢinə və bu gününə həsr olunduğu üçün, ilk nöbədə, Borçalının tarixi-coğrafiyasına və OrmeĢənin coğrafi mövqeyinə nəzər salmaq yerinə düĢərdi:
1. Türk mənbələrinin verdiyi məlumatlara görə, Borçalı 1590-ci ildən inzibati-ərazi olub (Gəncə bəylərbəyliyində).
2. Borcalıda XVIII əsrin ortalarından 1880-ci ilə qədər Sultanlıq olub.
3. 1880-ci ildən sonra isə 1927-ci ilə qədər Borçalıda qəza inzibati-ərazisi olub.
4. Borcalı qəzası 1927-ci ildən sonra rayonlara bölünüb: Sarvan–Borçalı (Marneuli), Bolulus (Bolnisi), BaĢkeçid (Dmanisi), Ağbulaq (Tetriskaro), Barmaqsız (Zalqa).
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Qədim Borçalı tarixi-coğrafi baxımdan Aran Borçalı,
Bağ Borçalı və Dağ Borçalı olmaqla üç mühüm bölgəyə
ayırılır.
Aran Borçalı – ġərq tərəfdən Qazax-Ağstafa bölgələri ilə həmsərhəd olub, tərkibində Qədim Qarayazını,
Dəmirçihəsənli nahiyəsini, Vaziyani bölgəsini, Candargöl
ətrafını, Kür çayı sahillərini, Qaçağan, Sadaxlı, Görarxı,
Sarvan, Qızılhacılı və s. nahiyələri birləĢdirir.
Bağ Borçalı – Bolulus (Ġndi Bolnisi) nahiyəsinin
Arıxlı, Hasanxocalı, QoĢakilsə, Ġmirhəsənli, Saraclı, Faxralı, Kəpənəkci, Cürük Qəmərli və Darvaz bögələrindən
ibarət olub, DəliklidaĢ aĢırımına qədər olan ərazini əhatə
edir.
Dağ Borçalı – ġərq tərəfdən Qərbi Azərbaycan,
Barana (Noyemberyan), Allahverdi (Tumanyan) Calaloğlu
(Stepanavan), Məliyən (TaĢiri), Hamamlı (Qukasyan),
Ağbaba (Amasiya); həmçinin, Bollusun Qərb sərhəddi
olan Dəlikli daĢdan (BaĢkeçid aĢrımından) və MeĢəvari
çayı vadisindən baĢlayıb BaĢkeçid (indi Dmanisi) rayonunun Hamamlı, Bəzəkli, Armudlu, Yırğançay, Qəmərliġahmarlı, Qarabulaq, Hüseynkənd, Saca-Qızılhacılı və. s
bölgələrini əhatə edir.
ORMEġƏN: Dağ Borçalının ən gözəl guĢələrindən
biri BaĢkeçid nahiyəsidir. Bu nahiyənin bir tərəfində baĢı
göylərə ucalan ġindi, ġənbiyən (ġamdüyə), Qırdağı sacayaq yerləĢir, BaĢkeçidin təbiətinə xüsusi gözəllik verir.
Bu gözəllik diyarında arxasını ġindi dağına söykəyərək,
ondan güc alan, yamyaĢıl meĢələr qoynunda OrmeĢən
kəndi yerləĢir. Bu kənd Ģərqdən adı dillər əzbəri olan Darvaz, ġimaldan artıq dağılmaq üzrə olan ġorĢelet (Ģorlar
tayfasının bir qolu), qərbdən ġindi dağının quzey ətəyində yerləĢən Bağçalar, Cənubdan isə 1-ci Dəmirçihəsənli
(indi Qızılkisə) yolunun əhatəsindədir. OrmeĢən toponim24
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inin mənĢəyi də məhz onun coğrafi mövqeyi ilə çox bağlıdır. Kənd öz adını, bir növ, təbiətin gözəlliklərindən almıĢdır. Bu kəndin adı türk dillərində geniĢ mənada iĢlənən “orman” və “meĢə” anlamlarını bildirən sözlərin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir. Qədim türk dillərində “orman” sözü meĢəlik, kolluq, ağaclıq, qamıĢlıq mənalarını
ifadə edir. “Orman” sözü ekoloji cəhətdən “or” (ağac,
odun) sözü ilə türk dillərində çoxluq mənasinda iĢlənən
“man” hissəciyinin birləĢməsindən düzəlmiĢdir. Göründüyü kimi, ”or” və “meĢə” sözləri birləĢib, OrmeĢən toponimini əmələ gətirmiĢdir. Sonralar isə, “OrmeĢən” toponimindən “ormeĢənlilər” etnonimi (qəbilə, tayfa adı) də törəmiĢdir.
Hal-hazırda “OrmeĢənlilər” sözü geniĢ mənada tayfa adında iĢləməkdədir. OrmeĢən kəndinin adı mənbələrdə XVIII əsrin birinci rübündən qeyd olunur...
Mən hər il olduğu kimi, 2011-ci ilin yay aylarında da
Bağ Borçalının Dağ Borcalı ilə qovuĢduğu, təbiətən əsrarəngiz gözəlliyə malik olan bir güĢəsində, dincəlirdim...
Təbiətin bu gözəl güĢəsi olan Darvaz kəndi Qərbdən baĢı
göylərə ucalan ġindi dağı və BaĢkecid rayonunun OrmeĢən kəndi, Cənub tərəfdən MeĢəvari çayı və Ģimaldan öz
mənbəyini Maral kalafasından, ġənbiyəndən (ġamdüyədən). Qırdağından alıb, qıvrıla-qıvrıla ġərqə tərəf axan
Ehram çayı, ġərqdən isə Bağ Borçalının kəndləri ilə həmsərhəddir.
Nəhayət, bir neçə aylıq istirahətdən sonra avqust
ayının son günlərində Bakıya qayıtdım... Bakıda əslən
Borçalıdan olan həmkarlarımla söhbət zamanı eĢitdim ki,
OrmeĢən kəndinin tarixini və bu gününü özündə əks etdirən bir kitab iĢıq üzü görübdür. Aradan bir neçə həftə
keçmiĢdir ki, mənə bir telefon zəngi gəldi, dəstəyi qaldırdım, salam-əleykdən sonra, zəng çalan yoldaĢ özünü
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təqdim etdi – əslən Dağ Borçalının BaĢkeçid (indiki Dmanisi) rayonunun OrmeĢən kəndindən olan Əlləz Vəliyev
və “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” (2011) adlı kitab çap
etdirdiyini bildirdi...
Bu xoĢ xəbərə görə Əlləz Vəliyevi səmimi qəlbdən
təbrik etdim və ona yaradıcılıq axtarıĢlarında yeni-yeni uğurlar arzuladım... Sonra Əlləz Vəliyevlə görüĢməyə və
tanıĢ olmağa razılaĢdıq... Aradan bir gün keçdikdən sonra Əlləz Vəliyevlə görüĢdük... Əlləz “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabında avtoqraf yazıb mənə bağıĢladı.
(10.10.2011-ci il). Onu bu dəfə əyani halda təbrik etdim
və əllərini sıxıb, ona vətəninə bağlılığı, elindən-obasından, Yurdundan-yuvasından ayrılmadığına, Ulu babalarının ruhunu yad etməsini, onların qəbirdaĢlarını ziyarət
etməsini, doğma kəndinin dünənini xatırlamasını, bu gününə acımasına və gələcəyinə nikbinlik duyğuları ilə yanaĢmasına, bir neçə illərboyu OrmeĢən kəndi tarixinə, etnoqrafiyasına, mədəniyyətinə və tədris-təhsil iĢlərinə dair
zəngin material toplayıb və həmin materialları yorulmadan, bezmədən, sakitliklə – səbrlə ayrı-ayrı qruplara bölməsi, təsnif etməsi, bizim mülahizəmizə görə çox böyük
əzab-əziyyətə qatlaĢması deməkdir... Nəhayət, onun bu
əzab-əziyyətləri 2011-ci ildə özünün fəxr ediləsi barınıbəhrəsini verdi...
Yuxusuz gecələr Əlləz Vəliyevə əbədilik qazanması
üçün imkan yaratdı. Onun “Borçalıda qədim OrmeĢən eli”
kitabı iĢıq üzü gördü. Bu bütün Borçalılar kimi, bizim də
sevincimizə səbəb oldu. Odur ki, kitabı vərəqləməyə baĢladım. Kitaba yazılmıĢ “Ön söz” müəllifinin imzasını – Vəliyev Vəli Alı oğlunun adını oxuyanda, doğrusunu deyim
ki, sevincimin həddi-hüdudu olmadı. Çünki Vəli müəllim 3
il Darvaz orta məktəbində təhsil alarkən sinif yoldaĢım,
A.S.PuĢkin adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun Ta26
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rix-Filologiya fakültəsinin Azərbaycan bölməsində təhsil
alarkən 5 il tələbə yoldaĢım olmuĢdur. Onun OrmeĢən orta məktəbinin tarix-ədəbiyyat müəllimi, “Maarif əlaçısı” və
baĢ müəllim olması da məni çox sevindirdi. Əlbəttə, Vəli
müəllim bir pedaqoq kimi, özünün nəzəri və metodik hazırlığı, Borçalı müəllimləri arasında yüksək səviyyəli ziyalı-müəllim kimi tanınması da ürəkaçan xəbərlərdir. Deyəsən, qarĢıya qoyulan məqsəddən çox uzaqlaĢdıq...
Ġndi keçək mətləbə – “Borçalıda qədim OrmeĢən eli”
kitabının müəllifi ilə tanıĢlığa: Əlləz Nəbi oğlu Vəliyev
1952-ci ildə Dağ Borçalının BaĢkeçid (indiki Dmanisi)
rayonunun OrmeĢən kəndində dünyaya göz açıb. O,
1966-cı ildə OrmeĢən 8 illik məktəbini, 1968-ci ildə Darvaz orta məktəbini, 1971-ci ildə Ağdam Kənd Təsərrüfatı
Texnikumunun meĢəçilik fakültəsini bitirmiĢ və həmin ildən doğma kəndlərində OrmeĢən meĢəçiliyində müxtəlif
vəzifələrdə çalıĢmıĢdır. Onun uzun illərboyu “Borçalıda
qədim OrmeĢən eli” adlı kitabının üzərində iĢləyib, ərsəyə
gətirməsi, bizə belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki,
Əlləz Nəbi oğlu əsl mənada əməksevər, yurdsevər, əsl
Borçalı balasıdır. EĢq olsun Borçalıya da, qədir bilən və
Borçalıların adını Ģərəflə daĢıyan Borçalı ziyalılarına da!
Əlləz Nəbi oğlu, siz bu Ģərəfə layiq ziyalısınız.
Bu kitabda qədim oğuz-türk yurdu olan Borçalı mahalının OrmeĢən kəndi haqqında məlumatlar verilir. Bu
məlumatlar sadəcə olaraq, gündəlik məlumatlar deyil,
OrmeĢən kəndinin tarixindən-dünənindən, bu günündən
və gələcəyə ünvanlanmıĢ tarixi məlumatlardır. Bu məlumatlar OrmeĢənlilərin bu ərazidə məskunlaĢması tarixindən üzü bəri kənd əhalisinin tarixi məĢğuliyyəti, yaĢam
tərzi, milli mədəniyyətini qoruyub saxlaması və yaĢatması, kəndin gələcək nəslinin geniĢ mənada təhsilə yiyələnməsi və hətta, müasir elmin müxtəlif sahələrində öz sözü27
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nü deməyə qadir olan tanınmıĢ alimləri, həmçinin, təsərrüfat və iqtisadiyyat, ictimai və dövlət inzibati orqanlarında Ģərəflə çalıĢan tanınmıĢ və sayılıb-seçilən ziyalıları
haqqında verilən tarixi-xronoloji məlumatlar, OrmeĢən
kəndinin təbii görünüĢünün, kəndin içməli su ilə təmin
edilməsi üçün ictimai əsaslarla kəndə çəkilən bulaqların
Ģəkillərinin verilməsi və onların tarixləĢdirilməsi, həmçinin,
kitabda kənd əhalisi arasından çıxmıĢ, nəinki kənddə,
eləcə də BaĢkeçid rayonunda, bütün Borçalıda və Gürcüstanın hüdudlarından kənarda tanınmıĢ, Ģan-Ģöhrət qazanmıĢ, Dağlar qoynunda yerləĢən OrmeĢən kəndinin
adını hər yerdə ucaltmıĢ ziyalıları – kadrları haqqında qısa tərcümey-hal, əmək fəaliyyəti xarakterli məlumatlar da,
onların Ģəkilləri də bir tarixdir, kənd tarixidir... Nəhayət,
sonunda onu da deyim ki, MeĢə təsərrüfatı iĢcisinin –
Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevin OrmeĢən kəndinin tarixinə həsr
olunmuĢ “Borçalıda qədim OrmeĢən eli”kitabı təqdirə
layiqdir... Bir sözlə, nəticə olaraq, belə qənaətə gəlirik ki,
Əlləz Vəliyev “Borçalıda qədim OrmeĢən el” kitabını ərsəyə gətirməklə, hələ sağlığında ikən, özünə möhtəĢəm
bir Xatirə abidəsi ucaltmıĢdır... Elə bir abidə ki, onun soraqları çox uzaqlardan gələcəkdir...
Ona bu sahədə yeni-yeni uğurlar diləyir, qələmininin
iti və hafizəsinin daim güclü olmasını arzusulayırıq!
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KƏRƏM SADIX OĞLU
ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası
MEA-nın Nəbatat bağında
baş elmi işci, Biologiya
elmləri doktoru

DOĞMA YURDA SEVGĠ
1969-1971-ci illərdə Ağdam Kənd Təsərrüfatı texnikumunun meĢəçilik fakulitəsində dərs dediyim əziz və
sevimli tələbəm olmuĢ Əlləz Nəbi oğlu Vəliyev
16.04.2012-ci ildə yazmıĢ olduğu “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını mənə təqdim etdi. Təqdim etdiyi kitaba
görə təbrik edərək, öz təĢəkkürümü bildirdim. Düzünü
deyim ki, Əlləzin yazmıĢ olduğu bu kitaba mən heç də
təəccüblənmədim. Ona görə ki, savadlı bir tələbə kimi öz
sözünü demiĢ tələbələrdən idi. Biz kitabla tanıĢ olduqdan
sonra məlum oldu ki, doğrudan da bir meĢə təsərrüfatı
mütəxəsisi kimi də özünü doğrultmuĢdur.
Mən bir ziyalı kimi Əlləz Vəliyevinin Borçalı mahalının dağlar qoynunda yerləĢən OrmeĢən eli haqqında
yazmıĢ olduğu bu kitabı, kəndin dəyərli bir tarixi əsəri kimi
qiymətləndirirəm. Kitabda mənzərələrin, abidələrin, nurani ağsaqqalların, ağbirçəklərin, vaxtı ilə öz sözünü demiĢ
ağsaqqal ziyalıların və baĢqa sahədə çalıĢmıĢ insanların
29
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Ģəkillərinin yer alması ürək açandı. Onun bu böyük məsuliyyətli iĢi öz üzərinə götürməsi və Ģərəflə yerinə yetirməsi
təqdirə layiqdir. Mən arzu edərdim ki, Əlləzin bu xeyirxah
əməlini bütün kəndlərdə həyata keçirsinlər. Əzizim Əlləz,
siz onu yaxĢı bilməlisiniz ki, siz sağlıqınızda özünüzə
böyük bir tarixi abidə qoymusunuz. Gələcək nəsil yazmıĢ
olduğunuz, bu tarixi əsərdən istifadə edərək, millətcilərə
tutarlı cavab verə biləcəklər.
Beləliklə, Əlləz Vəliyevin yazdığı “Borçalıda qədim
OrmeĢən eli” kitabını ürəkdən bəyənərək, ona uzun ömür,
can sağlığı və uğurlar arzulayıram!
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ÖMƏR QOÇULU
Azərbaycanın Əməkdar
Memarı, Memarlıq Namizədi,
Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü

ELĠN – GÜNÜN YADDAġI
QarĢımda nəfis tərtibatlı bir kitab var:
Kitabın adı da nəfisdi, cana, ürəyə yatımlıdı:
“Borçalıda qədim OrmeĢən eli”...
OrmeĢən...
Bu el mənə doğmadır, mən bu elin lap uĢaqlıqdan
vurğunuyam. Lap uĢaq vaxtından ailəmiz Sənəkuçan dağının qoynundakı Gur bulaq yaylağına köç eləyən zaman
babam Omaroğlu Mahmud Dağ Borçalı ellərini mənə
tanıdardı:
− Oğlum, bax, o zirvəsi dumanlı dağ ġindidi, bu tərəfdəki Qarabulaq kəndidi, ondan yuxarıda Dağ Arıxlıdı, o
yana keçəndən sonra meĢənin qoynunda gözəl, abad
kəndlərimiz var: ġindilər, Darvaz, Bağçalar, OrmeĢən...
− OrmeĢən?! Nə maraqlı addır... Ġlk dəfədir ki, eĢidirəm...
− Hə, mənim balam! OrmeĢən!.. O kənd Dağ Borçalının ən qədim kəndlərindəndir. Adamları da elə kəndin
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özü kimi maraqlıdılar: görkəmli, Ģux, qonaqpərvər, el təəssübü çəkən...
...Üstündən illər keçdi, bir qızmar, bürkülü yay günü
Qoçuluda təntiĢdik, ailəmlə birlikdə BaĢkeçid yaylaqlarına
qalxmağı qərara aldım. Qəmərlinin girəcəyindəki bulaqdan su içib, əl-üzümüzü yuyub, sərinləndikdən sonra dönüb əzəmətli ġindi dağının tamaĢaçısına durdum. Dağın
ətəklərindən baĢlayaraq dərələri, yastanaları, bələnləri
bəzəyən, yamacları, silviləri aĢıb xalı-xalça kimi yerə döĢənmiĢ zümrüd ormanlara, güllərdən, çiçəklərdən al-əlvan naxıĢlanmıĢ məxmər biçənəklərə baxmaqdan doymadım.
Birdən ürəyim atlandı, maĢının sükanını dikdirə qalxan qara yola sarı döndərdim, OrmeĢənə yön aldım. Arzum bu idi ki, babamın tərif etdiyi gözəl OrmeĢən elini
bağrıma basım, qonaqpərvər insanları ilə görüĢüb duzçörək kəsim, həm də, onun doğal, əsrarəngiz gözəlliklərini gözümə, ürəyimə çəkim...
Getdim, gəzdim, gördüm, görüĢdüm, ruhum təzələndi, ömrüm uzandı, yaddaĢıma köçdü OrmeĢən eli...
Bu günlərdə OrmeĢənlə yenə görüĢdüm, amma,
Borçalıda yox, Bakıda, öz evimdə. Təəccüblənməyin,
−“Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını vərəqləyəndə.
Kitabın araya-ərsəyə gəlib iĢıq üzü görməsində sözün müstəqim mənasında “qan-tər tökmüĢ”, əsl fədakarlıq və elsəvərlik göstərmiĢ müəllif, hörmətli qələm sahibi
Əlləz Vəliyev alqıĢa layiqdir. Əllərinə sağlıq, son dərəcə
xeyirxah və gərəkli iĢ görüb, elin-günün yaddaĢını yaradıb, OrmeĢənin tarixini möhürləyib.
Əlləz Vəliyev alqıĢa layiqdir, ona görə ki, kəndin 155
evini qapı-qapı gəzib, hər məhəllənin, hər nəsilin, hər
ailənin tarixi keçmiĢini, tərkibini araĢdıraraq kifayət qədər
dolğun məlumat toplamaq, onların soy ağaclarını, qohumluq əlaqələrini buğum-buğum, yarpaq-yarpaq çinlə32
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mək, adlı-sanlı kiĢiləri, müdrik el ağsaqqallarını, kəlağayılı, yaĢmaqlı ağbirçəkləri, telli-güllü gəlinləri, qızları, nurluziyalı elm xadimlərini, əməksevər kənd camaatını bəlli
edib, onların Ģəkillərini səf-səf düzmək, həyatı, məiĢəti və
məĢğuliyyəti haqqında məlumatları dənəbir-dənəbir yığmaq, sonra da isfəha-isfəha qələmə almaq nə asan iĢmiĢ?! Bundan ötəri illərcə əmək, sevgi, səbr, həvəs və ən
ümdəsi, − qeyrət gərəkdi!
Görün, müəllif elinin dəyərli övladlarını, saf, sadə
eloğlularını, kəndinin axar-baxarını, gur sulu bulaqlarını
necə məhəbbətlə təqdim edir?!
Ġllaha ki, hərəsi bir elə baĢucalığı gətirə biləcək pürkamal ziyalıları!
Ġllaha ki, hərəsi bir elin ləngərini saxlaya biləcək
qanı-qaynar, canı təpərli təəssübkeĢ oğulları!
Qeyd etmək lazımdır ki, kitab ensiklopedik qayədə
nizama gəlməsinə baxmayaraq hər səhifədə, hər mətndə
Əlləz müəllimin bədii təxəyyülünün də, iĢartısı gözə dəyməkdədir. Tamam baĢqa bir sənətin sahibi – meĢəçilik
təsərrüfatı mütəxəssisi olan müəllifin qələmindən Ģirin
məqamlar süzülməkdədir. Ara-bir BaĢkeçidə, OrmeĢənə
həsr olunmuĢ Ģeir nümunələrini yazıların “gözünə qatmaq” təqdirəlayiq maneradır, oçerklərin lirik əhvalda alınmasına yardımçı olur.
Kitabda kəndin nəhəng nəsillərindən biri – Qaraloğulları (Qaralovlar) nəsli haqqında geniĢ, salğarlı məlumat verilməsi yerinə düĢmüĢdür. Bu mübarək soyun adlısanlı nümayəndələri, xüsusən də, ünlü maarifçi Ziyəddin
Qaralov, ilk tibb iĢçisi Sinəxanım Qaralova, mahalın tanınmıĢ ziyalısı Bəkir Qaralov, elmlər doktoru, professor
Zahid Qaralov, Azərbaycan Respublikasının BaĢ prokuroru Zakir Qaralov və baĢqalarını OrmeĢənin fəxri kimi
dəyərləndirilməsi çox xoĢdur.
Kitabın maraqlı və əhatəli cəhətlərindən biri də (bunu bir memar olaraq qeyd edirəm) Əlləz Vəliyevin kənd33
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dəki memarlıq nümunələrindən – qayğıkeĢ el ağsaqqalları tərəfindən ucaldılmıĢ bulaqlardan söhbət açmasıdır.
Bulaqların kim tərəfindən və nə zaman qurulduğu haqqında geniĢ məlumat verilməsi və onların Ģəkillərinin də
əlavə edilməsi təqdirəlayiqdir.
Ən maraqlısı isə budur ki, müəllif ərinməyib OrmeĢən kəndinin sxematik (amma, xeyli müfəssəl) BaĢ planını tərtib etmiĢ və ətraf kəndlərlə əlaqə yolları barədə
təsəvvür yaratmağa nail olmuĢdur. Kənd mənzərəsinin
müxtəlif rakurslardan (görüm nöqtələrindən) çəkilmiĢ foto
– Ģəkilləri (özü də, ilin hər fəslində!) göz oxĢayandır. OrmeĢənlə bağlı sadalanan toponimlərin, meĢə zolaqlarının, biçənəklərin, təbii bulaqların, (22 sayda!) hətta, kol,
ağac növlərinin, müalicəvi otların tədqiq edilməsində müəllifin nə qədər zəhmət çəkdiyi oxucunu heyrətə gətirir.
Təəssüf ki, qədim OrmeĢən eli haqqında daha geniĢ
söz açmağa macalım olmadı, amma, ürəyimdən gələn bir
– neçə sətir səmimi kəlmə yaza bildiyim üçün özümü
xoĢbəxt sanıram.
Əlləz Vəliyevə isə bu qiymətli kitabına görə deyirəm:
− Gözün aydın olsun, eloğlu!
Üzün ağ olsun, qardaĢ, sən doğma kəndin OrmeĢəni, əziz elini-gününü yaddaĢlara həkk etdin, elin-günün
də sənin bu xeyirxah əməlini hər zaman minnətdarlıqla
xatırlayıb, yad edəcək.
Amma, sən demə, OrmeĢəni vəsfə çəkən təkcə
Əlləz Vəliyev deyilmiĢ. Qızılkilsəli Ģair Ġladi Öməroğlu gör
necə yerində deyib:
BaĢkeçiddə od-ocaqlı,
ġan-Ģöhrətli, xoĢ soraqlı,
Sıx meĢəli, gur bulaqlı
Bir kənd var ki, OrmeĢəndi,
Özü gözəl, xalqı Ģəndi!..
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ELXAN MƏMMƏDLĠ
AMEA Folklor İnstitutunun
Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin
müdiri, Əməkdar mədəniyyət
işçisi, Filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru

VƏTƏN BEġĠKDƏN BAġLAYIR
Vətən anlayıĢı olduqca geniĢ anlayıĢdır. Əslində
vətən dünyaya gəldiyimiz evdən, mıĢıl-mıĢıl uyuduğumuz
beĢikdən, böyüyüb boya-baĢa çatdığımız məhləmizdən,
kəndimizdən baĢlayır. Bir qədər yaĢa dolub dünyanı dərk
etdikcə vətən anlayıĢımız da dəqiqləĢir, həm də müqəddəsləĢir bizim üçün. Biz zaman-zaman Vətənin müqəddəsliyini, onun Ģirinliyini, həm də bizim ona gərəkliyimizi
anladıqca, onu daha aydın dərk edirik. Vətən – Ana kəlmələrini qoĢa iĢlədərək, çox zaman Vətən –“Anamız Vətən” və ya “Ana Vətən”deyirik. ġairlərimiz yuxusuz gecələrdə Vətənə həsr etdikləri Ģeirləri ilə tarixə düĢürlər. Tarixçilərimiz Vətənimiz haqqında əsrlərin qaranlıqlarında
itib-batan həqiqətləri durmadan tədqiq edib dəyərli əsərlər meydana gətirirlər. Məhrum akademik, Sovet Ġttifaqı
qəhramanı Ziya Bünyadov deyirdi ki Azərbaycanın tarixi
ayrı-ayrılıqda kəndlərimizin tarixindən baĢlayır. Bu gün
bizlər yaĢadığımız kəndin, qəsəbənin və ya Ģəhərin tarixini mükəmməl öyrənib ayrıca kitab Ģəklində nəĢr etsək,
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deməli bununla Ģərəfli tarixmizin öyrənilməsinə öz töhfəmizi vermiĢ oluruq. Daha dəqiq desək tarixĢünaslıq elmimizə öz Ģəxsimiz səviyyəsində xidmət göstərmiĢ oluruq.
Sevindirici haldır ki, son 15-20 il ərzində ayrı-ayrı kəndlərimizin tarixinə ayna tutan kitablar az deyildir. Xüsusən də
son illər Borçalının bir sıra kəndləri ilə bağlı tarixi kitablar
kifayət qədərdi. Təbii ki, onları sayıb-sadalamaq niyyətində deyiləm. Çünki, kiminsə əməyini qiymətləndirib, kimisə
unuda bilərəm. Ancaq bu məqamda o kitabları yazanlara,
nəĢr edənlərə, onlara maddi dəstək olanlara (ölənlərə
rəhmət, qalanlara çan sağlığı) dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onların hər birinin (ölənlərin ruhu qarĢısında) qarĢısında baĢ əyirəm.
Bu ənənə nə yaxĢı ki, bu gün də böyük uğurla davam etdirilir. Xüsusən də Borçalı ziyalıları tərəfindən daha aktiv Ģəkildə davam etdirilir. Bu məqamda Əlləz Vəliyevin bir neçə gün öncə mənə bağıĢladığı ”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” adlı son dərəcə maraq doğuran kitabı
bütöv Azərbaycan tariximizin bir hissəciyi kimi marağıma
səbəb oldu.
Kitab 2011-ci ilin əvvəllərində Bakıda nəfis Ģəkildə
“Nərgiz” nəĢriyyatında iĢıq üzü görüb. Kitabın müəllifi
Əlləz Vəliyev ixtisasca nə tarixçi, nə filoloq, nə coğrafiyacı, nə də hər hansı qələm adamıdır. O, sadəcə olaraq
MeĢə təsərrüfatı iĢcisidir. Uzun illər əsrarəngiz BaĢkeçid
bölgəsində məsul meĢə təsərrüfatı iĢçisi kimi öz sahəsində dərin hörmət qazanmıĢ bir adamdır.
Bir iĢ var ki, Əlləz Vəliyevin sinəsində döyünən qeyri-adi bir ürək var. Bu ürək Vətənin gülünü, çiçəyini, yalını,
yamacını, dağını, qayasını, Ģır-Ģır bulağını, zümzüməli
çaylarını, meĢələrini, gen dərələrini, yaĢıl düzlərini çoxlarından qat-qat artıq sevir. Əlləz qardaĢımız doğulub boya-baĢa çatdıqı bu gün də məĢhur kəndlərmizdən biri sayılan OrmeĢən kəndini də öz soydaĢlarından fərqli sevir.
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Və bu sevgisini əyani surətdə bizə də göstərməyi, həm
də sevdirməyi bacarır. Açığı mən ayrı-ayrı kəndlərimizdən bəhs edilmiĢ az kitab oxumamıĢam. Bu kitabların hamısı da xeyirxah bir niyyətlə yazıldığından bizlər üçün çox
doğmadır. Ancaq heç kimin əməyinə, zəhmətinə kölgə
salmadan deməyi özümə borc bilirəm ki, Əlləz Vəliyevin
kitabı ürək yanğısı, əhatə dairəsi və qədirĢünaslıq baxımından heç bir kitaba bənzəmir. Bu kitab, OrmeĢən kəndinin tarixini əks etdirməklə, həm də bu kəndin ensiklopediyası sayıla bilər. Kitabı oxuduqca müəllifin təkcə meĢə
təsərrüfatı iĢçisi olmaqla, onun coğrafiyacı, tarixçi, dilçi,
ədəbiyyatcı, hətta təbiətin dilini yaxından bilən bioloq və
nahayət yorulmaz bir səyyah olmadığına Ģübhə edirsən.
Əsasən “OrmeĢən tarixi”ndə (Ģərti olaraq belə adlandırıram. E.M.) nələrdən bəhs olunur?
Ġlk öncə kəndin quruluĢu, onun relyefi, Tarixi keçmiĢi, yaylaqları, bulaqları, yurd yerləri, biçənəkləri, əhalisinin
sayı, tayfa və nəsillər, bir-birinə qohum nəsillər, tayfa və
nəsil səcərələri, kəndə baĢqa yerlərdən köçüb məskunlaĢan nəsillər, OrmeĢəndən köçüb baĢqa kəndlərdə məskunlaĢan tayfalar. Kəndin qəhrəmanlıq və Ģücaət tarixi.
Tarixi ağsaqqalları, onların törəmələri. Böyük Vətən müharibəsinə gedənlər, qayıdanlar və qayıtmayanlar, Kənddə təhsil, məktəb məsələləri. OrmeĢən kəndindən çıxaraq Azərbaycanda, Rusiyada və baĢqa ölkələrdə yüksək
vəzifələrdə elm və mədəniyyət sahəsində çalıĢmıĢ soydaĢlar haqqında ətraflı məlumatlar almaq istəyən kim
varsa Əlləz Vəliyevin ”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını əldə etsin, sevə-sevə oxusun və mənim kimi qürur
duysun. Və “beĢikdən baĢlayan” Vətənimizin hər bir kəndi
haqqında belə bir kitab yazmaq üçün birlikdə düĢünək.
Sonda isə Əlləz Vəliyevə dərin minnətdarlıq hissi ilə
daha böyük uğurlar arzulayıram.
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QARALOV XIDIRNƏBĠ
HƏMĠD OĞLU
Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Administrasiyasının
iqtisadi siyasət şöbəsinin
baş məsləhətçisi
HÖRMƏTLĠ BACI OĞLU VƏ ƏZĠZ DOSTUM
ƏLLƏZ MÜƏLLĠMƏ!
Yurd sevgisi, vətən məhəbbəti hər kəsdə olur.
DüĢünürəm ki, bu sevgi səndə daha güclü imiĢ. Məhz bu
səbəbdəndir ki, belə bir kitab üçün lazımı materialları
səbrlə toplayıb, sistemləĢdirərək məntiqi çərçivəyə sala
bilmisən.
Kitabı vərəqlədikcə doğma adamların xoĢ simaları
göz önündə canlanır, ötüb keçən anlar yada düĢür, çoxçox uzaqlarda qalan yeniyetmə və gənclik illərinə qayıdırsan. Xəyalən özünü doğma yurdda, doğma adamlar arasında hiss edirsən, olub keçənlər, xoĢ xatirələr kino lenti
kimi adamı həyacanlandırır, düĢündürür və xoĢ ovqat yaradır.
Məncə, kitabın ən qiymətli cəhəti budur ki, kənddəki
nəsillərin təxminən son 200 ildəki inkiĢafı və dəyiĢiklikləri
tarixi, burada öz dəqiq əksini tapmıĢdır. Halbuki, babalarımız savadsız olmuĢ, özlərindən 2-3 nəsil o yana öz kök38
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ləri barədə məlumat verə bilmirdilər. Odur ki, bu qiymətli
mənbə yurdumuzu yaxından tanımaq istəyən bizim yeni
nəsil və maraqlananlar üçün gərəkli “yol xəritəsi” olacaqdır.
Əziz dostum!
Bu kitabı meydana gətirməklə böyük bir bölgədə
sağlığında özünə heykəl qoymusan, qeyrət göstərib tarix
yaratmısan. Ona görə də sənə ürəkdən təĢəkkür edirəm,
həyatda möhkəm can sağlığı və böyük uğurlar arzulayıram.

39

Ялляз Вялийев

ƏMĠRXAN BABAġOV
Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin baş məsləhətçisi,
iqtisad elmləri namizədi, dosent

Çox hörmətli, Əlləz müəllim!
Sizin “Nərgiz” nəĢriyyatı tərəfindən nəĢr olunan
“Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını çox məmnunluqla
oxudum.
Bu əsəriniz mənə birincisi, Faxralıdan Qaraxaç
yaylağına el köçü ilə OrmeĢən kəndindən köçüb getməyimi yada saldı, məni düz əlli il çavanlaĢdırdı. Ġkincisi,
OrmeĢən kəndindən həyatda mənlə rastlaĢan və tanıĢ olduğum, Borçalının sayılıb seçilən ağsaqqalı, görkəmli
alim və ictimai xadim Zahid Qaralovun, Azərbaycan Respublikasının BaĢ Prokuroru Zakir Qaralovun və ən yaxın
ailəvi dostum Xıdırnəbi Qaralovun kök-köməncini dəqiqliyi ilə öyrəndim. Üçüncüsü, bu dağ kəndində doğulmuĢ
və bu gün Gürcüstanda, Azərbaycanda və digər ölkələrdə iqtisadiyyatın bu və ya digər sahələrində çalıĢanlar
haqqında məlumatlandım.
Əlləz müəllim, sizin bu kitabınız biz borçalılara bir
nümunə olmalıdır. Çünki, bəzən müəyyən yazılarda Borçalı türklərinin tarixinin 200-300 il olduğunu qeyd edirlər.
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Bu isə tamam səhvdir. Hər halda dəniz səviyyəsindən
1378, 2 metr yüksəklikdə yerləĢən kənddə əhali bir
gündə məskunlaĢmayıb. Buna əsrlər lazımdır. OrmeĢən
də Borçalıda olan qədim yurd yerlərindən biridir. Siz bu
əsərinizlə OrmeĢənlilərin iki əsrlik Ģəcərəsini, pasportunu
yaratmısınız. Buna görə çox sağ olun. Mən arzu edərdim
ki, Borçalıda olan bütün kəndlər haqqında heç olmasa
indi belə kitablar yazılsın, tarixi memarlıq abidələrinin yeri
və Ģəkilləri verilsin. Bu bizlərdən gələcək nəsillərə çatdırılacaq ən böyük ərməğandır. Bir daha bu yaxĢı əsərinizə
görə sizə təĢəkkür edirəm.

41

Ялляз Вялийев

MƏMMƏDLĠ ZƏLĠMXAN
ADĠL OĞLU
“Borçalı” İctimai Cəmiyyətinin
sədri

BU GÜN YAZILAN 100 ĠL SONRA
ĠSTĠNAD NÖQTƏSĠDĠR
Ulularımız öz zəngin mədəniyyəti, mənəviyyatı,
adət-ənənələri, özünəməxsus yaĢam tərzi, mükəmməl
ailə sistemi ilə hər birimizə qürur verən tarix yaratmıĢlar.
Bu dəyərlərə baxanda Tanrının bizləri Türk yaratdığına
görə minnətdar olmalıyıq. Borçalı türk torpağı və toplumu
öz zənginliyi ilə Türk dünyasına bir yaraĢıqdır. Bu gün
yaradılan və yazılan tarixin 10-50-100 ildən sonra istinad
nöqtəsinin olacağının fərqində olmalıyıq. Qədim Borçalı
mahalının tarixini, folklorunu, mədəniyyətini öyrənməyə
cəhdin özü düĢüncəmə görə çox vacibdir. Dəyərli eloğlumuz Əlləz Vəliyevin ilk cəhdi və onun məntiqi nəticəsi
olaraq ərsəyə gələn “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı
gərgin əmək və tədqiqatın nəticəsi kimi bu baxımdan çox
əhəmiyyətlidir.
Gürcüstanda Borçalı türklərinin məskunlaĢdığı 200-ə
yaxın yaĢayıĢ məskənlərinin çoxusunun bütün göstərici42
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ləri ilə tədqiq olunmaması təəssüf doğurur. “Borçalı” Cəmiyyəti olaraq həmin kəndlərin hərtərəfli tədqiq olunmasını vacib hesab edirik.
Müəllif, qədim OrmeĢən elinin tarixi, etnoqrafiyası,
toponimləri, hidronimləri, adət ənənələri, özəllikləri haqda
çox dəyərli məlumatlar verə bilmiĢdir. Hər kəs ki, öz ellərinin bu gününü araĢdırır onlar bütövlükdə Borçalı elinin
həqiqətlərinin üzə çıxarılmasına, onun tarixə köçürülməsinə yardımçı olmuĢ olarlar. Ġnanıram ki, OrmeĢən eli, Borçalı türkləri və Borçalı sevərlər Əlləz bəyin əməyinə layiqli
qiymətlərini verəcəklər. Ona el-oba, Borçalı türk dünyası
üçün verdiyi gərgin əməyə görə təĢəkkür etməklə, bu kitabı ərsəyə gətirdiyi üçün səmimi olaraq təbrik edərək OrmeĢən elinin daha uzaq tarixinin araĢdırılması istiqamətində səmərəli fəaliyyət arzulayıram.
Ġnanıram ki, bundan sonrakı zamanlarda OrmeĢən
elindən həm doğulanların, həm orada orta, ali təhsil alaraq öz el-obasında elm zirvələrinə yüksələnlərin, Gürcüstanın ictimai-siyasi həyatında önəmli yer tutanların, həm
də öz ellərində haqqa qovuĢanların sayı azalmayacaq!
XoĢ o kəslərin halına ki, ulu yaradanın məsləhət bildiyi eldə iĢıqlı dünyaya gəlməklə həmin yerdə də haqq dünyasına qovuĢurlar.
OrmeĢən elində doğulanlar var olsun, OrmeĢən elində uyuyanlara Allah rəhmət eləsin!
Borçalı türk eli var olsun!
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MƏDƏD COġQUN
(İsmayılov Mədəd İsa oğlu)
Şair, Azərbaycan Yazıçılar və
Jurnalistlər Birliklərinin üzvü

ELƏ-OBAYA MƏHƏBBƏTĠN BƏHRƏSĠ
Ümid kimi ürəyinə süzüləm
Kimin ki, qəlbində çoxdur qübarı.
Çiçək olub sinəsinə düzüləm
Ulu Borçalıya gedən yolların.
Müqəddəs Borçalıya ülvi, əbədi, sonsuz sevgini hərə bir cür ifadə edir, kimlərsə Ģerilə, kimlərsə qayğı və
dəstəklə, kimlərsə də köks ötürüb göz yaĢı axıtmaqla.
Son vaxtlar Borçalıya, onun ayrı-ayrı bölgələrinə, hətta
kəndlərə belə həsr edilmiĢ kitabların iĢıq üzü görməsi də
bu sevginin təzahürüdür. Bu nöqteyi-nəzərdən eloğlum
Əlləz Vəliyevin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı diqqəti cəlb edir.
Yaradıcılığımın və poetik əhval-ruhiyyəmin gərginlikdə olmasına baxmayaraq kitab haqqında bir neçə söz
deməyi özümə borc bilirəm.
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Bu kitabda müəllif tərəfindən OrmeĢən sakinlərinə,
bu kənddə dünyaya göz açan insanlara – eloğlularına
hörmət, vətənə, boya-baĢa çatdığı yurda, uĢaqlıq, gənclik
aləminin unudulmaz xatirələrinə sevgi və ehtiram, müəyyən mənada onların yaddaĢlara köçürülməsinə qayğı ilə
yanaĢılmıĢdır.
Bununla yanaĢı, həm də özündə müqəddəs soy kökünün – əzizlərinin uyuduğu haqq yerlərini əbədiləĢdirmək və ziyarətgahlığa çevirmək, bu da o torpağa olan
sevginin təzahüridir.
Müəllif ”OrmeĢən kəndində və ətrafında oğuz türklərinə mənsub olan yer adları” materialını OrmeĢənin yetirdiyi Ģöhrətli, müdrik, ləyaqətli, əməksevər insanlardan
əvvəl verməklə, bu Ģəxslərin məhz belə füsunkar diyarla
bağlılığını nəzərə çatdırmıĢdır. Nəsillər haqqında materiallarda baĢqa kəndlərdən OrmeĢənə ərə gəlmiĢ xanımların,
həmçinin bu kənddən baĢqa eldə ailə həyatı qurmuĢ
xanımların ərlərinin ünvanının verilməsi yaxĢı cəhətdir.
Müəllif, “OrmeĢən kəndindən AĢağı Qarabulaq kəndinə köçmüĢ Alı öyü, Mollalı öyü” yazılarında OrmeĢəndən baĢqa kəndə köçmüĢ həmyerlilərini də diqqət mərkəzində saxlayır.
Əlləz Vəliyevin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabının məni bir qədər kövrəldən və qəlbimdə xüsusi məmnunluq hissi yaradan cəhətlərindən biri də 1990-ci ildə
kənddə olan evlərin sahibləri ilə bərabər verilmiĢ sxemidir. Ġlk baxıĢdan adi görünən bu sxem birlik, yaxınlıq,
qonĢuluq və nəhayət kimin harada olmasından aslı olmayaraq bir xəttə, bir düzümə, gor qonĢusu anlamına
bağlılıq ideyasını irəli sürür. Bu isə çox müqəddəs bir yanaĢmadır.
Məni həm heyrətləndirən, həm də sevindirən bir məqam da belə zəruri və xeyrxah iĢin məhz orta ixtisas
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təhsilli bir ormeĢənli tərəfindən görülməsidir. Dəqiq bilirəm ki, bu kənddən çoxlu alimlər, ədəbi mühitdə söz deməyə qadir olan ziyalılar çıxmıĢdır. Kitabı isə sıravilərdən
biri yazmıĢdır. Bu da OrmeĢən elinin qüdrətinə dəlalətdir.
Bu kitabda həm də Ġkinci Dünya müharibəsi, Əfqanıstan və Qarabağ müharibəsinin iĢtirakçıları, iĢ adamları,
qulluqçuları, kolxozda-sovxozda və baĢqa sahələrdə çalıĢmıĢ Ģəxslər haqqında ətraflı məlumatlar verilmiĢdir.
Ümumiyyətlə, Əlləz bəyin əməyini yüksək qiymətləndirir, ona sağ ol deyir və uğurlar diləyərək, öz fikirimi
yazmıĢ olduğum Ģeirlərimlə tamamlayıram.
BAġKEÇĠDĠN OBALARI, ELLƏRĠ
Qızılkilsə, Yırğançay – ağır ellər,
Azərbaycan Gəyliyəni, Dunus, Şindilər,
Armudlu, Bəzəkli, Oğuzman, Dəllər
Başkeçidin obaları, elləri.
Hamamlının şöhrəti var, şanı var,
Səfərli, Məmişli, Qamışlı, Candar,
Muğanlı, Saatlı – ürəkdə qubar,
Başkeçidin obaları, elləri.
Yaqublu, Şahmarlı, Qəmərli – həyan,
Qoşa Qarabulaq, Hüseynkənd loğman,
Mahmudlu, Məmişlər dillərdə dastan,
Başkeçidin obaları, elləri.
Ormeşən – ormandır, Bağçalar – bağdır,
O, Dağ Arıxlıdır, bu Gödək Dağdır,
Valgem, Saca sönməz oddur, ocadır,
Başkeçidin obaları, elləri.
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Qırxbulağı 40 incəbelli pəri,
Leyləkuçan, Şamdüyə şah əsəri,
Mədəd Coşqunun son məzar yeri
Başkeçidin obaları, elləri.
1970-ci il
BAġKEÇĠD
Yenə nə dolubsan qara buludtək,
Gəl qaş-qabağını tökmə, Başkeçid.
Sən allah, incitmə sınıq könlümü,
Qəlbimə çarpaz dağ çəkmə, Başkeçid.
Səndə babaların yolu-izi var,
Neçə hikiməti var, söhbət-sözü var.
Belə getməz, bu xata da sovuşar,
Möhkəm dayan, dizə çökmə Başkeçid.
Çoşqun deyər, etmə qüssə, etmə qəm,
Zildə səslən, yaraşmayır sənə bəm.
Öləndə də qucağında öləcəm,
Qol qoymuşam belə hökmə, Başkeçid.
1991-ci il
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RƏġĠD BƏDƏL OĞLU
BƏDƏLOV
Borçalı içtimai birliyinin idarə
heyətinin üzvü, Kəpənəkci
xeyriyyə fondunun sədri,
Maarif əlaçısı, əmək veteranı

ƏLLƏZ NƏBĠ OĞLU VƏLĠYEVĠN TARĠXĠ
ƏSƏRĠ OLAN “BORÇALIDA QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ”
KĠTABI HAQQINDA

Kitab haqqında rəyimin baĢlanğıcını, Xalq Ģairi Zəlimxan Yaqubun BaĢkeçidə həsr etdiyi Ģeirlə baĢlayıram.
Sözlə xatırlasın, söhbətlə ansın,
Zəlimxan eşqinlə yandıqca yansın,
Qoy sənin adınla qoşa dayansın
Özülüm, şöhrətim, binam, Başkeçid!
Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevin yazmıĢ olduqu “Borçalıda
Qədim OrmeĢən eli” kitabı, gələcək və indiki nəsil üçün
yüksək dəyərə malik olan tarixi bir əsərdir.
Müəllifin tarixi sənəd olan bu kitabı, Borçalı mahalının oğuz-türk yurdu olan OrmeĢən kəndi haqqında dəqiq – aydın geniĢ məlumat verir. Müəllifin arzusu OrmeĢən kəndinin yenidən qurulması və inkiĢafı naminə gənc48
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lərin vətənə qayıtması üçün müraciət edir. Gələcəkdə OrmeĢənlilərin bir-birini itirməməsi üçün OrmeĢəndə olan
nəsillərin bir-birinə qan qohumluğu əlaqəsi ilə bağlı olduğunu göstərir.
Ən maraqlısı budur ki, kitabda kəndin ağsaqqalları,
ağbircəkləri, ilk müəllimləri, alimləri, hərbiçiləri, ziyalıları,
dövlət xadimləri, Sərkər cobanları, tarixi abidə olan, memarlıq üslubu ilə tikilmiĢ soyuq bulaqları, Müharibə veteranları, Müharibəyə gedib qayıtmayan vətən Ģəhidləri,
Qarabağ Ģəhidləri, döyüĢçüləri haqqında geniĢ və ətraflı
məlumatlar verilmiĢdir.
Məlumdur ki, kəndin tarixini göstərən kitab hər bir
ailənin stolüstü kitabı olmalıdır. Gənc nəsil ondan bəhrələnməlidir.
Əlləz Nəbi oğlu öz vətənpərvərliyi ilə, elinə-obasına
olan məhəbbətini, əsl türk kimi tarixi bir əsər yaratmıĢ və
gələcək nəslə ötürmüĢdür.
Müəllifin özü meĢə təsərrüfatı mütəxəsisi olmasına
baxmayaraq, çox böyük, Ģərəfli zəhmətə qatılaraq, tarixi
faktlara, adət-ənənələrə əsaslanaraq anlaĢılan formada
qədim OrmeĢən kəndi üçün tarixi ensiklopediya yaratmıĢdır.
Müəllifin Ģərəfli qazancı ondan ibarət oldu ki, nəki
həyat var tarixdə, yaddaĢlarda yaĢayacaqdır.
Sağ ol! Əziz eloğlu, sizə həyatda uğurlar, arzulayıram. Mənəvi zənginlik, fiziki kamillik, xoĢ arzular, mənalı
günlər, sizinlə olsun!
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HÜSEYN ARTIKOĞLU
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat
Universitetinin dosenti, texniki
elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Əlləz bəyin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı
böyük əməyin məhsuludur. Ġndi Gürcüstan Respublikasının Borçalı (Kvemo Kartli) mahalının BaĢkeçid (Dmanisi) rayonunun bənzərsiz, gözəl bir guĢəsində yerləĢən
OrmeĢən kəndinin yaxın keçmiĢindən baĢlayaraq indiyə
kimi orada yaĢamıĢ və yaĢayan insanlardan bəhs olunur,
OrmeĢənin hansı kəndlərlə əhatə olunduğu, nə qədər
əkənəyi, nə qədər biçənəyi, nə qədər örüĢü olduğu qeyd
olunur. OrmeĢən və ətrafında hansı ağac növü, kol növü
və müalicəvi ot növlərinin bitməsindən məlumat verilir.
OrmeĢənin, demək olar, əksər yer və bulaq adları öz əksini kitabda tapmıĢdır ki, bu da müəllifin vətən sevgisindən və bu yerlərə yaxĢı bələd olmasından xəbər verir. Bir
anlığa təsəvvür edək ki, bu kitab min və yaxud çox il bundan əvvəl yazılıb. Siz onda bu kitabın dəyərini daha aydın təsəvvür edərsıniz. Nə yazıq ki, bu sayaq kitablar təzəlikcə yazılmağa baĢlayıb. Kitab geniĢ oxucu kütləsi
üçün nəzərdə tutulub və tarixi kitab olmağa iddia etmir.
Bununla belə gələcək nəsillər üçün Borçalının və onun
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bölgələrinin tarixini araĢdıranlar üçün maraqlı mənbə ola
bilər. Axı bunu, demək olar, hadisə iĢtirakcısı olan adam
yazıb. Bu günun adi hadisələri gələcək üçün tarixdir. Bu
baxımdan, buna bənzər kitabların bütün Borçalı mahalının kəndləri üçün gəlcəkdə yazılması böyük hadisə olardı.
OrmeĢən kəndindən çıxan ziyalıların tanıdılması və
təbliği də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kitabı oxuyarkən
bir daha əmin olursan ki, bütün insanlar biri birinə uzaq
və yaxud yaxın qohumdurlar. Sadəcə biz bunları unuduruq. Ancaq yazılı xatirə elə bir Ģeydir ki, uzun müddət bu
qalır və insanları biri birinə daha da yaxınlaĢdırır və isiniĢdirir. Mən Əlləz bəyə bu kitab üçün təĢəkkür edirəm və
gələcək iĢlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. OrmeĢənin gələcək nəsli Sizi minnətdarlıqla xatırlayacaq.
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ġƏMĠSTAN ƏLĠZAMANLI
Sənətçi, hərbi diktor

ƏLLƏZ VƏLĠYEVĠN YAZMIġ OLDUĞU ”BORCALIDA
QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ” KĠTABI HAQQINDA
Əlləz Vəliyev ”Borcalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını
sevə-sevə və ustalıqla qələmə alıb. Kitabı oxuduqca, gözəl təbiətə malik olan OrmeĢən kəndinin vüqarlı dağlarını
bir daha gəzib dolaĢırsan, əyilib buz bulaqlarından doyunca su içirsən, yamyaĢıl meĢələrində itib batırsan...
Əlləz müəllimin bu kitabı oxucunun əlindən tutub, o
gözəl yerləri gəzdirir, göstərir və sevdirir.
Bu kitab həm tarixi, həm də mənəvi baxımdan çox
qiymətlidir. Əlləz müəllimə yazmıĢ olduğu kitaba görə öz
təĢəkkürümü bildirərək, daha böyük uğurlar arzulayıram.
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OVÇU ALI OĞLU
QÜRBƏTOV
Azərbaycan Standartlaşdırma,
Meteorologiya və Patent üzrə
Dövlət komitəsində şöbə müdiri

“Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı haqqında
mənim çox sevimli tarix-ədəbiyyat müəllimim Vəliyev Vəli
Alı oğlu tərəfindən yazılan “Ön söz”-də ətraflı və dolğun
məlumat verilmiĢdir.
Ona görə də mən bəzi məqamları nəzərə çatdırmaq
istərdim.
OrmeĢən kəndi barədə ayrı-ayrı Ģeirlər, məqalələr
yazılsa da bu kitab kənd haqqında yazılan ilk kitabdır.
Müəllif Vəliyev Əlləz Nəbi oğlu tərəfindən ərsəyə
gətirilən bu kitab onun elinə-obasına bağlılığının, ormeĢənlilərə olan məhəbbitinin təzahürüdür və həm də bu
kəndin öz sakinləri tərəfindən tərk edilməsi qorxusudur.
Müəyyən səbəblər üzündən vaxtı ilə kənddən köç
etmiĢ insanların öz doğma yurdlarına qayıtmaq meyli yarandığı bir zamanda kitab daha böyük əhəmiyyət kəsb
edir.
OrmeĢən kəndində və onun ətrafında olan yaĢayıĢ
və yer adlarının eyni zamanda o yerlərin təxmini coğrafi
konturlarının, koordinatlarının göstərilməsi, Türk –Azər53
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baycan dilində olan həmin adların, Borçalıda olan bəzi
yer adları kimi, dəyiĢdirilməsi cəhdlərinə əngəl ola bilər.
Arxiv sənədlərini və əldə olan sənədləri araĢdıraraq,
yaĢlı adamlardan soruĢaraq hər bir nəslin nümayəndələri
haqqında dəqiq məlumat toplamaq müəllifin olduqca
çətin və gərgin əməyinin nəticəsidir.
Burada eyni zamanda “Nərgiz” nəĢriyyatının iĢini
qeyd etmək lazımdır. Kitabın çapında keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuĢdur. ġriftlərin aydınlığı və poliqrafiya tərtibatı təqdirə layiqdir.
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FƏXRƏDDĠN CAMAL OĞLU
HƏMĠDOV
Азярбайъан Республикасынын «Металлурэийа» Дювлят ширкятинин sabiq
президенти, Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Metrologiya və standartlaşdırma” kafedrasının müdiri, dosent

”BORÇALIDA QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ”
KĠTABI HAQQINDA
Borçalı elinin, istedadlı və mərd oğlu Ə.Vəliyevin
yazdığı və təklif etdiyi ”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabından – Borçalı elinin qədim tarixə malik olan torpaqları, insanları, tarixi yerləri haqqında geniĢ məlumatlar almaq olur. Bildiyimiz kimi “Zamanın dərinliklərində nəsillər
ruhən mərd insanların kölgəsini görəcək” fəlsəfi fikri daimə
mövcuddur və həmiĢə aktualdır. Gənc yazar Əlləz Vəliyevin təklif etdiyi kitabın əsas xüsusiyyəti Borçalı elinin “OrmeĢən” kəndinin tarixi üzrə oçerklərin Ģərhini xeyli dərəcədə inqilaba qədərki və böyük vətən müharibəsi iĢtirakçıları haqqında sənədli materialın istifadəsinə əsaslanmasından ibarətdir ki, bu da oxucuya qədim zamanlardan bu
günlərədək OrmeĢən kəndinin və mərd insanların tarixinin nisbətən daha dolğun-tam xronologiyasının təqdim etməyə imkan verib.
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Təklif olunan oçerklərin mətnində göstərilən dövrün
elmi-texniki və ictimai fikir tarixini əhəmiyyətli dərəcədə
zənginləĢdirmiĢ Ģəxsiyyətlər haqqında əlavə məlumatlar
kitabı daha da maraqlı etmiĢdir.
Bütövlükdə qeyd etmək lazımdır ki, Bakıda və Azərbaycanda Borçalı elinin tarixi, təĢəkkülü və təkamülü haqqında çap olunmuĢ xronoloji materiallar, mənim fikrimcə
gənc nəsillərdə torpağa, yurda və obaya bağlılığını çoxalda bilər. Beləliklə, Əlləz müəllimə uzun ömür, can sağlığı və gələcək iĢlərində uğurlar arzu edirəm.
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VƏLĠ HÜSEYNOĞLU
Aşağı Qarabulaq kəndindən,
ehtiyatda olan polkovnik-leytenant

UĢaqlıqdan yadımda qalan və doğma Borçalımın
dilində səslənən atalar sözü, bu gün də öz aktuallığını itirməyib: ”Hər Ģey çürüyəcək, ancaq gördüyün xeyirxah iĢlər və yaxĢılıqlar qalacaq”
Əlləz Vəliyevin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” adlı
kitabı da ümüdvaram ki, yüz illərlə öz aktuallığını itirməyib
bu sözləri təsdiqləyəcək.
Bu kitab müəllif tərəfindən öz ana yurduna, millətinə
edilən bir yaxĢılıqdır, bir övlad borcudur və bu xeyirxah
iĢin dəyəri uzun müddət hiss olunub çürüməyəcək.
Müəlliflə etdiyim söhbət zamanı məlum oldu ki, O,
bu kitabı buraxmaq üçün dörd ilə yaxın vaxtını sərf edib
və bir çox çətinliklərlə qarĢılaĢıb.
Onun axtarıĢ sahəsində çəkdiyi zəhmətlər doğrudan
da insanı, yaxĢı mənada, heyrətləndirir və xeyirxah iĢlər
görməyə cəlb edir. Neçə-neçə insanlarla görüĢlər olub,
arxivlərdə olan Ģəkilləri üzərə çıxarmaq üçün, uzun-uzadı
yollar gedilib, əziyyətlər çəkilib. Bunları nəzərə alanda
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aydın görünür ki, bu kitab böyük bir dözümün əməksevərliyin və maddi xərclərin yekunudur.
Ġndiki zamanın cavan oxucularına, bəlkə də bu sadə
bir iĢ kimi görünsün. Çünki, bu günkü inkiĢaf Ġnsanlara
geniĢ yollar açır və hər kəs istədiyi zaman Ģəkillər, “videolar”çəkib hadisələri “canlandıra” bilirlər.
Ancaq o zamanlar bir Ģəkil çəkənin kəndə gəlməsi,
indi açıq kosmosa çıxan kosmonavatla görüĢ kimi bir Ģey
idi. Ona görə də bu nadir Ģəkilləri tapmaq və onlar haqqında olan məlumatları yığmaq Əlləz müəllim üçün heç
də asan iĢ deyildi.
SSRĠ dağıldıqdan sonra, xalqın öz köhnə yurdlarını,
məcbur olub, tərk etməsi, onu yeni-yeni addımlar atıb,
yeni izlər axtarmağa vadar edirdi...
Bunlara baxmayaraq, müəllif qarĢısına qoyduğu
məqsədin öhdəsindən mahiranə gəlir və əmək sevərliyini,
israrlığını göstərərək, istədiyinə nail ola bilir.
Kitabda əksini tapmıĢ Ģəkillər və onların haqqında
toplanmıĢ materiallar oxucularını XX-ci əsrə qaytarıb yaĢa dolmuĢların xatirələrini canlandırır, cavan oxucularını
isə xəyal dəriyasına qərq edib, köhnə zamanlara aparır.
Öz kəndinin tarixini əbədiləĢdirmək üçün atdığı addımlar, müəllifin yaradıcılığına yeni-yeni müvəffəqiyyət arzuları sövq edir və ona qarĢı olan hörməti yüksək pillələrə
qaldırır. Kitabda əksini tapmıĢ qədim OrmeĢən elinin
tarixi mənə coxdan əkilmiĢ və öz kökləri ilə torpağın dərinliklərində iz salmıĢ qocaman bir palıq ağacını xatırladır.
Ağacın tacından sahəyə vaxtı-vaxtında tökülmüĢ
yarpaqlar növlərini dəyiĢərək torpağı qidalandırırlar ki,
onların əvəzinə, vaxtaĢırı yeni-yeni zoğlar, yarpaqlar bitib, ətrafdakı ağaclarla birlikdə xalqa qulluq etsinlər və
keçmiĢi unutmasınlar...
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Əlbəttə, öz ata-baba yurdunu ürəkdən sevən bir insan, bu qədər axtarıĢ iĢləri aparıb, əziyyətlərə qatlanıb,
xərclər cəkib, belə bir kitabı dünyaya gətirməyə qadirdir.
Kitabın bədii dəyərindən danıĢmaq fikrində deyiləm.
Mütəxəssislər, yəqin ki, bu haqda öz fikirlərini bildirərlər.
Mənim məqsədim, Əlləz müəllimin əməksevərliyini,
onun, axtarıĢ iĢləri apardığı zaman üzləĢdiyi çətinliklərin
öhdəsindən öz iradəsi və dözümü ilə gəlmək bacarığını
qiymətləndirməkdir.
Bütün bunları nəzərə alaraq ona bu gün yalnız afərin sözünü deməyi özümə borc bilirəm və hiss edirəm ki,
bu söz yalnız mənim yox, coxlarının ürəklərindən gələn
sözdür...
Kitabın otuz ikinci səhifəsində yerləĢən Ģəklə görə
minnətaram. Bu Ģəkil mənim ücün əziz və unudulmazdır.
O, məni yenidən o illərə qaytarıb, olub keçənləri xatirəmdə bir daha canlandırır.
Tale kimlərisə uzun illər qürbətə atıb öz ana yurdlarından ayırdı, kimlərəsə öz yurdunda, öz doğma kəndində, ömrünün axırına kimi yaĢamağı qismət etdi... ġəkilə
baxdıqca məni böyük bir kədər və həyacan bürüyür...
Artıq hamaĢların və müəllimlərin çoxları dünyalarını
dəyiĢiblər. Allah rəhmət eləsin!.. Ancaq yaddaĢlarda, bir
yadigar kimi iz salmıĢ kəlamları, sözləri, bugün də, məni
keçmiĢə qaytarır və olan xatirələri yenidən canlandırıb
məni dərin bir kədər və həyacan yaĢamağa cəlb edir.
Ona görə müəllifə çox sağ ol deyib, gələcəkdə,
çəkdiyi zəhmətlərin daha da uğurlu olmasını arzulayıram.
YaxĢı niyyətin, yaxĢı arzunun özü də böyük iĢdir.
Əlləz müəllim, sizə can sağlığı və yeni yeni müvəffəqiyyətlər...
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YUSĠF RƏHĠM OĞLU
VƏLĠYEV
”Aqrarkredit” Səhmdar Kredit
Təşkilatının İdarə Heyəti sədrinin
birinci müavini

ELĠN YADDAġINDAN TARĠXĠN YADDAġINA
Qədim türk yurdu Borçalının ağır elləri sırasında
OrmeĢən adı xüsusi olaraq vurğulanır. OrmeĢən tarixi
mənbələrdə, elmi əsərlərdə, bədii ədəbiyyatda, publisistik
yazılarda tez-tez xatırlanır. Xalq Ģairləri Osman Sarıvəlli
və Zəlimxan Yaqub öz Ģeirlərində OrmeĢənin və
BaĢkeçidin bədii portretini yaratmıĢlar. Burada Osman
Sarıvəllinin “Yetirin” Ģeirindən bir bəndini təqdim etməklə
kifayətlənmək olar:
Qoca Şindi, leyləkuçan, Ormeşən!
Ömrüm boyu unutmaram sizi mən!
Sirr sözümü sər-çeşmədə səyrişən,
Salxım saçlı budaqlara yetirin.
Əlləz Vəliyev “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” (Bakı,
2011) kitabını, sanki, Ulu kitabımız “Dədə Qorqud”da
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Qazan xanın dilindən bəzi misraların məna yükünə
söykənərək yazıb. OrmeĢənin meĢəsini, dağını, düzünü,
bulaqlarını – bir sözlə, coğrafiyasını incəliyinə qədər, zərgər dəqiqliyi ilə ifadə etməyə çalıĢıb Əlləz Vəliyev. Amma
bu da var ki, müəllifin kitabı vərəqləndikcə OrmeĢən elinin
ağsaqqalları, ağbirçəkləri, tanınmıĢ ziyalıları göz önünə
gəlir, böyük bir kəndin müasir tarixi canlanır. DüĢünürsən
ki, müəllif OrmeĢənin hər bir ailəsinin qısa tərcümeyihalını, tarixini yazmaq üçün nə qədər əmək sərf edib, nə
qədər müĢahidələr aparıb. ġübhəsiz ki, cavab aydındır:...
yuxusuz gecələr, gərginlik içərisində yazıb-yaratmaq.
Əlləz Vəliyevin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını təkcə bir kəndin, bir elin haqqında olan əsəri kimi dəyərləndirmək olmaz. Çünki müəllif bütün türk dünyasına
Borçalıdan, daha dəqiqi isə OrmeĢəndən boylanmağı bacarmıĢ, OrmeĢənin tarixini, etnoqrafiyasını, coğrafi koordinatlarını, ən əsası isə tanınmıĢ insanlarını bir yerdə təqdim edə bilmiĢdir.
Əlləz müəllim, açığını desəm “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabında məni ən çox təsirləndirən kəndin ağsaqqallarının, ağbirçəklərinin, eləcə də tanınmıĢ Ģəxslərin
Ģəkilləri oldu. Sən onları elin yaddaĢından tarixin yaddaĢına həkk etdin, qardaĢ!
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ELBRUS QƏMGĠN
Şair, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü

“BORÇALIDA QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ”
KĠTABI HAQQINDA
“Borçalıda Qədim OrmeĢən eli” kitabını vərəqləyərkən qəlbimdən müəllif Əlləz Nəbi oğluna yalnız və yalnız
dərin minnətdarlıq və təĢəkkür hissləri keçdi. Çünki müasir dünyamızda bu və ya digər adlarla güclü, zəifi sıxıĢdırmaq, onun mədəniyyətini, maddi mədəni sərvətlərini,
dilini, tarixini və bütün milli dəyərlərini yavaĢ-yavaĢ əritmək və nəticədə tamamilə sıradan çıxarmq məqsədindədir.
Bu cür qarıĢıq məqamda belə kitabların ortaya qoyulması ən təqdirə layiq hallardan biridir. Ona görə ki, tarixi həqiqətə söykənən belə əsərlər, türk düĢmənlərinə ən
tutarlı, kəskin cavab verən silahdır.
Əlləz Nəbi oğlunun 2011-ci ildə iĢıq üzü görmüĢ bu
dəyərli əsəri səcərə xarakteri daĢıyaraq qalmır, belə ki, o
qədim bir türk elinin coğrafiyasını, tarixini, etnoqrafiyasını
və bu kimi keyfiyyətlərini dəqiqliklə əks etdirən güzgüdür.
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Müəllifin bu kitabı tədricən sıxıĢdırılan, itib batmaqda olan ulu yurd yerlərimizin, milli dəyərlərimizin qorunması üçün çox cürətli bir vətəndaĢ harayıdır.
Zaman-zaman tarixi haqsızlıqlara məruz qalan ulu
bir xalqın bir qarıĢ torpağını belə nə unutmağa, nə də
tarixin yaddaĢından onları silənlərə biganə qalmağa bizim
bir türk olaraq mənəvi haqqımız yoxdur. Bu mənada çox
sənətkarlıqla qələmə alınmıĢ “Borçalıda Qədim OrmeĢən
eli” kitabı gələcək nəsillər üçün çox dəyərli bir yaddaĢ
mənbəyidir. Belə kitabların ərsəyə gəlməsi dərin axtarıĢların yuxusuz gecələrin, möhkəm iradənin və güclü milli
qeyrət hissinin sayəsində ortalığa çıxır. Tarixin müxtəlif
dönəmlərində yad təsirlərə məruz qalmıĢ bir qarıĢ torpağın belə, bir daha özümüzünküləĢdirilməsi, özümüzə
qaytarılması baxımından bu əsərin müstəsna əhəmiyyəti
vardır.
Bəli, bu həqiqətdir! Türk əyilməz-sınar əbədiyyətə
qovuĢar və yenidən torpaqdan baĢ qaldırar, çünki həmin
torpaqda məhz onun rüĢeymləri mövcuddur, o torpaq
onun qanı ilə suvarılmıĢdır. OrmeĢən eli də belə yurd yerlərimizdən biridir. Bütün tarixi çətinliklərə məğrurluqla sinə
gərərək gələcəyə doğru inamla addımlayan öz qədim türk
oğuz eli ilə.
Tarixin bütün müxtəlif məqamlarında böyük imperiyalar qurmuĢ, dünyaya çox dəyərli maddi mədəni abidələr bəxĢ etmiĢ, yaĢı dünyanın yaranma tarixi ilə bir ölçülən, mədəniyyət və hərb tarixində adı birincilər sırasında
olan bir millətin bir parçasıdır OrmeĢən eli.
Fikrimi sona çatdıraraq demək borcumdur ki, bu kitab vaxtında yazılmıĢ sanballı bir tədqiqat əsəridir və belə
kitablara bizim çox ehtiyacımız vardır. Müəllif Əlləz Nəbi
oğluna bu yolda yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
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Ġnanıram ki, bu əsər geniĢ oxucu kütləsinin masaüstü kitabına çevriləcəkdir.

“Mərkəz” qəzeti
02 dekabr 2011 221(221)
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ƏSGƏR ƏSGƏROV
(OrmeĢənə qonĢu Ağbabadan)
Azərbaycan Jurnalistlər
Birliyinin üzvü

ġAN-ġÖHRƏTLĠ DĠYARIN
AVTOBĠOQRAFĠYASI
Əlləz Vəliyev
“Borçalının qədim OrmeĢən eli”
Ötən il Bakı Ģəhər nəĢriyyatlarının çoxsaylı məhsullar sırasında yurdsevərlərin böyük sevgi ilə qarĢıladıqları
nəfis tərtibatlı belə bir kitab da var idi. Müəllifi ulu Borçalının Dmanisi (BaĢkeçid) rayonunun füsunkar OrmeĢən
kəndində doğulub boya-baĢa çatmıĢ, yaxĢı qələm sahibi,
cəfakeĢ ziyalı Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevdir. Kitab «Nərgiz»
nəĢriyyatında buraxılmıĢdır, redaktoru «Qızıl qələm» mükafatı laureatı Hidayət Musabəylidir.
Məlumat-kitab adlandıracağım bu toplu ilk andan
oxucu diqqətini cəlb edir. Yerli əhali də, buralara ilk dəfə
yolu düĢənlər də, geniĢ oxucu kütləsi də kitbla tanıĢlıq
sayəsində Borçalı elinin dilbər guĢəsi haqqında yetkinbitkin informasiya əldə edir. Yurdun sadə əmək adamları,
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ağsaqqalları, ağbirçəkləri, burada yaĢayıb dünyasını baĢa vuranlar barəsində, eləcə də elin ziyalıları, alimləri,
müəllimləri, mütəxəssisləri, böyükdən kiçiyədək hər bir
sakini barədə müəyyən biliklərə yiyələnirlər.
Mövzu nə qədər geniĢ və əhatəli olsa da müəllif
əsas hədəfi düzgün müəyyənləĢdirmiĢ, bu qədim yurd
yerində məskunlaĢmıĢ nəsil və tayfaların, ailə və «öylərin» (evlərin, təsərrüfatların), kənd camaatının Ģəcərəsini
hazırlayıb ortaya qoymağa çalıĢmıĢdır. Bəri baĢdan deyək ki, müəllif istəyinə nail olmuĢ, böyük zəhmət hesabına nəsillərin bir növ pasportunu yerli-yerində tərtib edərək
həmyerliləri qarĢısında öz ziyalı borcunu lazımınca yerinə
yetirmiĢdir.
Nəticə etibarilə Ə.Vəliyev ağır zəhmət hesabına
kiçik bir inzibati ərazi vahidinin – OrmeĢən kəndinin bir
növ «kartotekasını» tərtib etmiĢ, onun arxivini yaratmıĢdır, elə bir arxiv ki, bundan neçə-neçə yüzilliklər sonra da
sakinlərin, orada kök salmıĢ, oradan köç etmiĢ adamların
qohumluq əlaqələrini, yurda bağlılığını yaddaĢlara həkk
edən “sənədlər toplusu”, “informasiya mənbəyi” rolunu
oynayan dəyərli vəsait olacaqdır.
“Borçalıda qədim OrmeĢən eli” qısa giriĢ sözü ilə
baĢlayır, kəndin tarixi, Ormeçəndə ilk məskunlaĢanlar,
onların nəsil Ģəcərəsi, elə sipər adlı-sanlı oğulları, ailələr,
onların tərkibi, həyatda tutduğu mövqe göstərilmiĢdir. Məlum olur ki, kəndə ilk gələn, məskunlaĢan Qoca adlı kiĢidir. Nəsli də elə onun adı ilə Qocalı adlandırılmıĢdır. Sonradan Qaraloğulları (Qaralovlar), Çıraqlılar, Namazdılar,
Alı öyü... məskunlaĢmıĢlar. Həm də kəndin yeri, mövqeyi,
panoraması çox uğurlu seçilmiĢdir. Sərin bulaqlar, geniĢ
otlaq, orman və biçənəklər, əkin, səpin sahələri... xalqı
min bir tellə bu yerlərə bağlamıĢdır. ġindi dağı sanki OrmeĢəni arxadan ağuĢuna alıb “qoruyur”. Lap uzaqda gö66
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rünən baĢı qarlı-dumanlı dağlar elə bil yurda “çəkilmiĢ”
ikinci sipər rolunu oynayır, gözəl fon yaradır.
Bəli, OrmeĢən kəndi ab-havası, bitki aləmi, təbii
mənzərəsi ilə gözəldir, cazibədardır. Borçalının bir çox
yaĢayıĢ məskənləri kimi bu el də lap əvvəldən saz-söz
sahiblərinin dilində vəsf olunmuĢdur. Kitabda yerli Ģair
Ġladi Öməroğlunun kəndin hüsnünə həsr etdiyi Ģeir də
hadisələrlə həmahəng səslənir.
Mətləbdən uzaq düĢməyək. Kitabda bu kənddə
məskunlaĢmıĢ 16 nəsil və buradan köç edib baĢqa yerdə
məskunlaĢmıĢ ailə baĢçılarından tutmuĢ, yeniyetmələrədək hamının adı, soyadı, məĢğulluğu, sənəti göstərilmiĢdir. Bu boyda informasiya və faktları yığıb-toplamaq, sistemləĢdirmək adamdan möhkəm iradə və cəsarət tələb
edir...
Kəndin ağsaqqalarına, ağbirçəklərinə geniĢ yer verilmiĢdir. Varlı-hallı Ġdris ağa (Alı öyündən), Qaraloğullardan Hasan Məmmədalıoğlu, Molla Ġbrahim Hümbətov, Ġsmayıl Məmmədoğlu Çıraqlı nəslindən Məmməd Rüstəmoğlu, Dəlləklilərdən Alı Dəllək Vəlioğlu, Namazdılardan
Süleyman kiĢi... və baĢqaları haqqında maraqlı məlumatlar vardır. Təəssüf ki, yaĢlı nəslin ağsaqqallarından bir
hissəsi repressiyaya uğramıĢ, sürgündə vəfat etmiĢlər.
Kənd ağbirçəkləri barədə daha geniĢ məlumat verilib. Müəllif onları nəsillər üzrə qruplaĢdıraraq kitaba daxil
etmiĢdir. Molla Ġbrahimin arvadı Fatma ana, Səməd Hasanoğlunun arvadı Sultan Səlimqızı (Qaraloğullarından),
Çıraqlıdan Məmməd Rüstəmoğlunun arvadı Güllü Ayvazqızı, Ocaqqulu öyündən Mehdi kiĢinin arvadı Xədicə Xəlil
qızı... Ümumiyyətlə, 44 ağbirçək haqqında söhbət açılır.
Qadınlardan bir çoxunun Ģəkilləri kitaba yerləĢdirilmiĢdir,
əksəriyyəti də milli paltarda.
67

Ялляз Вялийев
Növbə ziyalılara çatır. Kəndin ilk təhsil görmüĢlərindən biri Oruc Məmmədov olub. Gimnaziya təhsili aldıqdan sonra ömrünün sonunadək OrmeĢəndə müəllim iĢləyib. Ilk ziyalılardan Qaralov Ziyəddin Ġbrahim oğlu (1916),
Rüstəmov Əsəd Məmməd oğlu (1912), qadınlardan ġahnigar Ġsmayıl qızı (1927), Sinəxanım Qaralova (1924),
Bəkir Səməd oğlu Qaralov (1928) və baĢqaları Ġnstitut və
texnikumlarda təhsil almıĢ, elin savadlanmasında bacarıq
və səyi əsigəməmiĢlər.
OrmeĢənin fəxri, pedoqoji elmlər doktoru, professor
Zahid Qaralov (1934), tarixçi alim Məmməd Vəliyev
(1929-1987), alimlərdən ġaban Qaralov (1931), Ağamalı
Qaralov (1934) kimi elm fədailəri doğma yurdun adını
həmiĢə uca tutmuĢlar.
Dağ kəndinin yetirməsi, elin fəxri Zakir Qaralov
barədə kitabda nisbətən geniĢ məlumat verilmiĢdir. Otuz
ildən artıqdır ki, o, prokurorluq orqanlarında çalıĢır. Adi
hüquq iĢçisindən yüksələrək Respublikanın baĢ prokuroru vəzifəsinədək Ģərəfli yol keçmiĢdir, birinci dərəcəli
dövlət ədliyyə müĢaviridir... Qəribə “paralellərdir”: BaĢ
prokurorun babası Hasan Məmmədalıoğlu ötən əsrdə
BaĢkeçid bölgəsində Borçalı mahal məhkəməsinin üzvü
olmuĢ, proseslərdə, hüquq araĢdırmalarında vəkillik etmiĢdir. Bu da bir taledir – babadan nəvəyə - “sürpriz”.
Məlumat – kitabda kəndin bütün nəsil və tayfalarına,
hər bir ailəyə, sakinə ayrıca yer verilmiĢ, adları çəkilmiĢ,
əksəriyyətinin foto-Ģəkli mətnə əlavə edilmiĢdir. BaĢkeçid
rayon xəritəsinin, OrmeĢəndə məskunlaĢmıĢ 155 evin
maketinin sxem Ģəklində ardıcıllıqla toplumda yerləĢdirilməsi də iĢin xeyrinədir.
Kitab illüstrasiyalıdır. Kəndin gözoxĢayan guĢələrini
əks etdirən rəngli Ģəkillər, yurda bağlı insanların onlarca
foto-Ģəkli kitabı daha oxunaqlı edir.
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Əlləz müəllim həqiqətən böyük zəhmət hesabına
çox xeyirxah, savab iĢ görmüĢdür, nəsillərə qiymətli ərmağan bağıĢlamıĢdır. Ġstərdim ki, əgər müəllif toplumun
təkrar nəĢrinə qərar versə, nəsillərin Ģəcərəsini sxem
Ģəklində hazırlayıb kitaba daxil edəydi. Bir də mətnin yığılmasında Ģrift və çapın, tərtibatın rəngarəngliyi də faydalı olardı. Kitabda bu cəhətə fikir verilmədiyindən bəzən
tayfa, nəsil, ailələr arasındakı üzvi bağlılığı tapmaqda
oxucu çətinlik çəkir. Bütün hallarda müəllifin ideyası, təĢəbbüsü, onu inamla həyata keçirməsi təqdirəlayiqdir,
yurdsevərlərin çoxunda el-obasına xatirə-yadigar hazırlamaq marağını artırar.
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VAHĠD ÖMƏRLĠ
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq
İnstitutunun “Etikanın nəzəri və tətbiqi problemləri” şöbəsinin aparıcı elmi
işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,
“Qarayazı” çoxcildli kitabın müəllifi

BORÇALIġÜNASLIĞA MÜHÜM TÖHFƏ
Hər Ģeyin dar çərçivəyə salındığı, ideoloji ehkamların hökm sürdüyü sovet sisteminin süqutu və müstəqillik
dövründə inkiĢaf edən sahələrdən biri də regionĢünaslıq
oldu. Bu mənada BorcalıĢünaslıq sahəsində aparılan tədqiqat iĢləri diqqəti cəlb etdi. Fikrimizcə, hər bir kəndin,
elin, obanın tarixinin öyrənilməsi BorcalıĢünaslığın, ümum
azərbaycan tarixinin öyrənilməsinə doğru atılan bir addımdır. Təkcəni dərk etməklə ümumini daha yaxĢı qavramaq olar. Elsevərlik olmasa millətsevərlikdən danıĢmağa dəyməz. Bu baxımdan dəyərli eloğlumuz Əlləz Vəliyevin “Borcalıda qədim OrmeĢən eli” əsəri elsevərliyin
rəmzi olub BorcalıĢünaslığa mühüm bir töhfədir. Ə.Vəliyev OrmeĢən elinin tarixini, ağsaqqallarını, ağbirçəklərini,
ziyalılarını, nəsillərini tədqiq etməklə gələcək borçalılara
çox mühüm mənəvi xəzinə qoyub, elə-obaya oğulluq
borcunu verməklə özünü də heykəlləĢdirib. Bununla da
Ə.Vəliyev elinin-obasının Borçalının, ana Vətənimiz Azərbaycanın vurğunu olduğunu bir daha təsdiq edib.
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ROZA ƏLĠQULU QIZI
ƏLĠYEVA
Azərbaycan Texniki Universtetinin
dosenti, İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə
doktoru, Azbaycan Respublikası
qabaqcıl təsil işçisi.

ANAMIN ANA VƏTƏNĠ, GÖZƏL ORMEġƏN ELĠ
Əziz eloğlumuz Əlləz Vəliyev, yazmıĢ olduğu “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını 19.06.2011-ci ildə mənə təqdim etdi. Təqdim etdiyi dəyərli kitaba görə, onu
təbrik edərək, öz təĢəkkürümü bildirdim. Kitabla tanıĢ olduqda, Ġlk öncə anam Bahar Ġbrahim(Sarı) qızı, anamın
ana vətəni gözəl füsnükar təbiətə malik olan, bütün
Borçalıda ağsaqqalları, ağbirçəkləri, ziyalıları, duz-çörəyi
və qonaqpərvərliyi ilə tanınan OrmeĢən eli yadıma düĢdü. Kitabı vərəqlədikcə gözümün önündən 50 il bundan
əvvəl uĢaqlıq illərində rəfiqələrim və qohumlarımla birlikdə meĢələrində gəzdiyim yer adlarına, suyundan içdiyim
diĢ göynədən təbii bulaqlardan: Ağ bulağın, Ortalıq bulağının, Ağanın bulağının, QoĢa bulağın və sairə bulaqların adlarına və Ģəkillərinə rastlaĢdım. Kitabda yer almıĢ
kənddə olan bütün nəsillər haqqında, ağsaqqallar, ağbirçəklər, ziyalılar, Ġkinci Dünya müharibəsi, Əfqanstan və
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Qarabağ müharibəsinin iĢtrakçıları haqqında məlumatlar
və Ģəkillər dəqiqliyi ilə verilmiĢdir. Əlləz Vəliyevin yazmıĢ
olduğu klitab, doğrusu məni çox sevindirdi, həm də kədərləndirdi.
Sevindirdi ona görə ki, dayılarımın, anamın və anamın bütün qohumları haqqında məlumatlar və Ģəkillər bu
kitabda yerləĢdirilmiĢdir. Kədərləndirdi ona görə ki, halhazırda təbiətinə, xalqına, elinə səmimi qəlbdən vurğunu
olduğum OrmeĢən eli ağır günlərini yaĢayır. Mən bilirəm
ki, qədir bilən, elini sevən hər bir ormeĢənli, OrmeĢən
kəndinin yenidən qurulması üçün kömək əlini uzadacaqlar.
Bu kəndi unutmaq olmaz ona görə ki, bu kənddə
bizim əzizlərimiz uyuyur, onların ruhu bizləri bağıĢlamaz.
Bir sözlə demək olar ki, müəllif OrmeĢən kəndi haqqında bütün məlumatları toplayaraq kitaba yerləĢdirməklə, əbədiləĢdirərək kəndin tarixini yaratmıĢdır. Bu tarixi kitab bütün ailələrdə olması və gələcək nəsillərə çatdırılması vacibdir. Əlləz müəllimin bizlərə bəxĢ etdiyi bu dəyərli kitaba görə çox sağ ol deyərək, yeni-yeni uğurlar arzu edirəm.
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SƏADƏT BUTA
Şairə, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü

“BORÇALIDA QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ”
KĠTABI BARƏDƏ
Mən Vəliyev Əlləzin bu kitabını oxuyanda sanki,
özümü o gözəl yurdda hiss etdim. BaĢkeçidin kəndləri
haqqında çox kitablar yazılmasına baxmayaraq, Əlləz
müəllimin yazmıĢ olduğu kitab, baĢqa kitablardan çox
fərqlənir.
Kitabda OrmeĢən kəndindən olan əhali haqqında,
həm də kəndə gözəllik verən dağlar, meĢələr, çəmənliklər, meĢədə bitən ağac növləri haqqında da geniĢ və dolğun məlumatlar iĢıqlandırılmıĢdır.
Əlləz müəllim xalq yolunda çalıĢan xeyrxah insanların gördüyü iĢlərdən, OrmeĢəndə çəkilən yollardan, bulaqlardan geniĢ və ətraflı məlumat vermiĢ və kəndin əkinbiçin yerlərini, yaylağını dağını-dərəsini oxuculara tanıtdırmıĢdır.
Əlləz müəllim öz əsərində yazıb-yaradan insanlara,
ağsaqqallara, ağbirçəklərə, iĢ adamlarına, sadə adamlara
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önəmli yer vermiĢdir. Mən Borcalıdan olan hər kəsə bu
kitabı oxumağı və bir əmanət kimi saxlayaraq nəvələrənəticələrə çatdırmağı tövsiyyə edirəm.
Vəliyev Əlləz vətənpərvər eloğullarmızdan biridir.
Mən ona yaradıcılığında yeni-yeni nailiyyətlər arzulayaraq öz fikrimi yazmıĢ olduğum Ģeirlərimlə bitirirəm.
BORÇALI
Çörək kəsib dost dediyin, a qardaş,
Borçalısa, kimliyini soruşma.
Sözün varsa, de üzünə mərdanə,
Dözə bilməz, arxasınca danışma.
Görən çaşar hörmətindən bu elin,
Şöhrət yağar qeyrətindən bu elin.
Söhbət düşsə hikmətindən bu elin,
Uduzarsan, vallah-billah, yarışma.
Bəy Saraclım asta-asta danışa,
Kamandarım Dəli Kürnən yarışa.
Şamdüyədə lilpar gülə qarışa,
Yolun düşsə Başkeçiddən yan aşma.
Min boz ata qalx “Yurd yeri” yaylağa,
Yolda səni çisək vura, nur yağa.
Səhər tezdən balı qat ye qaymağa,
Sonrasınnan işin yoxdu, qarışma.
Köçən köçüb, ər kişilər burdadır,
Əyilməyən nər kişilər burdadır.
Buta deyər, pir kişilər burdadır,
Borçalı de, dağı-daşı dolaşma.
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АЙ НЯНЯ
Яриш, арьаъ яйир, иşлят ъящряни,
Ай няня, халчана, зилиня гурбан.
Ас ала чатыдан – чалха нещряни,
Яппяйя йахма чяк, ялиня гурбан.
Шящярдян эялмишям, йайлаьа кючяк,
Алачыг гурмаьа эюзял йурд сечяк.
Сойуг булагларын эюзцндян ичяк,
Чямяниня гурбан, чюлцня гурбан.
Бцрцн йапынъыйа, эирим гойнуна,
Иъазя вер, гой сарылым бойнуна.
Башым гарышыгды «беш даш» ойнуна,
Чаьыр оъагдакы кцлцня гурбан.
Отурум оъаьын аъ гыраьында,
Йейим фясялини саъ гыраьында.
Шорбасыны бишир гузгулаьын да,
Щяр лячяйи дярман эцлцня гурбан.
Хялбири апарым, яляйя эюндяр,
Пендири эятирим, чюряйя эюндяр.
Бузову баьлайым, иняйя эюндяр,
Йол мяни йорармы, йолуна гурбан.
Явяликдян йыьын, сярин, гурудун,
Балдан ширин олур дады гурудун,
Шенлянсин, щямишя шян олсун йурдун,
Дидярэин обана, елиня гурбан.
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Динэя кямярбястян бахчада галды,
Сярниъин тярякдя, тахчада галды.
Эюзцн хязан вурду, бахчада галды,
О кечян юмрцня, илиня гурбан.
Ай няня, тцкянмяз интизарын вар,
Гялбими эюйнядир кимсясиз даьлар.
Алыб зирвяляри думан, боран, гар,
Соналары учмуш эюлцня гурбан.
Бутайа щагг олан Гурандан даныш,
Нущун эямисиндян – туфандан даныш.
Ъин-шейтана дюнян инсандан даныш,
Даныш, дурма беля, дилиня гурбан!
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MUSA NƏBĠOĞLU
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin
katibi, “Ozan dünyası”
jurnalının baĢ redaktoru

Müstəqilliyin bizə verdiyi ən böyük qazanclardan
birinin də söz və mətbuat azadlığı olduğunu desək, fikrimcə səhv etmərik. Bu, özünü təkcə kütləvi informasiya
vasitələrində yox, həm də kitab nəĢrində də göstərir. Ġndi
kitab nəĢr etdirmək su içimi qədər asan bir iĢə çevrilib. Az
qala hər gün dost-tanıĢlardan birinin kitabının çıxdığını
eĢidirsən. Nə etmək olar, yazmaq və nəĢr olunmaq hər
kəsin haqqıdır. O baĢqa məsələdir ki, nəĢr olunan kitabın
mətbəədən sonrakı ömrü nə qədər olacaq... YaxĢı haldır
ki, son vaxtlar Ģeir kitabı nəĢr etdirməyin az qala kütləviləĢdiyi bir vaxtda el-oba, ayrı-ayrı kəndlərin dünəni və bu
günü ilə bağlı kitablar da iĢıq üzü görür. Və etiraf edim ki,
mənim diqqətimi məhz bu səpkili kitablar daha çox cəlb
edir. Hətta müəyyən kəm-kəsirlər olsa belə, bu mövzuda
olan kitabları dəyərli hesab edirəm. Çünki böyük tarixçi
alim, akademik Ziya Bünyadov demiĢ, tarixçilər ancaq ölkələrin tarixini yazırlar. Ayrı-ayrı bölgələrin, kəndlərin tarixini isə o bölgədə yaĢayanlardan yaxĢı bilən olmaz. Bu
mənada hər kəndin, rayonun tarixi ilə bağlı bilgiləri məhz
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o bölgədən çıxmıĢ qələm adamları yazıya alaraq gələcək
nəsillərə ötürməlidirlər. Xüsusən gənclərin daha çox Ģəhər həyatına üstünlük verdiyi və digər müxtəlif səbəblərdən bəzən kəndlərimizin boĢalmaq təhlükəsi ilə üz-üzə
qaldığı indiki dövrdə bunun əhəmiyyətini əlavə izaha
məncə ehtiyac qalmır. Üstəlik nəzərə alsaq ki, söhbət
Borçalı kimi “vətənin qıraqda qalan yerlərindən” gedir, onda hər Ģey aydın olar.
Əlləz Vəliyevin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” adlı
kitabı da məhz bu cəhətdən mənim diqqətimi cəlb etdi.
Müəllif bu kitabı bütövlükdə doğulub boya-baĢa çatdığı
OrmeĢən kəndinə həsr edib. Ġlk səhifədəncə kitab məni
çəkdi və onu böyük maraqla oxudum. Marağımı artıran
həm də OrmeĢənin bizim kəndlə qonĢu və bu kənddən
çoxlu sayda dostlarımın olmasıydı. Kəndin dünəninə iĢıq
salmağa çalıĢıb, ayrı-ayrı nəsillər, bu kəndin yetirməsi
olan və təkcə BaĢkeçiddə və Borçalıda deyil, həm də
Azərbaycanda, hətta onun hüdudlarında kənarda da yaxĢı tanınmıĢ Ģəxsiyyətlər haqqında məlumat verib. ÇalıĢıb
ki, kəndin tarixi və yaxın keçmiĢi barədə oxucularda təsəvvür yaratsın. Kitabı oxuduqca BaĢkeçidin laləzar bir
guĢəsində yerləĢən OrmeĢən kəndi bir daha gözlərin
önündə canlanır, bu elin ləyaqətli oğullarının xoĢ sorağından qürurlanır və təbii ki, bu kitab vasitəsilə bizə o xoĢ
anları yaĢadan Əlləz Vəliyevə içindən bir “sağ ol” demək
keçir.
Bu, Əlləz müəllimin bu sahədə qələmə aldığı ilk kitab, ilk təĢəbbüsdür. Ġnannırıq ki, o, OrmeĢənin dəyərli ziyalılarının, hər biri bir canlı tarix olan ağsaqqallarının, ağzı xeyir-dualı ağbirçəklərinin dəyərli məsləhətlərindən, Ģirin söz-söhbətlərindən güc alaraq bu yöndə araĢdırmalarını davam etdirəcək və bizi daha sanballı kitablarla sevindirəcəkdir.
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MÜġFĠQ BORÇALI
(Müşfiq Mədəd oğlu Çobanov)
“ŞƏRQİN SƏSİ” qəzetinin
baş redaktoru

Yeni Kitab:
“Borçalıda qədim OrmeĢən eli”
TanıĢ olun:
Əlləz Nəbi oğlu Vəliyev
1952-ci ildə Ulu Borçalıda, BaĢkeçid rayonunun OrmeĢən kəndində anadan olub. 1966-ci ildə OrmeĢən 8-illik məktəbini, 1968-ci iidə Darvaz orta məktəbini, 1971-ci
ildə Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun meĢəçilik fakültəsini bitirmiĢdir. Uzun müddət OrmeĢən meĢəçiliyində
müxtəlif vəzifələrdə çalıĢmıĢdir. O, iĢlədiyi müddətdə doğma vətəninə, təbiətə, müqəddəs yerlərə, O, yerlərin insanlarına daha çox bağlanmıĢdır. Elə buna görə də, bu
yaxınlarda Əlləz Nəbi oğlu Vəliyev doğma el-obasına,
müqəddəs ata yurduna olan sonsuz sevginin təzahürü
kimi olduqca dəyərli və olduqca nəfis Ģəkildə çap olunmuĢ “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” adlı kitabı oxuculara ərmağan etmiĢdir.
Kitaba OrmeĢən orta məktəbinin tarix-ədəbiyyat
müəllimi, Maarif əlaçısı, baĢ müəllim Vəli Alı oğlu
Vəliyev “ÖN SÖZ” yazmıĢdır. “ÖN SÖZ”-də də qeyd
olunduğu kimi, bu kitabda qədim oğuz-türk yurdu olan OrmeĢən kəndi haqqında qısa tarixi-etnoqrafik məlumat,
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yerli oturaq əhalinin məĢğuliyyəti, etnik və sosial tərkibi,
adət-ənənələri, dini görüĢləri, memarlıq abidələri, çayları,
dağları: ġindi dağı, ġamdüyə, Sərxan, Əyriqar, bu dağlarda bitən müalicəvi bitkilər, dağlarda olan gözəl təbii bulaqlar: ġır-Ģır, Ġlxı bulağı, Nədirin bulağı, Yazılı bulaq,
ġamdüyə dağının baĢında Südlü bulaq (südə oxĢar,
təmiz duru olduğuna görə Südlü bulaq adlanır), arxaclar,
xalxallar, bərələr və sairə haqqında məlumatlar verilmiĢdir. OrmeĢən kəndinə aid olan yer adları, kənddə və ətrafında olan təbii bulaqlar, bir sözlə tarixi coğrafiyası təsvir
edilmiĢdir. Kitabda OrmeĢən kəndində yaĢayan ağsaqqallar, ağbirçəklər. Ġlk ziyalılardan: Topal Oruç, Ziyəddin
Qaralov, Əsəd Rüstəmov, ilk ziyalı qadınlardan: ġahnigar
Ġsmayıl qızı, Qaralova Sinaxanım və baĢqa ziyalılar haqqında məlumatlar verilmiĢdir. OrmeĢən kəndini OrmeĢən
kimi tanıdanlardan biri Bəkir Səməd oğlu Qaralov haqqında, Pedaqoji Elmlər Doktoru Professor Zahid Ġbrahim
oğlu Qaralov, Tarix elmləri namizədi Məmməd Məhəmməd oğlu Vəliyev, Azərbaycan Respublikasının BaĢ prokuroru Zakir Bəkir oğlu Qaralov, Pedaqoji elmlər namizədi ġaban Ġbrahim oğlu Qaralov, M.F.Axundov adına
Rus dili və ədəbiyyatı Ġnstitutunun baĢ müəllimi Vəliyev
Xəlil Alı oğlu, Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi Qaralov
Ağamalı Məmmədalı oğlu və baĢqa alimlər haqqında
məlumatlar verilmiĢdir. Ġkinci Dünya müharibəsi, Əfqanıstan və Qarabağ müharibəsinin iĢtirakçıları, iĢ adamları,
qulluqçular, Sərkər çobanlar, ustalar, kolxozda-sovxozda
və baĢqa sahələrdə çalıĢmıĢ Ģəxslər haqqında ətraflı məlumatlar verilmiĢdir. Bununla bərabər OrmeĢən kəndindən olan nəsillərin hamısının bir-biri ilə sıx qohumluq əlaqəsi olmasını, OrmeĢən kəndindən AĢağı Qarabulaq kəndinə köçüb getmiĢ Ġdris Ağa və baĢqa OrmeĢənlilər haqqında məlumatlar geniĢ və ətraflı iĢıqlandırmıĢdır.
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Müəllifin əsas məqsədi, Vətəninə, elinə, xalqına, füsunkar təbiətinə, ağsaqqallarına, ağbirçəklərinə, ziyalılarına, zəhmətkeĢ və xeyrxah adamlarına məhəbbət sevgi
dolu hislərini tarixi mövqedən oxucularına çatdırmıĢdır.
Müəllif bu kitabı hazırlamaqla çox xeyrxah, qeyrətli,
təəssübkeĢ və uzaqgörən bir iĢ görmüĢdür.
Kitabı daha da əhmiyyətli edən məqamlar ondan
ibarətdir ki, burada (yəni OrmeĢəndə) coğrafi məkan olaraq OrmeĢənə ekskurs edilmiĢ, kənd sakinlərinin mənsubiyyəti və mənĢəyinə aydınlıq gətirilmiĢ, onların mədəniyyəti, adət-ənənələri, məĢğuliyyəti tarixi və xronoloji ardıcıllıqla göstərilmiĢdir.
Bir sözlə, kitaba daxil edilən məlumatlar zəhmətlə
baĢa gələn, gərgin əməyin nəticəsidir. Bu zəhmətin, bu
əməyin sahibinə isə ancaq alqıĢlar, təĢəkkürlər və “Çox
sağ ol!”lar düĢür.
Bizdə öz nöbəmizdə Əlləz müəllimə bir daha bütün
oxucular və Borçalı sevərlər adından təĢəkkür edir, ona
uzun ömür, möhkəm cansağlığı və yeni-yeni uğurlar arzulayııq!

“ŞƏRQİN SƏSİ”qəzeti №
35 (265) oktyabr. 2011
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FƏRMAN BORÇALI
”Yeni Lider” qəzetinin redaktoru,
”Dostluq Məşəli” qəzetinin baş
redaktoru, “Qızıl qələm”
mükafatı laureatı
Qədim tarixi, zəngin təbiəti olan Ulu Borçalımızı, böyüyüb boya-baĢa çatdığı OrmeĢən elini özü qədər sevən,
dəyərli insan, yurd ətirini duyan Əlləz Vəliyevin bu yaxınlarda “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” adlı kitabı iĢıq
üzü görmüĢdür. Kitabın nəfis tərtibatı, ilk öncə kənd haqqında ətraflı məlumat verilməsi, zəhmətkeĢ qələm sahibinin əziyyətinin bəhrəsi biz oxucuları sevindirir.
Ümümiyyətlə, belə götürsək kitab zamanənin yükünü daĢıyan, ağır yük gəmisinə bənzəyir. Mən Əlləz müəllimi təbrik edirəm, bu Ģərəfli və çətin iĢin öhdəsindən
gəldiyi üçün, üç ildən artıq kitabın ərsəyə gəlməsində
əziyyət çəkən, sinə gərən Əlləz Vəliyevin həyat salnaməsinin iĢıqlı səhifələrini aramla vərəqləyək, Əlləz Vəliyev
1952-ci ildə Ulu Borçalıda, BaĢkeçid rayonunun OrmeĢən
kəndində anadan olub. 1966-ci ildə OrmeĢən 8-illik məktəbini, 1968-ci iidə Darvaz orta məktəbini, 1971-ci ildə
Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun meĢəçilik fakültəsini bitirmiĢdir. Uzun müddət OrmeĢən meĢəçiliyində
müxtəlif vəzifələrdə çalıĢmıĢdir. Qələm dostum, xalqmızın
əziz oğlu, cəfakeĢ insan Əlləz Vəliyev, calıĢdığı dövrdə,
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doğma yurduna, baĢı qarlı uca dağlara, büllur bulaqlara o
yurdu yaĢadan insanlara daha dərindən bağlanmıĢdır.
Əlləz müəllim hər zaman yaradıcı insanlara diqqət
və qayğısını əsirgəməyib. Bütün bu əzab-əziyyətə, xalqına, torpağına bağlılığından irəli gəlir. Cəsarətli, sədaqətli
eloğlumuzun OrmeĢəni tarixə salaraq, əbədləĢdirdi və bir
daha sübt etdi ki, kənddə və ətrafında Oğuz Türklərinə
mənsub yer adları, təbii bulaq adları, dağ adları buna
əyani sübutdur.
Kitabda kənd sakinlərinə, ağsaqqallara, ağbirçəklərə, ziyalılara geniĢ yer verilmiĢdir. Daha sonra OrmeĢən
kəndində yaĢayan bütün nəsillər haqqında və OrmeĢən
kəndindən AĢağı Qarabulaq kəndinə köçüb getmiĢ nəsillər haqdında da ətraflı məlumarlar iĢıqlandırılmıĢdır.
Əhsən sənə Əlləz OrmeĢənli, bu gündən OrmeĢənli
adını daĢımaq sənə halaldır. Bu mənim təĢəbbüsümdür,
eĢq olsun!
Bu məqamda Borcalının, Azərbaycanın, Türk dünyasının fəxri xalq Ģairi Zəlimxan Yaqubun təbirincə desək:
Ömrümün hər günü səfər, axtarış,
Gəzmirəm vaxtımı keçirmək üçün.
Gəzirəm dünyanı mən qarış-qarış,
Vətəni qəlbimə köçürmək üçün.
Həqiqətən Əlləz OrmeĢənli Vətəni qəlbinə köçürür.
Son dərəcə sadə, sadə olduğu qədər səmimi “Qızıl qələm” mükafatı laureatı, redaksiyamızın fəxri üzvü Əlləz
OrmeĢənlini, fürsətdən istifadə edib 60 illik yubleyi münasibəti ilə təbrik edirəm. QardaĢım ayların, illərin xoĢ günləri ailənizə, səni sevənlərə qismət olsun. Sənin ürəyin
Ģeirlə bəzənsin, nəğmə ilə gülsün.
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ASĠF MƏRZĠLĠ
“Təzadlar” qəzetinin
baş redaktoru

BORÇALININ QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ BARƏDƏ
NƏLƏRĠ BĠLĠRĠK
Hər bir el-oba onun yetirmələri ilə
tanınır və sevilir. Həm də sevdirilir
Ġstəkli publisist Əlləz Vəliyevin müəllifi olduğu "Borçalının qədim OrmeĢən eli" adlı kitabını yüksək dəyərləndirmək olar. Ən azı ona görə ki, müəllif bir daha ulu
Borçalı elinin bir kəndinin-oymağının və elinin tarixini tarixə yazıb. Təkcə yazmayıb, həm də onun gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün əlindən gələni edib.
Onu da deyim ki, kitabda qədim oğuz-türk yurdu
olan Borçalı mahalının OrmeĢən kəndi haqqında daha
ətraflı məlumat verilməsindən baĢqa, həm də kəndi bu
günə gətirən tanınmıĢ insanların-ziyalıların, ağsaqqal və
ağbirçəklərin, onların mənsub olduqları nəslin-kökün tarixi dəqiqliyi ilə qələmə alınıb.
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Kitabda OrmeĢən kəndi haqqında qısa tarixi-etnoqrafik məlumat, yerli oturaq əhalinin məĢğuliyyəti, etnik və
sosial tərkibi, adət-ənənələri, dini görüĢləri, memarlıq abidələri, çayları, dağları: ġindi dağı, ġamdüyə, Sərxan, Əyriqar, bu dağlarda bitən müalicəvi bitkilər, dağlarda olan
gözəl təbii bulaqlar: ġır-Ģır, Ġlxı bulağı, Nədirin bulağı, Yazılı bulaq, ġamdüyə dağının baĢında Südlü bulaq (südə
oxĢar, təmiz duru olduğuna görə Südlü bulaq adlanır), arxaclar, xalxallar, bərələr və sairə haqqında məlumatlar
yer alıb.
OrmeĢən kəndinə aid olan yer adları, kənddə və
ətrafında olan bulaqlar, bir sözlə tarixi coğrafiyası təsvir
edilmiĢdir. OrmeĢən kəndində yaĢayan ağsaqqallar, ağbirçəklər ilk ziyalılardan: Topal Oruç, Ziyəddin Qaralov,
Əsəd Rüstəmov, ilk ziyalı qadınlardan: ġahnigar Ġsmayıl
qızı, Qaralova Sinaxanım və baĢqa ziyalılar haqqında
məlumatlar verilmiĢdir. OrmeĢən kəndini OrmeĢən kimi
tanıdanlardan biri Bəkir Səməd oğlu Qaralov haqqında,
Pedaqoji elmlər doktoru, professor Zahid Ġbrahim oğlu
Qaralov, Tarix elmləri namizədi Məmməd Məhəmməd oğlu Vəliyev, Azərbaycan Respublikasının BaĢ prokuroru
Zakir Bəkir oğlu Qaralov, Pedaqoji elmlər namizədi ġaban Ġbrahim oğlu Qaralov, M.F.Axundov adına rus dili və
ədəbiyyatı Ġnstitutunun baĢ müəllimi Vəliyev Xəlil Alı oğlu,
kənd təsərrüfatı elmləri namizədi Qaralov Ağamalı Məmmədalı oğlu və baĢqa alimlər haqqında məlumatlar verilmiĢdir. Ġkinci Dünya müharibəsi, Əfqanıstan və Qarabağ
müharibəsinin iĢtrakçıları, iĢ adamları, qulluqçular, Sərkər
çobanlar, ustalar, kolxozda-sovxozda və baĢqa sahələrdə
çalıĢmıĢ Ģəxslər haqqında ətraflı məlumatlar verilmiĢdir
Bununla bərabər müəllif OrmeĢən kəndindən olan
nəsillərin hamısının bir-biri ilə sıx qohumluq əlaqəsi olmasını və OrmeĢən kəndindən AĢağı Qarabulaq kəndinə
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köçüb getmiĢ ormeĢənlilər haqqında məlumatlar çox
obyektiv və real iĢıqlandırmıĢdır. Müəllifin əsas məqsədi
Vətəninə, elinə, xalqına, onun füsunkar təbiətinə, ağsaqqallarına, ağbirçəklərinə, ziyalılarına, zəhmətkeĢ və xeyirxah adamlarına məhəbbət, sevgi dolu hisslərini tarixi
mövqedən oxuculara çatdırmaqdır. Müəllif bu kitabı hazırlamaqla çox xeyirxah, qeyrətli, təəssübkeĢ və uzaqgörən
bir iĢ görmüĢdür. çünki mən də, o yerlərə bağlı bir adam
kimi, kitabı oxuduqca hər Ģeyi xatırladım.
Kitabı daha da əhəmiyyətli edən məqamlar ondan
ibarətdir ki, burada (yəni OrmeĢəndə) coğrafi məkan
olaraq OrmeĢənə ekskurs edilmiĢ, kənd sakinlərinin mənsubiyyəti və mənĢəyinə aydınlıq gətirilmiĢ, onların mədəniyyəti, adət-ənənələri, məĢğuliyyəti tarixi və xronoloji ardıcıllıqla göstərilmiĢdi
OrmeĢən orta məktəbinin tarix-ədəbiyyat müəllimi,
Maarif əlaçısı Vəliyev Vəli Alı oğlunun kitaba yazdığı "ön
söz"də də bu söylədiklərimiz ətraflı qeyd edilib. Elə bu
məqamda bir suala cavab vermək lazım gəlir: Borçalı
mahalının bu kəndi haqqında dərc olunan bu bilgilər nə
dərəcədə əhəmiyyətlidir? Müəllif Əlləz Vəliyev özü bu
suala belə cavab verir: "...OrmeĢən kəndi və OrmeĢən
kəndində yaĢayan bütün nəsillər haqqında bu məlumatın
verilməsi vacibdir. Ona görə ki, o vaxtkı, Gücüstan hakimiyyətinin 1988-1993-cü illərdə antiazərbaycanlı təbliğatı,
milli ayrıseçkilik siyasəti, zorakılıqları, talanları və qeyriinsani hərəkətləri BaĢkeçid rayonunun baĢqa kəndləri kimi OrmeĢən kənd əhalisinin də əksər hissəsinin əsrlərlə
tarixi əraziləri olan dədə-baba yurdlarını tərk etməyə
məcbur etmiĢdir. OrmeĢən əhalisinin əksər hissəsi köçərək Bakı Ģəhərində məskunlaĢmıĢdır. Bakı Ģəhəri böyük
olduğuna görə qohumluğun itməməsi üçün bunları bilmək
lazımdır. Bununla bərabər gələcək nəsil bilməlidir ki, on86
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ların babaları, ulu babaları, qohumları kimlər olmuĢdur.
OrmeĢən kəndində yad adam yoxdur. Hamı bir-birinə qohumdur. Bu qohumluğu saxlamaq lazımdır! Ona görə də
mənim gələcək nəslə tövsiyəm odur ki, onlar bir-birini yaxından tanımalı, bir-birinə hörmətlə yanaĢmalı, sıx birləĢərək OrmeĢən elinin xeyrində-Ģərində və OrmeĢən kəndinin yenidən qurulmasında öz köməkliklərini əsirgəməməlidirlər. Bütün OrmeĢən eli bilməlidir ki, biz qan qohumuyuq. Bu qan bizi həmiĢə çağırır..
Bəli, vətəni vətən-torpaq edən həm də onun tarixinin
tarixləĢməsi, gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Hesab edirik
ki, tanınmıĢ publisist Əlləz Vəliyev Borçalı eli qarĢısında
bu borcunu yerinə yetirməklə Azərbaycanın qədim yurdunun tarixinin tarixləĢməsinə doğru daha bir addım atıb.
Bütün Borçalı türklərinin bu kitabdan yararlanması və
keçmiĢini unutmamaq üçün ordakı bəzi bilgiləri gələcək
nəsillərə ötürməsi çox vacibdir.

“Təzadlar”qəzeti
17.01.2012
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ELBƏYĠ CƏLALOĞLU
Şair

ORMAN-MEġƏ
Əlləz Vəliyevin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli”
kitabı haqqında qeydlər
Kainatın tarixi bir zamanlar 3-3, 5 milyard il ölçülürdü, son dövrlərdə isə kainata 15 milyard ildən 30 milyard ilə qədər yaĢ verənlər var. Təbii ki, bəĢər tarixi buna
nisbətdə hədsiz dərəcədə azdır. Dünyanın yaĢı təxmini
deyilə bilər, tarix isə bilinənə deyirlər, çünki tarix savaĢlarla, üsyanlarla yadda qalır, tarixi hadisələrlə qələmə alınır.
Bu rəqəm o qədər də vacib hesab olunmasa da, hər halda bizim babalarımız olan prototürklər insan yarandıqdan
sonra meydana gələn millətlər arasında birinci üçlüyə
daxildir. Bunlar öz yerində, bu gün Borçalı türklərinin bu
torpaqda məskunlaĢma tarixini demək çox çətindir. Bilinən isə eramızdan əvvəl VII əsrin əvvəllərində Sakların
əks miqrasiyası zamanı onların parçalandıqdan sonra ayrıldığı boylardan biri olan Göyərlərin indiki Borçalı ərazi88
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sində yerli oğuz türklərilə konsolidasiyası prosesidir. Eramızın XI əsridən etibarən Borçalı ulusunun “Göyər” adı
öz yerini “Qarapapaq” adına verməyə baĢladı, hansı ki,
bu ad bu günə qədər də qorunub saxlanılır. Bu gün Borçalıda hər bir Ģəhər və kənd ziyalılarının öz ata yurdunun
tarixini yazması təqdirə layiqdir. Çünki tarixi anlamaq,
dərk etmək və bununla da onu olduğu kimi yazmaq həm
də, bu proses zamanı insanın özünü də olduğu kimi
anlamasına iĢarədir və ya bu, özünüdərkin dərinləĢməsi
deməkdir. Ġnsan öz tarixinin qədimiliyini anladığı zaman
onun mənəvi dünyası da zənginləĢir. Ġnsan öz kökünü,
tarixini bilməklə paralel, həm də öz gələcəyini müəyyənləĢdirir. Eyni zamanda bilmək vacibdir ki, tarixi ideallaĢdırmaq öz tarixini bilməmək qədər təhlükəlidir. Borçalı
türklərinin tarixi də artıq məlumdur. Belə ki, Borçalının
tarixi ayrı-ayrı tarixçi alimlərin qeydlərində zaman-zaman
göstərilmiĢdir. Burada Fəxrəddin Kırzıoğlu, Ziya Bünyadov, Jean-Paul Roux, D.L.MusxeliĢvili, M.Xorenatsi,
V.P.Alekseyev, S.Əliyarov, M.Seyidov, E.S.TakayĢvili,
Ġ.V.Abuladze, M.Brosse, N.Y.Marrın, L.M.Meliksetbek,
Z.V.Ançabadze, Bizanslı Favstos, Yusif Yusifov, Xəlyəddin Xəlilli, Kərəm Məmmədov, Firidun Ağasıoğlu və digər
bir sıra alimlərin adını çəkə bilərik. Bildiyimiz kimi bütün
yazılanların nəticəsi olaraq bəndəniz də “Göy ərləri, yaxud Borçalı türklərinin etnik tarixinə səyahət” adlı araĢdırma-kitabını da yazmıĢdır. Lakin bunlar heç də Borçalı tarixi və coğrafiyası haqında hər Ģeyi demək deyil. Beləki,
Borçalının hər bir Ģəhəri, kəndi, dağı, qayası, bulağı barədə olan bütün bilgilər qələmə alınmalıdır ki, o, gələcək
nəsillərdə vətənin ulu tarixi barədə təəssürat yarada bilsin. AlqıĢladığım cəhdlərdən biri ziyalılarımızın ayrı-ayrı
kəndlər haqqında bilgilər yazmasıdır. Bunlardan biri də
Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli”
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adlı kitabıdır. Əlləz müəllimin aldığı təhsil meĢəçilikdir,
eyni zamanda OrmeĢən kəndinin adında “orman-meĢə”
anlamı var. Burada Əlləz müəllimin doğulduğu kəndə ruhən bağlılığı müĢahidə olunur. Onun bu barədə yazmasını təqdirə layiq hesab edirəm. Müəllif adı çəkilən kitabında OrmeĢənin bulaqlarından, onların yaranma ünvanından bəhs etməklə yanaĢı, həm də bu kəndi əhatə
edən dağlardan, çaylardan qürur hissi ilə söhbət açır.
Bundan baĢqa, müəllif yerli əhalinin etnik tərkibi, adətənənələri, bayram Ģölənləri, dini ritualları və məĢğuliyyətindən bəhs edir. Eləcə də buradakı qədimi memarlıq abidələri, tarixi yer adları, o cümlədən kənd ərazisindəki təpələr, dərələr, xalxallar, arxaclar, bərələr barədə məlumatlar verir. Müəllif kitabında oxucusunu kənd haqqında
olan məlumatların ən xırdalıqlarına qədər gedərək, hətta
müalicəvi otlar, ağac və kol növlərindən də ağızdolusu
söhbət açır.
Əlləz bəy kəndlərində ilk məskən salan “Qoca” adlı
kiĢinin adını çəkir. Sonralar isə Qaraloğulları, Çıraqlılar,
Namazdılar, Alıöyü, Qurbanlılar, Arıxyolçular, Ağaismeyillilər, Ocaqquluöyü, Mahmudlu, Dəlləklilər, Baydarlılar,
Qazaxlılar, Qandılılar, Mollalıöyü, Piriöyü, Postalçılar nəslinin adını çəkir. “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabında,
bu kənddən çıxmıĢ ziyalıların əksərən Qaralovlar nəslindən olduğunun Ģahidi olmaq elə çətin deyildir.
Onu da deyim ki, müəllif OrmeĢən əhalisinin əksər
hissəsinin köçərək Bakı Ģəhərində məskunlaĢmasını təəssüf hissi ilə qeyd edir.
Beləliklə, Əlləz Vəliyevin böyük əmək sərf edərək
yazdığı “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını ürəkdən
bəyənərək, ormeĢənliləri təbrik edir, müəllifə can sağlığı
və uğurlar arzulayıram!
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ĠLADĠ ÖMƏROĞLU
Şair, “Qızıl Qələm”
mükafatı laureatı

“BORÇALIDA QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ”
KĠTABI HAQQINDA
Bu il “Nərgiz” nəĢriyyatında Vəliyev Əlləz Nəbi oğlunun “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” adlı kitabı nəĢr
olundu. Mən bu kitbı oxuyarkən OrmeĢənin keçmiĢinə, indisinə, onun dağ-dərəsinə, yan-yörəsinə, bulağına-yaylağına sanki, səyahət etdim. Müəllifin qəlbində vətən, xalq
məhəbbəti o qədər Ģox olub ki, həmin sevgi ilə də bu kitabı yazıb. Xalqı ürəkdən sevməyən kəs xalq barədə yaxĢı heç nə yaza bilməz. Kitabda ağsaqqallara, ağbirçəklərə, böyük önəm verilib. Onların hikmət və nəsihətlərindən
örnəklər verilib. Kəndin ziyalıları və baĢqa iĢ adamları
haqqında da geniĢ yazılıb. Kitabda BaĢkeçidin florasından da bəhs edilib. Oranın toponimləri göstərilib. Əlləz
müəllim bu adların türk mənĢəli olduğunu önə çəkib.
Vəliyev Əlləz təbiətin vurğunu olduğu üçün dağlardan, meĢələrdən, çəmənlərdən çox yazıb.

91

Ялляз Вялийев
Tanrının OrmeĢən kəndinə verdiyi gözəllikləri dünyaya bəlli edib. Bu kitab OrmeĢən kəndi haqqında yazılan
ilk müfəssəl kitab olmasına baxmayaraq, hamının böyük
rəğbətini qazanmıĢdır. Kitab hər evdə baĢda saxlanıb
göz bəbəyi kimi qorunur. Müəllif açıq ürəkli, açıq süfrəli
OrmeĢən kəndinin nəsillərindən də bir-bir məlumat verib.
Bir sözlə bu kitab OrmeĢən kəndi haqqında səlnamədir.
Vəliyev Əlləz bu kitabı yazmaqla elə bir möhtəĢəm
qala qurub ki, zamanın nə yelləri, nə selləri bu qalanın bir
daĢını da tərpədə bilməz. Bu kitabla müəllif əbədilik qazanmıĢdır.
ORMEġƏNĠN
Elm-savadla, söz sərvəti,
Bir kimsədən yox minnəti.
Qədimlərdən şan-şöhrəti,
Sorağı var Ormeşənin
Genişlənib cığır-yolu
Göz oxşayır meşə-kolu.
Müsafirlə başı dolu,
Bulağı var Ormeşənin.
Ab-havası can məlhəmi,
Unudandı dərdi-qəmi.
O, Şamdüyə, Sərxan kimi,
Yaylağı var Ormeşənin.
Çəmənləri kəpənəkli,
Talaları biçənəkli.
Hər bir yanı gül-çiçəkli,
Oylağı var Ormeşənin.
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İnsanları dost-yar anan,
Əhd-peymanlı, ilqar qanan.
Heç sönməyən, daim yanan,
Oçağı var Ormeşənin.
Şindi dağı lap əzəldən,
Seçilməyir Çənlibeldən.
Hər mahaldan, hər bir eldən
Qonağı var Ormeşənin.
Xəstə görsə gələr cana,
İladi də vurğun ona.
Milli adət, toy-nişana,
Marağı var Ormeşənin.

DOSTUM ƏLLƏZ
“Borçalıda qədim Ormeşən eli”
kitabının müəllifi Əlləz Vəliyevə

Ariflərlə dost-dəmsazdı,
Xoş arzudu, xoş murazdı.
Öz elindən kitab yazdı,
Nur ələdi dostum Əlləz.
Sevdi vətən torpağını,
Meşəsini həm dağını,
Neçə-neçə bulağını,
Vəsf elədi dostum Əlləz.
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Sinə gərdi küləklərə,
Meyil saldı çiçəklərə,
Dərddən yanan ürəklərə
Su çilədi dostum Əlləz.
Çox çalışdı öz-özünə,
Görünmədi var gözünə,
Danışdığı hər sözünə
Bal bələdi dostum Əlləz.
Yazdı doğru, düz-gerçəyi,,
Tanıtdırdı ağa-bəyi,
Ağsaqqalı, ağbirçəyi.
Bax belədi dostum Əlləz.
Bir insandı namus-arlı,
Ağıl-zəka, elmdən varlı.
Elə dağdı başı qarlı,
Silsilədir dostum Əlləz.
Adı düşüb dildən-dilə,
Püxtələşib gələ-gələ,
İladiyə ilham ilə,
Eşq dilədi dostum Əlləz.
20.11.11.
Bakı Ģəhəri
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SƏNƏM SƏBAYEL
Şairə, AYB -nin üzvü

BORÇALI, SƏN KĠMĠNSƏN
Borçalı cəmiyyətinin toplantılarının birində ortayaĢlı
bir nəfər mənə öz kitabını təqdim etdi və yazılı münasibət
bildirməyi xahiĢ etdi. Söhbət əsnasında məlum oldu ki.
kitabın müəllifi Əlləz bəyin yazmıĢ olduğu bu kitab, Borçalının OrmeĢən eli barədədir. DüĢündüm ki, el-oba barədə kitab yazıb onu əbədiləĢdirmək arzusu çox gözəldir.
Bu arzunu reallaĢdırmaq ikiqat gözəldir.
Kitabı vərəqlədikcə ilk diqqətimi çəkən kəndin görüntüləri və xəritəsi oldu. Fotoqraf bu görüntülərə fotoaparatın kamerası ilə yox, ürəyinin gözüynən baxmıĢdır.
Xüsusən dağların meĢə örtüyünə baxanda o meĢələrin
dərinliklərində olmaq, yarpaqlarnan öz dilində pıçıldaĢmaq, çiçəklərnən öz diliynən söhbətləĢmək keçdi könlümdən. Lap çoxdan yazdığım bir Ģeirin iki misrasını xatırladım:
Yarpağın yanaqdan gizli öpüşü,
Sirr kimi saxlanıb, ormanda qaldı.
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Kitabı oxuduqca dünya görmüĢ, həm də özünü, kimliyini dünyaya göstərmiĢ ağsaqqal babalarnan, baĢı çalmalı abırlı-ismətli nənələrnən, ziyalılarnan, qəhrəmanlarnan xəyalən həmsöhbət oldum. ġikayət etdim onlara qarmaqarıĢıq zamanənin baĢ-ayaq iĢlərindən. Dedim ki, ötən
əsrin əvvəllərində Rus Qafqaza ayaq açan gündən, sizin
daĢ dövründən dədə-baba vətəniniz olan Borçalı mübahisəli ərazi kimi ortalıqda qaldı. Bundan istifadə edən, rus
havadarlarına güvənən millətçilər Borcalını dədə malı kimi iki yerə böldülər. Siyasətin qurbanına çevirilən bu yurdun dağını bağından ayırdılar. Bu ayrılmaya qarĢı durmağa gücümüz çatmadı. Biz siz ola bilmədik. Onlara bir
də dedim ki, yaxĢı ki, sizin Əlləziniz var. Özündə hünər
tapıb OrmeĢən elinin keçmiĢini, indisini, bu kənddən keçənləri və buradan köçənləri arayıb-axtarıb cəm eləyib bir
kitabda. Əslində Borçalının hər bir kəndinin bu cür kitablaĢması vacibdir. Ona görə ki, min-min illər ötəndən sonra
Borçalı bizimdir deyə bilərik. Əslində Borçalının hər
qayası, hər daĢı, hər adi vətəndaĢı bir kitabın mövzusudur. Mən Borçalıda doğulmamıĢam, orada doğulan qarapapaq türkləri bunu məndən daha yaxĢı bilirlər. Bu baxımdan Əlləz Vəliyevin bu kitabı çox dəyərli və gərəklidir.
Mən sözümün sonunda sizə Borçalı elinə xitabən yazdığım “Qalırmı?” Ģeirimi təqdim edirəm:
Sizdən soruşuram Borcalı eli,
Şindi zirvəsinin çəni qalırmı?
Boldumu bağların barı, bəhəri,
Zəminin sümbülü, dəni qalırmı?
Dağın daş bağrını çiçək yarırmı?
İgidlər cıdırda köhlən yorurmu?
Elat yaylaqlarda dəyə qururmu?
Əvvəlki çal-çağır, ninni qalırmı?
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Çiyələk dəyibmi gəlim dərməyə,
Kəklikotu varmı çay dəmləməyə,
Qurud əzib, xəngəl sərib yeməyə,
Mis məcməyi, gümüş sini qalırmı?
Varmı Borçalının gözəl novrağı,
Dişi göynədirmi “Sevgi” bulağı,
Armudduda varmı elin yığnağı
Lökün güneyinin günü qalırmı?
Səbayel gəlsinmi qonaq qalmağa,
Yolunu yamacdan, yaldan salmağa,
Çıxıb Əyriqardan sovqat almağa,
Yolun-izin səmti, yönü qalırmı?
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BƏKĠR ALI OĞLU
ġƏRĠFOV
Baçkeçid rayonunun Şindilər
kəndindən ehtiyatda olan
polkovnik-leytenant

”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabının müəllifi
Əlləz müəllimə!
Kitabda adından da məlum olan kimi bir dağ kəndi,
“OrmeĢən” haqqında geniĢ avtobioqrafik məlumat verilib.
Müəllif kitabında böyük məharətlə zəhmətkeĢ insanları, ziyalıları seçib, yazıçı təxəyyülünün süzgəcindən keçirməyi bacarıb.
Fikrimcə müəllif gənc nəslə, yeni-yetmələrə tövsiyə
edir ki, orada yaĢayan zəhmətkeĢ insanları və tanınmıĢ
ziyalıları heç vaxt unutmasınlar. Vətənpərvər gənclərimiz
zaman-zaman öz doğma yurdlarına qayıtsınlar. Çünki o
dilbər güĢəsi olan “Dağ kəndlərini”tam boĢaltmaq olmaz.
Hesab edirəm ki, müəllif öz məqsədinə müəyyən mənada
nail olub.
Əsər tərifəlayiqdir və gənc nəslin tərbiyəsində gözəl
nümunə ola bilər.
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Bu kitab, oxuduqca elə bil ki, məndə böyük hisslər,
gözəl fikirlər, dağ kəndləri haqqında geniĢ təsəvvürlər
oyatdı, uĢaqlıq xatirələrimi sanki mənə qaytardı.
Ġnanıram ki, müəllif gələcək yaradıcılığında hələ öz
sözünü deyəcək. Mən ona uğurlar arzulamaqla bərabər,
Istərdim ki, yaradıcılığında çəkdiyi ağır zəhmət tək doğma
“OrmeĢən” kəndi ilə kifayətlənməsin, tanınmıĢ ziyalılar
yetiĢdirən, zəngin təbiətə malik olan qonĢu dağ kəndlərini
də əhatə etsin.
Həyat həqiqəti mütləq, bədii həqiqətin məhsuluna
çevrilsin, yazıçı təxəyyülü real hadisələr fonunda elə
“Bəzənsin” ki, oxucunun qəlbinə yol tapıb, onu inandırsın
və razı salsın, necə ki, sözü gedən əsərdə olduğu kimi.
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QƏġƏM FƏRZALI OĞLU
MAHMUDOV
N.Nərimanov rayonunun
hərbi komissarı

EġQ OLSUN VƏTƏNĠ YAġADANLARA
Əziz və dəyərli eloğlumuz Əlləz Nəbi oğlu Vəliyev
yazmıĢ olduğu “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını
31.07.2011-ci ildə mənə təqdim etdi. Təqdim etdiyi dəyərli kitaba görə öz təĢəkkürümü bildirdim. Kitabla tanıĢ
olduqdan sonra öz fikrimi yazlı sürətdə oxuculara açıqlamaq istəyirəm. Kitabda yer almıĢ əsas məqamlardan biri odur ki, kənd haqqında geniĢ məlumat verilmiĢdir. Həm
də, uĢaqlıq illərində meĢədə olan çığırlarla bütün yerlərini
qarıĢ-qarıĢ gəzdiyim yer adları, kənddə, kəndin ətrafında,
ġindi dağında, ġamdüyədə, Sərxanda olan, suyundan
içdiyimiz, diĢ göynədən bulaqların adları dəqiqliklə qeyd
edilmiĢdir. Kəndin sayılıb seçilən müdrik kiĢilərdən, ağbirçək nənələrdən, ziyalılardan, müharibə iĢtirakçılarından,
kolxozda-sovxozda və baĢqa sahələrdə çalıĢmıĢ OrmeĢənlilər haqqında məlumatlar da dəqiqliklə toplanmıĢ və
Ģəkilləri ilə birlikdə kitabda yerləĢdirilmiĢdir. Bu da ondan
irəli gəlir ki, müəllif kitabı yazarkən bütün məlumatlara də100
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qiq və incəliklə yanaĢmıĢdır. Kənddə olan bütün nəsillərə
hörmətlə yanaĢaraq, onların bütün törəmələri haqqında
məlumatlar geniĢ və ətraflı açıqlanmıĢdır. Bu kitab gələcək nəsillər üçün kəndin tarixidir. Yüz illər keçsədə gələcək nəsil bu kitab vasitəsi ilə, OrmeĢən kəndi haqqında
lazımı məlumatları ala biləcəklər. Bir sözlə mən vaxtında
yazılmıĢ bu kitabı alqıĢlayıram. Bununla bərabər onu
demək istəyirəm ki, hal-hazırda ağır günlərini yaĢayan
ana vətənimiz olan OrmeĢən kəndini çox sevirəm. Bu
sevgi məndə dədə-babalarmızdan və rəhmətlik atam Fərzalı Mustafa (Kalı) oğlundan qalmıĢdır. Atam uzun müddət kənd təsərrüfatında, kolxozda-sovxozda məsul vəzifələrdə çalıĢmıĢ, bütün ömrü boyu kənddə yaĢamağı üstün tutmuĢ və kəndi heç vaxt tərk etməmiĢ, kənddə vəfat
etmiĢ orada da dəfin olunmuĢdur. Bax vətən sevgisi budur. Arzu edərdim ki, bütün OrmeĢənlilər əl-ələ verib gözəl füsünkar təbiətə malik olan, kəndimizi yenidən quraraq yaĢatsın.
Ana vətənimiz OrmeĢən kəndinin yenidən qurulması
üçün çalıĢanlara və yaĢadanlara eĢq olsun!.
Bununla Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevə yazmıĢ olduğu kitaba görə yenə sağ ol deyərək, iĢlərində yeni-yeni uğurlara imza atmağını arzu edirəm.
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MÜSEYĠB
NURƏDDĠN OĞLU
MĠRZƏLĠYEV
Azərbaycan Respubilikası
Vergilər Nazirliyinin məsul işcisi

Çox hörmətli Əlləz bəy!
Sizin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabınızı oxuduqca cənnətim-canım, uĢaqlıq-gənclik dünyam, arzusunda olduğum son məkanım OrmeĢənin gözəlliyi, bu
qədim yurdla bağlı xatirələrim bir kino lenti kimi gözümün
önündən keçir. Kitab ən maraqlı, ən müdrik həmsöhbətimə çevrilib. Xəyalımda canlandırdığım OrmeĢənli günlərimin təsvirini səhifələrində tapıram, suallarıma səmimi
cavablar alıram. Həm də kitabla Borçalının qədim OrmeĢən elinin Ģirin ləhcəsində dərdləĢirik. Allahın Yer kürəsinə bəxĢ etdiyi o cənnət guĢədə oxuduğum illərin hər günü, hər anı yazılıb kitabında. Nurani, ağbirçək, yaraĢığı
yamĢaq olmuĢ nənələrimizin qayğıkeĢliyini necə görmüĢəmsə, kərpic bığlı, ləngər yeriĢli, çal papaqlı babalarımızın ibrətamiz nəsihətlərini necə eĢitmiĢəmsə, elə də qələmə almısan. Hər bir ormeĢənlinin tərcümeyi-halı salnamə
kimi həkk olunub. Sən sadəcə kitab yazmamısan, sən OrmeĢənə heykəltaraĢ kimi heykəl ucaltmısan, rəssam kimi
nadir tablo yaratmısan. Sən OrmeĢəni Ģair kimi tərənnüm
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etmisən, ozan kimi dillərdə dastana çevirmisən. Sən eĢq
andıran, ürək yandıran, könül oxĢayan, ruhda yaĢayan
“OrmeĢən” adlı bir nəğmənin həm bəstəkarı, həm nəğməkarı, həm də xanəndəsi olmusan.
Kitabı vərəqlədikcə Qoca ġindinin yaĢıl yamaclarında quzu otardığım balaca çobanlığımı, Leyləkuçanın
dərin, qaranlıq meĢələrində moruq yığdığım uĢaqlıq çağlarımı, QoĢabulağın qıĢda isti, yayda soyuq olan Ģəfalı
suyundan yanğı ilə su içdiyim anlarımı, Yalda yalmanına
yata-yata at sürdüyüm yarıĢlarımı, Qaraağa meĢəsinin
quĢlar cəh-cəh vuran bir dilbər guĢəsində kitab oxuduğum qayğılı günlərimi, Pir təpənin piranə duruĢunu, ormeĢənlilərin duzlu-məzəli söhbətlərini, bir-birinə təmənnasız qayğılarını Ģirin bir xatirə kimi yada salmamaq olmur.
Təhsilimə görə o kənd mənə nəinki qızıl medal vermiĢ, hətta ömrümün ən yüksək əyarlı qızıl illərini bəxĢ etmiĢdir. O kəndə, o kəndin sakinlərinə hər Ģeyə görə borcluyam. Məktəbdə müəllimim, məktəbdənkənar vaxtlarda
mənəvi atam olmuĢ Mehman müəllimdən halallıq almağa
imkanım olmadı, çünki dünyasını çox erkən dəyiĢdi. Ən
böyük borcum göydə Allaha, yerdə Mehman müəllimə
qalıb. Bu azmıĢ kimi sən də bu kitabınla mənə əlavə mənəvi borc yüklədin. Dünya fanidir, Əlləz bəy! Bu gəlimligedimli dünyada mən də, canın qədər sevdiyin ormeĢənlilər də qonaqdır. Bizlərə halallığını ver, Əlləz bəy!
Əbədi qalan, vüqarla yaĢayan isə cənnətimiz OrmeĢəndir. Qoy, sənə də halallığını Ulu Tanrının behiĢt yaratdığı OrmeĢən versin. Biz OrmeĢəni unutsaq da, OrmeĢən
bizi unutmayacaq. Çünki, onun müqəddəs torpağında
uyuyan ölülərimiz bizi yaĢadacaq.
Allah Adəmi Cənnətdə, bizləri isə cənnətimiz OrmeĢəndə zühur elədi. Adəm günah iĢlətdi, cənnətdən qovul103
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du. Biz isə günah iĢlətmədən OrmeĢəni tərk etdik. Adəmə
alma yediyinə görə cənnətdə, bizə isə OrmeĢəni tərk etdiyimizə görə cənnətdən kənarda günah nəsib oldu. Cənnət günaha bulaĢdı, OrmeĢən günahdan qaçdı. Bu da
OrmeĢənin cənnətdən də cənnət olmağına dəlalət edir.
Allah Adəmi Peyğəmbər, bizi isə dərbədər elədi. Deməli,
Tanrı qarĢısında ən böyük günahı biz iĢlətmiĢik. Fəqət,
“Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını yazmaqla sən
günahını yumaq istəmisən. Allah ümidini qırmasın. Amin!
Babalarımız igidlərimizə atın yüyrək, qılıncın kəsərli
olsun demiĢlər. Sənin də bu yolda qələmin yüyrək, sözün
kəsərli olsun, Əlləz bəy! Ziyalılıq diplom almaqla ölçülmür, ziyalı-nurlu olmaqla, xeyirxah iĢlərlə dəyərləndirilir.
Diplomu bəndə verir, ziyalılığı Allah. Ziyalılıq elə nemətdir
ki, iĢlətdikcə tükənmir, nur saçır, ziya verir, xərcləndikcə
artır. Sən Allah ruzisinə bigənə qalmadın, xəyanət etmədin, ziyalılıq sərvətini artırdın. OrmeĢənlilər üçün yazdığın
kitabı da ziyalılığın hesabına, özünün maddi vəsaitin, mənəvi borcun bahasına ərsəyə gətirmisən.
Bizim və övladlarımızın OrmeĢənə gedən yolunun
üstündə çıra kimi yandın, nur oldun, iĢıq saçdın. Səfərimiz, qayıdıĢımız uğurlu olsun, qədim OrmeĢən elinin cəfakeĢ ziyalısı, Əlləz bəy!
Öpürəm yazan əllərindən, düĢünən beynindən, nurlu gözlərindən, ilmə-ilmə düzdüyün sözlərindən. Sən OrmeĢən və ormeĢənlilər üçün hər qibtəyə, hər ziyarətə, ən
böyük ehtirama layiq bir övladsan. Allah Səni pənahında
saxlasın. Amin!
Allahım! Könlümün yurd eşqi toxsa,
Ayırma qəbrimə bir qarış da yer.
Günahlı dünyada günahım yoxsa,
Cənnət əvəzinə Ormeşəni ver.
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ƏLI ĠDRĠS OĞLU
BAYRAMOV
(İdris Ağanın oğlu)
Zaqatala şəhərində yaşayan
xeyriyyəci, nüfuzlu ağsaqqal

Əlləz müəllimin yazmıĢ olduğu ”Borcalıda qədim
OrmeĢən eli” kitabında, bizim Dədə-baba yurdumuz olan
OrmeĢən kəndi, OrmeĢən kəndində yaĢayan və OrmeĢən
kəndindən AĢağı Qarabulaq kəndinə köçüb getmiĢ bütün
nəsllər haqqında ətraflı məlumarlar verilmiĢdir. Mamam
nəvəsi, Əlləz müəllimə öz təĢəkkürümü bildirirəm ki, o,
bizim nəsil və atam Ġdris Ağa haqqında məlumatları
dəqiqliklə toplamaq ücün Zaqatala Ģəhərinə gəldi və üç
gün ərzində bütün məlumatları toplayaraq yazdı. Mən bir
ağsaqqal kimi onu deyə bilərəm ki, çox sağ olsun ki,
onun yazmıĢ olduqu kitab vaxtında yazılmıĢ dəyərli
kitablardan biridir. Ona görə ki, gələcəkdə OrmeĢən və
ormeĢənlilər haqqında maraqlananlar bu kitaba müracət
edəcəklər. Əlləz müəllim, siz yaxĢı bilməlisiniz ki, sizin
yazmıĢ olduğunuz kitab gələcəkdə daha da qiymətli və
dəyərli olacaq. Ona görə də sizlərə sağ ol deyərək,
iĢlərinizdə uğurlar arzu edirik.
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BAYRAMOV BAHƏDDĠN
NƏSRƏDDĠN OĞLU
(Ormeşənli İdris Ağanın nəvəsi)

DƏDƏ-BABA YURDUMUZ ORMEġƏN ELĠ
Əl telefonuma tanımadığım nömrədən zəng gəldi,
danıĢdıq. O, özünü təqdim etdi: “Mən sizin eloğlunuz və
qohumunuz, OrmeĢən kənd sakini Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevəm. Ulu Borçalının OrmeĢən kəndində yaĢayan və
oradan köçüb getmiĢ nəsillər haqqında kitab hazırlayıram. Sizin ata babanız Ġdris Ağa da OrmeĢən kəndində
yaĢayıb, sonralar AĢağı Qarabulaq kəndinə köçüb. Ġdris
Ağa haqqında ağsaqqallardan, tanıyıb – bilənlərdən məlumatlar toplamıĢam. Babanız haqqında eĢidib, bildiklərinizi sizdən də eĢitmək istərdim. Doğrusu, Əlləz müəllimin
səmimiyyəti çox xoĢuma gəldi. Dəfələrlə telefonla danıĢdıq, babam Ġdris Ağa haqqında bəzi məqamlara aydınlıq
gətirdik.
Etiraf edim ki, Əlləz müəllim mənim boynuma çox
ağır və çətin yük qoymuĢdu. Hər dəfə meydana yeni-yeni
suallar çıxırdı. Mən bu məsuliyyətli yükdən uzaqlaĢmağa
çalıĢırdım. Lakin, vicdanım mənə əzab verdi. Əslində,
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babam Ġdris Ağa haqqında Əlləz müəllimin gördükləri iĢləri mən həyata keçirməli idim.
OrmeĢən kəndindən AĢağı Qarabulaq kəndinə köçmüĢ Alı öyü nəslindən olan Bayramovlar ailələrini OrmeĢənlilərdən tanımayan az olar. Bu nəslin xeyirxahlığı, xalqa bağlılığı hamıya bəllidir. Öz kökünə qırılmaz tellərlə
bağlı olan Ġdris Ağa məhz bu nəslin ləyaqətli varlı və imkanlı nümayəndələrindən biri olub.
Məni altı aylığımdan ata nənəm, Ġdris Ağanın həyat
yoldaĢı Vəsilə xanım əziyyətlərimi, qayğılarımı çəkərək,
boya-baĢa çatdırıb. Vəsilə nənəmin ruhu qarĢısında baĢ
əyirəm, Allahdan rəhmət diləyirəm. Nənəm, həmiĢə babam, Ġdris Ağadan mənə yadda qalan xatirələrini danıĢardı. O xatirələrdən biri indi də ürəyimi parçalayır. Nənəmin
dediyinə görə, babam Ġdris Ağa 1931-ci ildə var dövlətinə
görə Sovet hakimiyyəti tərəfindən, onun bütün əmlakı
müsadirə olunaraq həbs olunmuĢ və sürgün edilmiĢdir.
Vəsilə nənə buna baxmayaraq, səkkiz uĢağı böyük əziyyətlər bahasına boya-baĢa çatdirmıĢdır.
Günlərin birində Əlləz müəllimlə yenə telefon söhbətimiz oldu, xeyli danıĢdıq, söhbət əsnasında mən dedim: “Ġdris Ağanın oğlu Əli kiĢi (əmim) Zaqatala Ģəhərində
yaĢayır, bəlkə sizi görüĢdürüm”. Yeri gəlmiĢkən onu deyim ki, əmim Əli kiĢi Zaqatala Ģəhərində, xeyriyyəçi və
nüfuzlu ağsaqqallardan biridir. Əlləz müəllim mənim bu
təklifimə çox sevindi və vaxt təyin edib, Zaqatala Ģəhərinə, Əli kiĢi ilə görüĢə yollandıq, ilk tanıĢlığımız belə baĢladı. Səfərimiz uzaq olduğu üçün, biz yol boyu Ulu Borçalı ellərindən, Ağır ellərimizin adət-ənənələrindən, dağlardan, yaylaqlardan, buz bulaqlardan, meĢələrdən doyunça danıĢırdıq. Bu yol bizi çox uzaqlara, uĢaqlıq və
gənclik illərimizə, düĢünçələr dünyasına aparırdı. BaĢımda dolanan aĢağıdakı misralar məni kövrəldirdi.
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Soruşmadın, a dayımın nəvəsi,
De görüm bir, yurdun kimə qalıbdır?
Buz bulaqlar o dağların aynası,
Xram çayı, körpələrin laylası,
Bir demədin, onlar kimə qalıbdır.
Dağların qoynunda gözəl el, oba.
Tarixə həkk olmuş hər daş, hər qaya,
Fikirlər aparır çox uzaqlara.
Gecələr yuxuma girib ulular
Soruşmurlar, yurdun kimə qalıbdır?
AxĢam çağı mənzil baĢına, Zaqatala Ģəhərinə çatdıq Ġdris Ağanın oğlu Əli kiĢi(əmim) ilə görüĢdük, gəliĢimizin səbəbini ona açıqladıq. Əli kiĢi çox sevindi. Əlləz
müəllim gün ərzində Əli əmimdən, nəslimiz haqqında
olan məlumatları dəqiqliklə toplayaraq qeyd etdi.
Səhərisi Zaqataladan, böyük razılıqla əmim Əli kiĢi
ilə görüĢüb ayrılarkən o, çox kövrəlmiĢdi, qulağıma bir
bənd aĢağıdakı Ģeri pıcıldadı:
Öz kökü üstündə qalxan, uçalan,
Öz kökü üstündə bitən yaxşıdır,
Elə gəzməyə də vətən torpağı,
Elə ölməyə də vətən yaxşıdır.
Əlləz müəllimlə Zaqatala Ģəhərinə səfərimiz baĢa
çatdı, yol yoldaĢı olduq, onun daxili aləmini və kim olduğunu bildim.
Müəllif “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını
mənə təqdim edəndə çox sevindim. Kitabın nəfis Ģəkildə
nəĢr edilməsinə səbəbkar olduğu və bütün qayğıları öz
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üzərinə götürdüyü üçün Əlləz müəllimə minnətdarlığımı
bildirirəm.
Kitabı oxudum, qısa da olsa fikirlərimi bildirirəm. Kitabda BaĢkeçid rayonu ərazisinin xəritəsi, OrmeĢən kəndinin tarixi-etnoqrafik məlumatı, əhalinin etnik tərkibi və
məĢğuliyyəti, kəndin relyef xəritəsi, çayları, dağları, təbii
bulaqları haqqında məlumat verilmiĢdir. Kitabda kəndin
ziyalıları, elm adamları, iĢ adamları, dövlət qulluqçuları
haqqında ətraflı məlumatlar verilmiĢdir. Fərəhli haldır ki,
Əlləz müəllim OrmeĢən kəndindən olan Ġkinçi Dünya,
Əfqanıstan və Qarabağ müharibəsi iĢtirakçılarını və müharibədə halak olanları unutmayıb.
1988-1993 cü illərdə Gürcüstan hakimiyyətinin milliayrıseçkilik, antiazərbaycan siyasəti, zorakılıqları BaĢkeçid rayonunun bir çox kəndləri kimi OrmeĢən kənd əhalisini də dədə-baba yurdlarını tərk etməyə məcbur etmiĢdir. OrmeĢən əhalisinin əksər hissəsi Bakıda məskunlaĢmıĢdır.
Kitabda OrmeĢəndən olan nəsillərin bir-biri ilə sıx
qohumluq əlaqəsi, olduğu göstərilir. Sevindiriçi hal odur
ki, Əlləz müəllim OrmeĢəndən olan nəsillərə, gənclərə,
hamı bir-birinə qohumdur deyərək, birliyə dəvət etmiĢdir.
Onun bu xeyirxahlığı təkcə bir nəslə, bir soy-kökə
deyil həm də elinə gözəl töhfəsidir. ”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabının müəllifinin zəhmətini aĢağıdakı kimi
qiymətləndirirəm. Vətən doğulduğumuz ocaqdan, anaların, nənələrin laylay çaldığı beĢikdən baĢlayır!
Əlləz müəllim Ulu Borçalı ellərinin qeyrətli bir təssübkeĢi, əqidə və inamından dönməz el adamı, geniĢ
ürəkli, müdrik düĢünçəli, təmkinli, ədalətli bir Ģəxsiyyətdir.
BaĢlıcası isə vətəninin hər qarıĢını, doğulduğu evi-ocağı
qədər sevən, əməlləri ilə hər bir OrmeĢənlinin yaddaĢın109
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da, sağlıqında öz heykəlini ucaltmıĢ vətənkeĢ ziyalı, fikir
və söz adamı, qeyrət timsalıdır.
Fikirlərimi el oğulmuz, sevimlimiz, ürəkdən vurğun
olduğum, elinin, xalqının Ģairi Zəlimxan Yaqubun bir
Ģeiri ilə tamamlamaq istəyirəm.
Allah, xoşbəxtliyi tək mənə vermə,
Əlləri ümiddən üzülənə ver.
Göz yaşı gecələr yanaqlarına,
Gündüzlər içinə süzülənə ver.
Hec zaman ürəklə qarşılamaram,
Tək mənim qapıma gələn sevinci.
Ataram kədərin ayaqlarına,
Qəlibimə girməmiş ölən sevinci.
Doğulan günündən şair ürəyi,
Doğma ocağıdır, elidir, Allah.
Bir qəlbi, bir könlü, bir ürəyi yox,
Bütün ürəkləri sevindir, Allah.
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RAMAZAN TÜRKOĞLU
“Yeni Azərbaycan“ naminə
qəzetinin baş redaktoru,
hüquqşünas

“Borçalıda qədim OrmeĢən eli”
kitabı haqqında apardığımız müsahibə
Müsahibimiz yazar (tədqiqatçı) Vəliyev Əlləz Nəbi
oğludur. O, 1952-ci ildə Ulu Borçalıda, BaĢkeçid rayonunun OrmeĢən kəndində anadan olub. 1966-ci ildə OrmeĢən 8-illik məktəbini, 1968-ci iidə Darvaz orta məktəbini,
1971-ci ildə Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun
MeĢəçilik fakültəsini bitirmiĢdir. Uzun müddət OrmeĢən
meĢəçiliyində müxtəlif vəzifələrdə çalıĢmıĢdir. O, iĢlədiyi
müddətdə doğma vətəninə, təbiətə, müqəddəs yerlərə,
O, yerlərin insanlarına daha çox bağlanmıĢdır. ”Borçalıda
qədim OrmeĢən eli” kitabı bu sevginin təzahürüdür.
Əlləz müəllim: ”Borçalıda qədim OrmeĢən eli”
kitabını yazmaqda məqsədiniz nə idi?
Bu günlərdə “Nərgiz” nəĢiryyatı tərəfindən ”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabım iĢıq üzü görmüĢdür. Bizim əsas məqsədimiz vətənimizə, elimizə, xalqımıza,
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onun füsunkar təbiətinə, ağsaqqallarına, ağbirçəklərinə,
ziyalılarına, zəhmətkeĢ və xeyirxah adamlarına məhəbbət, sevgi dolu hisslərimizi tarixi mövqedən oxuculara
çatdırmaqdır. Bu kitabda qədim oğuz-türk yurdu olan Borçalı mahalının OrmeĢən kəndi haqqında məlumat verilir.
BaĢkeçid mahalında bünövrəsi çox qədimlərdən qoyulmuĢ kəndlərdən biri OrmeĢəndir. “OrmeĢən” sözü ormanlıq-meĢəlik sözündən götürülmüĢdür. OrmeĢən kəndi
dəniz səviyyəsindən 1896 metr yüksəkliyində olan ġindi
dağının ətəyində, dörd tərəfi meĢə ilə örtülü dəniz səviyyəsindən 1378 metr yüksəkliyində olan bir sahədə yerləĢmiĢdir. OrmeĢən kəndi cənubdan Az-Gəyliyən, Qızılkilsə,
ġindilər, Ģərqdən Darvaz, qərbdən Baxçalar, Saca, Valgem (Kirovisi), Dağ Arıxlı kəndləri, Ģimaldan Çataqla
(Xram SES) həmsərhəddir.
Kitabda OrmeĢən kəndi haqqında daha hansı
məlumatlar oxucuya çatdırılır?
Əsərdə OrmeĢən kəndi haqqında qısa tarixi-etnoqrafik məlumat, yerli oturaq əhalinin məĢğuliyyəti, etnik və
sosial tərkibi, adət-ənənələri, dini görüĢləri, memarlıq abidələri, çayları, dağları: ġindi dağı, ġamdüyə, Sərxan, Əyriqar, bu dağlarda bitən müalicəvi bitkilər, dağlarda olan
gözəl təbii bulaqlar: ġır-Ģır, Ġlxı bulağı, Nədirin bulağı,
Yazılı bulaq, ġamdüyə dağının baĢında Südlü bulaq
(südə oxĢar, təmiz duru olduğuna görə Südlü bulaq adlanır), arxaclar, xalxallar, bərələr və sairə haqqında məlumatlar verilmiĢdir. OrmeĢən kəndinə aid olan yer adları,
kənddə və ətrafında olan təbii bulaqlar, bir sözlə tarixi
coğrafiyası təsvir edilmiĢdir. OrmeĢən kəndində yaĢayan
ağsaqqallardan:Qaraloğlu Hasan kiĢi, Qaraloğlu Molla
Ġbrahim Hümbət oğlu, Nəslən Qocalıdan olan Bayramalı
kiĢi, Mustafa(Kalı) Mahmud oğlu. Dəlləkli nəslindən olan
Alı Vəli oğlu, nəslən Çıraqlıdan olan Əlləz kiĢi, Məmməd
112

Халга – еля мящяббятин бящряси
kiĢi, Nədir kiĢi Namazdılardan Süleyman kiĢi, Məhəmməd
Ġsa oğlu və sairə ağsaqqallar haqqında: Ağbirçəklərdən
Fatma ana. Sultan Səlim qızı, Bahar Xəlil qızı, Zöhrəbanı
DaĢdəmir qızı, MəĢədinin qızı Fatma, Gülmağa Mirzə
qızı. Güllü AbıĢ qızı. Mərizə Ġsmayıl qızı, Güllü Ġsgəndər
qızı və sairə ağbirçəklər. Ġlk ziyalılardan: Topal Oruç,
Ziyəddin Qaralov, Əsəd Rüstəmov, ilk ziyalı qadınlardan:
ġahnigar Ġsmayıl qızı, Qaralova Sinaxanım və baĢqa ziyalılar haqqında məlumatlar verilmiĢdir. OrmeĢən kəndini
OrmeĢən kimi tanıdanlardan biri Bəkir Səməd oğlu Qaralov haqqında, Pedaqoji Elmlər Doktoru Professor Zahid
Ġbrahim oğlu Qaralov, Tarix elmləri namizədi Məmməd
Məhəmməd oğlu Vəliyev, Azərbaycan Respublikasının
BaĢ prokuroru Zakir Bəkir oğlu Qaralov, Pedaqoji elmlər
namizədi ġaban Ġbrahim oğlu Qaralov, M. F. Axundov
adına Rus dili və ədəbiyyatı Ġnstitutunun baĢ müəllimi
Vəliyev Xəlil Alı oğlu, Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi
Qaralov Ağamalı Məmmədalı oğlu və baĢqa alimlər haqqında məlumatlar verilmiĢdir. Ġkinci Dünya müharibəsi,
Əfqanıstan və Qarabağ müharibəsinin iĢtirakçıları, iĢ
adamları, qulluqçular, Sərkər çobanlar, ustalar, kolxozdasovxozda və baĢqa sahələrdə çalıĢmıĢ Ģəxslər haqqında
ətraflı məlumatlar verilmiĢdir. Bununla bərabər OrmeĢən
kəndindən olan nəsillərin hamısının bir-biri ilə sıx qohumluq əlaqəsi olmasını, OrmeĢən kəndindən AĢağı
Qarabulaq kəndinə köçüb getmiĢ Ġdris Ağa və baĢqa
OrmeĢənlilər haqqında məlumatlar iĢıqlandırmıĢdır.
Demək olar ki, burada (yəni OrmeĢəndə) coğrafi məkan
olaraq OrmeĢənə ekskurs edilmiĢ, kənd sakinlərinin mənsubiyyəti və mənĢəyinə aydınlıq gətirilmiĢ, onların mədəniyyəti, adət-ənənələri, məĢğuliyyəti tarixi və xronoloji
ardıcıllıqla göstərilmiĢdir. OrmeĢən kəndində köhnə məktəb 1936-cı ildə, təzə məktəb isə 1980-ci ildə tikilib istifa113

Ялляз Вялийев
dəyə verilmiĢdir. Bu məktəblər ziyalılar, dövlət qulluqcuları və müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər yetiĢdirmiĢdir.
Biz OrmeĢənlilər onlarla fəxr edirik. Bu kitabda sevimli
Xalq Ģairimiz Osman Sarıvəlli 1960-cı ildə BaĢkeçidə qonaq gələndə OrmeĢəndə Mahmud Quliyevin adına olan
QoĢa bulaqda, ġindi dağında, Xramda olmuĢ, OrmeĢənin
gözəl meĢələrində gəzmiĢ və kənddə olan gözəl dağlara,
bulaqlara, yaylaqlara, gözəl mənzərələrə, elimizə, xalqımıza olan sevgini “Yetirin” Ģeirində belə əks etdirmiĢdir:
YETĠRĠN
(Ġxtisarla)
Yastıqara çevirdim öz yönümü,
Səhənguçan tezcə kəsdi önümü,
Keçib-gedən bu ömrümü-günümü,
O dəmlərə, o, çağlara yetirin!
Dəlidağın minnəti yox özgəyə,
Əyriqara kölgə salır Şamdüyə.
Şeir qoşdum Ağlağana-gül! – deyə,
Bu şerimi o dağlara yetirin!
Qoca Şindi, Leyləkuçan, Ormeşən!
Ömrüm boyu unutmaram sizi mən!
Sirr sözümü sər-çeşmədə səyrişən,
Salxım saçlı budaqlara yetirin.
Əlləz müəllim sizin arzunuz?
Ġlk öncə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ torpaqlarının
azad olunması və dədə-baba yurdumuz olan Borcalı
mahalında yaĢayan soydaĢlarımızın güzaranının daha da
yaxĢı olmağını arzu edirəm.
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Müsahibənizə görə çox sağ olun!
Əziz oxucular!
”Borcalıda qədim OrmeĢən eli”kitabı ilə maraqlananlar bu telefonlara zənk edərək əldə edə bilərlər.
Tel:012 427-02-32
055 827-56-32
allaz_valiyev 1952@ mail. ru

“Yeni Azərbaycan “ naminə qəzetinin
№11 (184) 06-17 sentyabr. 2011-ci il
115

Ялляз Вялийев

RÜSTƏM ĠSMAYIL OĞLU
MĠKAYILOV
36 saylı Xətai dördüncü
seçki dairəsinin sədri

DƏYƏRLĠ KĠTAB
Əziz dostum Əlləz Nəbi oğlu Vəliyev yazmıĢ olduğu.
“Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını mənə təqdim
etdi. Təqdim etdiyi kitaba görə, təbrik edərək öz təĢəkkürümü bildirdim.
Mənim ana vətənim Qazax rayonunun Ġkinci ġıxlı
kəndi olmasına baxmayaraq, uĢaqlıq illərində gəzdiyim
Borçalı elinin o gözəl yurdu olan Qaçağan kəndi, Kirənc
Muğanlı, BaĢkeçid rayonunun Hamamlı kəndi mənim
üçün doğmadı.
Kitabla tanıĢ olduqdan sonra füsunkar təbiətə malik
olan OrmeĢən kəndi də mənim üçün doğmalaĢdı.
Məni valeh edən, ġindi dağının ətəyində yerləĢən
OrmeĢən kəndinin görünüĢü, müxtəlif istiqamətlərdən çəkilmiĢ Ģəkilləri, kənddə və kəndin ətrafında tarixi abidələr
olan bulaqları, bütün kənddə olan ağsaqqallar, ağbirçəklər, ziyalılar və baĢqa sahələrdə çalıĢmıĢ insanların Ģəkillərinin toplanıb kitabda yerləĢdirilməsi, arxa səhifədə
verilmiĢ kənddə olan evlərin siyahısı və sxemi oldu.
Doğrudanda bu məlumatların kitabda yerləĢdirilməsi bir tarixdir. Belə dəyərli tarixi əsərə görə Əlləz müəllimə sağ ol deyərək, uğurlar arzulayıram!
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ġAHVƏLƏD ġƏMMƏDOĞLU
”General Hospital” tibb
mərkəzinin baş həkimi

KĠTAB HAQQINDA
Əziz dostum, Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevin yazmıĢ olduğu “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabının: – Qədim
Oğuz-Türk yurdu – Ulu Borçalının barlı-bərəkətli ellərindən biri olan OrmeĢən kəndinin yaĢamasında, orada dünyaya göz acıb səsi-sorağı dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən, yaxĢı mənada gələn oğul və qızlarının tanınmasında
böyük rolu olduğunu danmaq olmaz.
Əlləz müəllimin axtarıb-arayıb, müdrik ağsaqqallar,
ağbircəklər, görkəmli Ģəxslər və baĢqa sahələrdə sayılıbseçilən el oğulları haqda yazdığı bu kitabı, illər keçdikcə
daha da qiymətli olacağına əminik. Biz Borçalılara belə
bir yaxĢı kitab bəxĢ etdiyinə görə Əlləz müəllimə təĢəkkürümü bildirir, ona uzun ömür, can sağlığı və yaradıcılıq iĢlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
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VƏLĠYEV VƏLĠ
ALI OĞLU
Ormeşən orta məktəbinin
Tarix-ədəbiyyat müəllimi,
Maarif əlaçısı, baş müəllim

DƏYƏRLĠ KĠTAB
Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevin yazmıĢ olduğu “Borçalıda
qədim OrmeĢən eli” kitabı hər bir ormeĢənli üçün sevindirici müjdədir. Ġxtisasca meĢəçi olan Əlləz çox böyük
zəhmətə qatlaĢıb bu kitabı yazıb.
Kitabda OrmeĢən kəndi haqqında qısa tarixi-etnoqrafik məlumat, yerli oturaq əhalinin məĢğuliyyəti, etnik və
sosial tərkibi, adət-ənənələri, dini görüĢləri, memarlıq abidələri, çayları, dağları: ġindi dağı, ġamdüyə, Sərxan, Əyriqar, bu dağlarda bitən müalicəvi bitkilər, dağlarda olan
gözəl təbii bulaqlar, OrmeĢən kəndinə aid olan yer adları,
kənddə və ətrafında olan təbii bulaqlar, bir sözlə tarixi
coğrafiyası düzgün təsvir edilmiĢdir.
OrmeĢən kəndində yaĢayan ağsaqqallar, ağbirçəklər, ilk ziyalılar, ziyalılar haqqında məlumatlar, OrmeĢən
kəndində məskunlaĢan nəsillər haqqında verilən məlumatlar düzgündür. Müəllif doğru olaraq göstərir ki, nəsillər
arasında mehriban və səmimi münasibətlər, qohumluq
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aləqələri olmuĢdur. OrmeĢən camaatı həmiĢə bir-birinə
bütün sahələrdə ölü düĢəndə, toy Ģənliklərində, bədbəxt
hadisə baĢ verdikdə hamı bir nəfər kimi bir yerdə olmuĢlar, dara düĢən ormeĢənli özünü tək hiss etməmiĢdir. Kitabda ictimai-siyasi, tarixi hadisələrə də geniĢ yer verilmiĢdir.
KollektivləĢmə (kolxoz) OrmeĢən kəndinə böyük
zərbə vurmuĢdur. Ġdris ağa, Qaraloğlu Səməd, Molla Ġbrahim, Kəltə Nəbi və s. kimi kəndi idarə edən adamlar xalq
düĢməni kimi zindanlara atılmıĢ və məhv olmuĢlar. Ġndiki
nəslə bunları çatdırmaq`çox vacibdir. Əlləz bu iĢin öhdəsindən layiqincə gəlmiĢdir. Digər məsələ, kitabda verilən
Ģəkillərlə bağlıdır.
Müəllif təmkinlə, ağır zəhmətlə dünyasını dəyiĢən
insanların bir hissəsinin Ģəkillərini tapıb kitaba salmıĢdır.
Əlləz gərgin əməyi sahəsində bu adamları (indi həyatda
olmayan) indiki nəslə tanıtdırmağa nail olmuĢdur. Əsər
bir növ OrmeĢənin ensiklopediyasıdır. Ġndi hamı bildi ki,
OrmeĢən adlı kənd varmıĢ və kənd artıq unudulmayacaqdır.
Mən deyərdim Əlləz qeyrət göstərdi. OrmeĢənli adını daĢıyan hər kəs, Əlləzin vətən sevgisinə səs versin və
sağ ol desinlər.
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QARALOV AĞAMALI
MƏMMƏDALI OĞLU
Ormeşən 8-illik məktəbinin
sabiq Coğrafiya-Biologioya
müəllimi, Fəlsəfə doktoru

“BORÇALIDA QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ ”
KĠTABI HAQQINDA
Müəllif çox vacib bir təĢəbbüsü üzərinə götürmüĢ
qədim Oğuz-Türk tayfalarının ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Borçalı mahalının BaĢkeçid (Dmanisi) rayonu inzibati ərazisinə daxil olan OrmeĢən kəndinin icitmai-tarixi Ģəraitini,
ayrı-ayrı nəsillərin həmrəyliyinin nəticəsi olaraq bir kənd
icması kimi formalaĢmasını, etnoqrafiyasını-xalqın maddi
mənəvi dəyərlərini, ictimai formasiyalarından aslı olaraq
sosial Ģəraitinin dəyiĢməsini, coğrafi mövqeni, təbii Ģəraitini və qədim bir el kimi ərazi vahidlərini-geniĢ bir sahədə
yaylaq və qıĢlaq ərazilərinə malik olmalarını da kitabda
ətraflı Ģərh etmiĢdir. Daha sonra kitabın əsas qayəsini
təĢkil edən, kəndin icitmai-iqtisadi həyatında fəal mövqe
tutan, kənd icmasını təĢkil edən nəsillərin və onların törəmələrinin əsərdə hər təfsilatı ilə geniĢ Ģərh edilməsi,
oxucuda xoĢ təəssurat yaradır. Ġndiki nəsillərə unutmuĢ
olduqları ulu babalarını-soy köklərini, çox dəqiqliklə çat120
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dırır ki, bu da çox maraqlı, diqqətəlayiq bir hal kimi,
müəllifin ciddi araĢdırmalarından və iĢgüzarlığından xəbər verir.
Bununla belə diqqətə layiq haldır ki, əsərdə müdrik
kiĢilərdən də söhbət açılır və belə müdrik kiĢilər kəndi
təĢkil edən nəsillərin hamsında var idi. Mən uĢaq vaxtları
onların bir-birinə müraciətlərinin-söhbətlərinin Ģahidi olmuĢam, baxmayaraq ki, savadları yox idi, ancaq çox ağıllı, müdrik və etik qaydalarda söhbət edərdilər. Belə ağsaqqallar haqqında ətraflı məlumatlar verilmiĢdir. OrmeĢən kəndinin ilk ziyalıları, müəllimləri, müharibə iĢtirakçıları, iĢ adamları və baĢqa sahələrdə çalıĢmıĢ Ģəxslər haqqında da kitabda ətraflı məlumat verilmiĢdir. OrmeĢənlilər
öz kadr potensialı ilə özünü həmiĢə təmin etmiĢdir, hətta
baĢqa kəndlər və rayonlar da ondan yararlanmıĢdır. Beləliklə, müəllif icitmai-tarixi əsərində faktiki göstəricilərlə
OrmeĢən kəndinin, bir kənd icması olmaqla, onun yüksək
səviyyəli ziyalılarının-elitasının zaman-zaman formalaĢmasını göstərmiĢ və onları ormeĢənlilərin fəxri adlandırmıĢdır.
Müəllifin özü – ekolok, təbiətin mühavizəçisi, meĢələrin qorunması və yeni meĢə zolaqlarının salınması sahəsində fəallyyət göstərən tanınmıĢ mütəxəssis olmuĢdur.
O, OrmeĢən meĢəciliyində müxtəlif vəzifələrdə çalıĢmıĢ və bir sıra kəndlərdə torpaq qoryucu meĢə zolaqlarının salınmasında böyük əməyi olmuĢdur. Onun
təbiətlə daha yaxından təmasda olması ilə əlaqədar
olaraq, OrmeĢənin təbii-coğrafi mənzərəsinə, toponomlərinə-türk mənĢəli yer adlarına kitabda xüsusi diqqət yetirmiĢdir. Kəndin özündə və ətrafında Azəri-Türk abidə
kompleksləri əsasında müxtəlif Ģəxslər tərəfindən xatirə
olaraq tikdirilmiĢ bulaqların kitabda öz əksini tapması
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tarixi-sənət əsəri kimi, böyük əhmiyyətə malikdir, xüsusilə
onların fotolövhələrlə verilməsi xeyirxaqlıq nümünəsi
olaraq, diqqətə layiqdir. Kəndin özünün təbii mənzərəsinin-panoramasının ətraf sahələrlə birlikdə, müxtəlif variantlarda foto-görkəmi, eyni zamanda xəritə-sxemi onun
arxitektur ansamblını tamamlayır və böyük tarixi əhmiyyət
kəsb edir. Kitab yüksək əzmkarlıq və zəhmətlə ərsiyə
gəlmiĢdir, tarixi və mənəvi dəyəri böyüdür, ona görə də
kitabın müəllifi tələb olunan hər bir təqdimata layiqdir.
Ona görə də bacı oğlu Əlləzə uzun ömür can sağlığı
və yaradıcılıq iĢlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
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ƏNVƏR FƏRZALI OĞLU
HÜMBƏTOV
Ormeşən orta məktəbinin
sabiq direktoru

“BORÇALIDA QƏDIM ORMEġƏN ELĠ ”
KĠTABI HAQQINDA
Hörmətli Əlləz Vəliyev! Sizin OrmeĢən kəndi haqqında yazdığınız çox qiymətli bu tarixi, publisistik kitabı
oxuyanda mən ona məftun oldum. Elə bildim yeni dünya
kəĢf etmiĢəm. Kitab XIX əsrdən müasir dövrümüzə qədər
olan dövrü əhatə edir. Burada kəndimizin ağsaqqalları,
ağbircəkləri, ziyalıları, iĢ adamları, Ġkinci Dünya müharibəsinin iĢtirakcıları, zabitləri, əzəli torpağımız olan Qarabağ uğrunda döyüĢən oğullarmız haqqında məlumatlar
geniĢ və əhatəli göstərilmiĢdir. Kitabda bu unudulmaz
kəndin füsunkar gözəllikləri, yamyaĢıl ormanları, sıx meĢələri, Ģır-Ģır axan bulaqları, dərələri, dağları gözəl təsvir
olunub. Sizin bu ağır zəhmətinizi yüksək qiymətləndirir,
gələcək iĢlərinizdə böyük uğurlar arzulayıram.

123

Ялляз Вялийев

ƏLĠ ġƏRĠF OĞLU
QARALOV
"Neftqazelmitədqiqatlayihə"
İnstitutunun Smeta normativləri
və material sərfi normalarının
işlənməsi şöbəsinin rəisi

Ə.N.VƏLĠYEVĠN "BORÇALIDA QƏDĠM ORMEġƏN
ELĠ” KĠTABI HAQQINDA
"Borçalıda qədim OrmeĢən eli" Əlləz Vəliyevin
müəllifi olduğu bu kitab OrmeĢən və OrmeĢənlilər haqqında yazılmıĢ kitablardan sayca üçüncü kitabdır.
Birinci kitab. "OrmeĢəndən Berlinədək" müəllifi RəĢid Faxralı Ġkinci kitab. "Ġkinci Dünya müharibəsinin OrmeĢənli döyüĢçüləri: Qaralov MəmiĢ Həsən oğlu" müəllifləri Zahid Qaralov və RəĢid Faxralıdır.
Kitabların müəlliflərinin hər ikisi yazıb yaratmaq sahəsində geniĢ həyat təcrübəsinə malikdirlər. RəĢid Faxralı jurnalist kimi qəzet və jurnallarda yazdığı məqalələri
və kitabları ilə geniĢ oxucu kütləsinə çoxdan tanıĢdır.
Görkəmli ictimai xadim alim-pedaqoq, təhsil sahəsinin ən yaxĢı bilicisi, həmiĢə döyüĢkən və cəsarətli qələmi ilə, geniĢ oxucu auditoriyasında söz sahibi, bir çox
elmi-pedaqoji əsərlərin, dərsliklərin, həmçinin üçcildlik
"Tərbiyə", ikicildlik “Məhəmməd Nəsrəddin Tusi: Elm, saf
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əxlaq dünyasına açılan qapı", "Əbədiyyətə gedən yollar",
"Ġdeologiya və mənəviyyat" kimi kitabların müəllifi olan
Pedaqoji elmlər doktoru, professor Zahid Qaralov oxucuların rəğbətini qazanmıĢ qələm sahiblərindən biridir.
Müəllif Vəliyev Əlləz də OrmeĢən kəndi və OrmeĢən
kəndində yaĢayan bütün nəsillər haqqında zəhmət çəkib
məlumatları toplayıb nəfis Ģəkildə kitaba daxil edərək öz
boynuna götürdüyü məsuliyyətin öhdəsindən gələ bilmiĢdir.
Əlləzin müəllif kimi hansı qayələrlə yaĢadığı, istəklərinin nədən qaynaqlandığı kitabı vərəqləyərkən aydınlığı ilə bəlli olur. O, OrmeĢən kəndi, onun yerləĢdiyi inzibati ərazisi ətrafında oğuz türklərinə mənsub olan yeryurd adları, meĢə örtüyü bitki növləri və həmsərhəd kəndlər, həmçinin dağlardakı otlaqlar, ġamdüyə, Sərxan, Yağlıca qıĢlağı, ilin fəsillərinə münasib kəndin görünüĢü, nəhayət OrmeĢən kəndində məskunlaĢmıĢ keçmiĢ və indiki
nəsillər haqqında geniĢ məlumat, ən önəmlisi kitabın birinci səhifəsinin iç üz qabığında BaĢkeçid (Dmanisi) rayonunun xəritəsi, axırıncı səhifədə isə 1990-cı ilə qədər OrmeĢən kəndində olan evlərin sxemi üzrə sıra nömrələrinin verilməsi kitabın əhəmiyyətli olmasını bir daha təsdiqləyir. Çünki milli ayrıseçkilik siyasəti aparanlara, tarixi
saxtalaĢdıranlara tutarlı cavabdır.
Müəllifin "Borçalıda qədim OrmeĢən eli" kitabı OrmeĢən və ormeĢənliləri daha yaxĢı bilmək və tanımaq
üçün oxucuların stolüstü sorğu kitabıdır.
Kitabı vərəqləyərkən doğma köklərdən gələn yaddaĢ bizimlə yaĢa dolduqca dərinləĢir, bizi özlüyümüzə
qaytarmaq gücünü artıraraq, könlümüzdə yurd sevgisi, el
qayğısı yaradır. Özündən asılı olmayaraq istər-istəməz
geriyə uĢaqlıq illərinə qayıdırsan, yaddaĢında daĢlaĢmıĢ
xoĢ xatirələri gözünün önünə gətirirsən.
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Əlimə çanta götürüb, kəndin bu baĢından o biri baĢına tozlu-torpaqlı dar cığırla məktəbə, birinci sinfə getdiyimi, sinifdə öyrənməyə baĢladığım "A" hərfini "Sajen"
(kənd yerlərində torpaq sahələrini ölçmək üçün istifadə
edilən ölçü vahidi) kimi baĢa düĢdüyümü, məktəbdən qayıdarkən yolun kənarında, müəllim böyüklərimizin – Ziyəddin, Nəsrəddin, Bəkir və ġabanın əhəng daĢlarını
yandırmaq üçün qazdıqları quyunun kənarında dayanıb
maraqla baxmağıma, Bəkir müəllimin qəfildən əllərində
və ayaqlarında neçə barmaq var, sualına əl barmaqlarımı
qatlaya-qatlaya sayıb, ayaq barmaqlarımın "qatlanmaması" cavabıma onların ürəkdən gülmələri mənim uĢaqlıq
yaddaĢımda qalmıĢ ən gözəl xatirələrdən biridir. Allah o,
böyüklərə rəhmət eyləsin. "Böyüklərimizin böyüklüyü" həmiĢə bizə örnək olmuĢdur.
Digər xatirələrdən birində allahın OrmeĢənə verdiyi
təbiət gözəllikləridir. Onu orada yaĢayanda hiss etmirsən
onu yalnız qıraqda yaĢayıb, baĢqa yerlərlə müqayisə etdikdə hiss edirsən. OrmeĢən təbiəti bitməz-tükənməz gözəlliklə doludur. Xüsusi ilə təbiət qıĢ yuxusundan oyananda, meĢədəki çılpaq ağaclar yarpaqlamağa hazırlaĢarkən
martın sonu, aprelin ortalarında Qara qayanın yastanasında dayanıb, boylananda Qara qayanın zirvəsindən
qalxan qartalların qıy vurub ağ buludlar qoynunda süzməyini və ya Leylək uçan səmtdə Darvaz çökəkliyindən
Az-Gəyliyən kəndi istiqamətinə qalxan qabırğaya bənzər
meĢə örtüyünün günəĢ düĢən tərəfinin tez yarpaqlaması
nəticəsində yaranan nazik yaĢıl zolaqlar, təkrarsız gözəllik tablosu yaradır ki, onu yalnız gözlə görmək lazımdır.
Digər bir gözəllik mayın sonu, iyunun əvvəlində hər
tərəf yaĢıl don geyəndə bitkilər müxtəlif rənglərə boyananda xüsusi ilə yemiĢan, ağ çiçək, çoban yastığı (romaĢka), kəklik otu və s. çiçəkləyəndə otların arasından qa126
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nad vurub oxuya-oxuya qalxıb-enən quĢun həzin nəğməsi insanı riqqətə gətirir. Yayın ortasında Qara qayadan
ġindi dağının yamacına qalxıb tək-tük asırqallar arasında
qara xallı mavi rəngli lalələri görmək, oradan öz zirvəsində köhnə ildən təzə ilə qar saxlayan əzəmətli ġamdüyəni
seyr etməyin öz gözəlliyi var. Bax bu sadaladığım gözəllikləri duyub dərk edən insanlar sadə qəlbli, geniĢ ürəkli
olurlar.
Bu gözəllikləri görməyə tələsin!
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ALIYEV NAZIM
QURBAN OĞLU
Ormeşən kənd orta məktəbinin
sabiq dərs hissə müdiri,
təqaüddə olan “Əmək veteranı”

Əlləz Vəliyevin yazmıĢ olduğu”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı bütün oxucular tərəfindən böyük rəğbətlə qarĢılandı. Ġndiyə kimi heç kəs tərəfindən atılmayan
addımı müəllif atdı. Kitab keçmiĢlə indiki və gələcək arasında körpü rolunu oynadı. Kəndimizin füsünkar gözəlliyini, hər tərəfdən meĢə və yaĢıl dağlarla əhatə olunduğunu, gözəl bulaqlarını, müalicəvi otlarını və həmin gözəl
təbiətin qoynunda dünyaya gələn uĢaqlardan (körpələrdən) tutmuĢ müdrik ağsaqqallar, ağbirçəklər, ziyalılar və
kənddə olan bütün nəsillər haqqında geniĢ və ətraflı məlumatlara yer ayrılmıĢdır. Kimin- kimliyini, hansı nəsildən
olduğunu bilmək istəyirsənsə, vaxt itirmədən kitabı vərəqləmək kifayətdir. Ġndiki gənclər kitabı oxuduqca ziyalılar,
Ġkinci Dünya müharibəsi, Əfqanıstan, Qarabağ müharibəsinin iĢtirakçıları, iĢ adamları, qulluqçular, çobanlar, ustalar, kolxozda-sovxozda və baĢqa sahələrdə çalıĢmıĢ
Ģəxslər haqqında ətraflı məlumatlar alacaq və OrmeĢəndə yaĢayanların hamısının bir-biri ilə qohumluq əlaqələrinin olduğunu sübut edəcəklər.
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Müəllif doğma yurduna bağlılığı və doğma yurdunu
sevdiyindən bəllidir ki, canlıdan tutmuĢ, cansıza qədər
hər birinin geniĢ izahatını vermiĢdir.
Kitabın tərtibatında əsas gözəlliklərdən biri də odur
ki, kəndin özü, təpələri, bulaqları, meĢəsi, ilk ziyalılarından tutmuĢ ağbirçəklərin, ağsaqqalların və indiki, iĢ adamlarının Ģəkilləri salınmıĢdır. Neçə-neçə illər keçib, fəsillər
dəyiĢsə də kitabı vərəqləyən və oxuyan insanların yaddaĢlarından həmin məlumatlar silinməyəcəkdir.
Müəllifin kitabı ərsəyə gətirməkdə çəkdiyi zəhmət və
əziyyəti yüksək qiymətləndirib ona can sağlığı və yeniyeni nailiyyətlər arzulayırıq.
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HÜMBƏTOV ƏLĠ
FƏRZALI OĞLU
Ormeşən orta məktəbinin
sabiq kimya müəllimi

Hörmətli əziz dostum, kirvəm Əlləz müəllimin yazmıĢ olduğu “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını alqıĢlayaraq ona öz təĢəkkürümü bildirirəm.
Doğurudan da bu kitab, OrmeĢən kəndi və OrmeĢən kəndində yaĢayan bütün nəsillər haqqında ilk dəfə
yazılmıĢ dəyərli tarixi əsərdir.
Bu tarixi əsərdə yer almıĢ məlumatlar və Ģəkillər
müəllif tərəfindən bir neçə dəfə dəqiqliklə yoxlanılaraq kitaba yerləĢdirilmiĢdir. Kitabda OrmeĢən kəndində və ətrafında olan yer adları, təbii bulaqların adları və Ģəkilləri,
kənddə olan müdrilk ağsaqqallar, ağbirçəklər, ziyalılar,
müharibə iĢtirakçıları və baĢqa sahələrdə çalıĢmıĢ OrmeĢənlilər haqqında məlumatlar və Ģəkillər düzgün və dəqiq
iĢıqlandırılmıĢdır. Kitabın arxa hissəsində 1990-ci illərə kimi OrmeĢən kəndində olan evlərin siyahısı və sxemi verilmiĢdir. Əsrlər keçsə də, bu sxem OrmeĢən kəndinin
doğrudan da biz ormeĢənlilərə mənsub olduğunu təsdiqləyən tutarlı bir tarixi sənətdir. Həmi də müəllifin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bütün nəsillər haqqında məlumat130
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ları eyni səviyədə ayrı seckilik etmədən nə var onu düzgün iĢıqlandıra bilmiĢdir. Bir sözlə Əlləz müəllimin yazmıĢ
olduğu bu tarixi kitab, biz ormeĢənlilərin stolüstü kitabı
olmaqla bərabər, bizlər bu kitabı gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq ki, onlar dədə-baba yurdumuz olan OrmeĢən elini
unutmasınlar. Beləliklə, mən deyə bilirəm ki, müəllif bu
çətin və məsuliyyətli iĢin öhdəsindən məharətlə gələrək,
biz OrmeĢənlilərə belə bir yaxĢı tarixi əsər bəxĢ etdiyinə
görə Əlləz müəllimə, uzun ömür, can sağlığı və yaradıcılıq iĢlərində uğurlar arzu edirəm.
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ƏġRƏF ĠBRAHĠM OĞLU
KƏRĠMOV
64 №-li Tiflis orta məktəbinin
sabiq fizika müəllimi

Əziz və hörmətli dostum Əlləz!
Sizin ”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” adlı kitabınızın
iĢıq üzü görməsi və 60 illik yubleyiniz münasibəti ilə
səmimi qəlbdən təbrik edirəm! Sizə uzun ömür, çan sağlığı və gələcək yaradıcılıq yollarında uğurlar arzulayıram.
Ey dost, unutmaram əhdi-peymanı.
Kəsdiyim duz-çörək zəmanətimdi.
Ayrı dolansam da bütün dünyanı.
Dostluq ən müqəddəs əmanətimdir.
Kitabınızı böyük həvəslə oxudum çox Ģad oldum.
Kitab mənə gözəl təəsurat bağıĢladı. Kitabınız haqqında qısaca da olsa öz fikrimi sizə çatdırmaq istəyirəm.
Kitabın tərtibatı çox gözəldir. Əsasən kitabda verilən
mənzərələr, bulaqlar ürək açandır.
Kitab, onu vərəqləyib oxuyan insanı, əziz və müqəddəs doğma yurda, gözəl və füsünkar mənzərələri, əzəmətli, vüqarlı uca zirvələri olan dağlara, eniĢli-yoxuĢlu də132
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rələrə, sıx və sərin olan meĢələrə, qayalardan süzülüb
axan, yayda diĢ göynədən buz kimi soyuq büllur bulaqlara, yam-yaĢıl güllü-çiçəkli, laləli-nərgizli çəmənliklərə,
anadan olub göz açdığımız iĢıqlı dünyaya, O, müqəddəs
torpağa, OrmeĢən adlı bir elə, cənnətə səyahətə aparır.
O torpağın havası, suyu təmiz olduğu üçün orada
dünyaya göz açan insanların hamsı sağlam, qonaqpərvər, ağıllı, qeyri adi isdedada malik, ən yüksək keyfiyyətləri özündə cəmləĢdirən, xeyirxah, mərd, saf və təmiz əqidəli insanlardır.
Məhz elə ona görə də OrmeĢən eli öz adlı-sanlı
fəxri vətəndaĢları, samballı professorları, alimləri, elm
adamları, iĢ adamları, sadə peĢə adamları, ağsaqqalları,
ağbirçəkləri, gözəl kənd sakinləri ilə fəxr edir. Kitabda adlarını qeyd etdiyim müxtəlif qrupa məxsus bütün insanlar
haqqında çox gözəl və dəqiq məlumatlar verilib.
”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabınızı sambballı
böyük bir tarixi tədqiqat əsəri kimi yüksək qiymətləndirirəm. Bu kitab OrmeĢən kəndinin fəxri olan insanları, adlısanlı elm adamlarını, ziyalılarını, bütün OrmeĢən elini
doğma Gürcüstan və Azərbaycan respublikalarında hətta
bu respublikaların hüdudlarından kənarlarda tanıtdı.
Daha dəqiq desək bu kitab bütün OrmeĢən sakinləri
haqqında əsrlər boyu yadda qalacaq dərin tarixi bir iz buraxdı.
Tam təfsilatı ilə açıqlasaq, məcazi mənada, OrmeĢən kəndi torpaq altında gizlənmiĢ qiymətli bir zər idi. O,
qiymətli zəri məĢhur bir arxeoloq kimi Əlləz müəllim tapıb
çıxartdı və ona çox gözəl, özünə məxsus bir naxıĢ vurdu.
Ġndi hal-hazırda OrmeĢən adlı bir elin həm zəri var, həm
də zərgəri. Zərimiz ”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” adlı kitab, zərgərimiz isə Əlləz müəllimdir. Ġllər boyu onun arayıb-axtardığı günlər, çox böyük əziyyətlə keçirdiyi, yuxu133
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suz gecələr, keçirdiyi ağırlı-acılı təlatümlü hisslər, maddi
və mənəvi cəhətdən çəkdiyi əziyyətlər hədər getmədi.
Onların bəhrəsini gördü. Əlləz müəllimin özü haqda bir
neçə kəlmə:
Əlləz müəllim gözəl eloğlu, yaxĢı dost, yaxĢı yoldaĢ,
yaxĢı qonĢu, sadə, alicənab, özündən yaĢca böyüklərə
və kiçiklərə hörmətlə yanaĢan, saf və təmiz, yüksək əxlaqi və mənəvi keyfiyyətləri özündə cəmləĢdirən savadlı
bir insandır.
Əlləz müəllim elinin, obasının sayılıb seçilən bacarıqlı bir nümayəndəsi, gözəl ailə baĢçısı, üç uĢaq atası,
həm də yaxĢı babadır. Bütün bu xüsusiyyətləri kitabda
rəngli fonda verilən “Ağbirçəklər, qohumlar və ailə üzvləri”
rübrikası altında verlən Ģəkillərdən aydın etmək olur.
Əlləz müəllim! 13 fevral 2012-ci il ad gününüz mübarək!
ġad gününüz mübarək!
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MAHMUD FƏRZƏLĠ OĞLU
HÜMBƏTOV
Biologiya elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru

Hörmətli Əlləz Nəbi oğlu! Ġlk öncə gərgin əməyinizin,
yuxusuz gecələrinizin nəticəsi olaraq ərsəyə gətirdiyiniz
“Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabına görə sizə dərin
təĢəkkürümü bildirirəm. Kitabı vərəqlədikcə hər qarıĢ torpağında, daĢında, qayasında, yamacında, yaylağında tarixin yaddaĢına çökmüĢ daĢlaĢmaqda olan ayaq izlərimin
pıçıltısını eĢitdim. Unudulmaq təhlükəsi ilə üzləĢmiĢ atababalarımızın məzarlıqlarında dolaĢdım onların ruhları ilə
söhbtləĢdim və səndən çox razı qaldıqlarını hiss etdim.
Mamaoğlu, sənə bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm
və yaxın gələcəkdə daha əhatəli və daha samballı bir kitab ərsəyə gətirəcəyinə inanıram. Sonda fikirlərimi doğma
yurdumuza ərmağan etdiyim “Qadan alım” Ģeirimlə tamamlayıram.
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QADAN ALIM
Gedib yenə görsən “Qoşa bulağı”
Əyil dodağından öp, “qadan alım”.
Mənim salamımı torpağa, daşa
Yamaca, yaylağa səp, “qadan alım”.
Bir ziyarət eylə Şindi dağını
Özünü yoxuşda yor, “qadan alım”.
Yığsan “ Noyçalıya” dostu-tanışı
Mənim yerimə də “vur”, “qadan alım”.
Yolun düşsə “Şamdüyə” yə, Sərxana
Sapax, quzuqulax da dər, “qadan alım”.
Bir az da su götür “Şır-şır” bulaqdan
Gələndə Mahmuda ver, “qadan alım”.
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ġƏFĠQƏ YUSĠF QIZI
HÜMBƏTOVA
Coğrafiya elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru

Mən Bolnisi rayonunun Kəpənəkçi kəndində anadan
olmuĢam. OrmeĢən kəndini qonĢumuz Mirzəliyevlər ailəsinə görə tanıdım. Tale elə gətirdi ki, sonradan özüm də
OrmeĢənli oldum. Bu kəndlə əyani olaraq ilk tanıĢlığım
1989-cu ilin yay aylarına təsadüf edir. Bir coğrafiyaçı kimi
OrmeĢən kəndinin təbii gözəllikləri, zəngin meĢələri, buz
bulaqları, hər Ģeydən öncə mehriban, qonaqpərvər, olduqca sadə və baməzə insanları məni heyran etdi. DüĢünürəm ki, “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabının mövcudluğu, həm gələcək nəsillərin OrmeĢən kəndi və o
cümlədən öz nəsil Ģəcərəsi haqqında məlumatlara sahib
olmasına, həm də digər yəni kəndlə tanıĢlığı olmayan insanların kənd haqqında təsəvvürlərə malik olmasına yardım edəcək.
Bu dəyərli kitabı vərəqlədikcə, o günləri, o insanları
xatırladıqca sizin nə qədər xeyirxah bir iĢ gördüyünüzü
düĢünərək gələcək iĢlərinizdə daha böyük nailiyyətlər arzulayıram.
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QARALOV BAYRAM
HƏMĠD OĞLU
Ormeşən orta məktəbinin
sabiq riyaziyyat müəllimi

ORMEġƏN VƏ ORMEġƏNLILƏR HAQQINDA
ENSIKLOPEDIK BILGI VERƏN KITAB
Bu günlərdə Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevin ”Borçalıda
qədim OrmeĢən eli” kitabı “Nərgiz” nəĢriyyatında (Bakı2011, 360-səhifə, Ģəkillərlə) 500 tirajla çap olunaraq oxucuların ixtiyarına verilib. Fürsətdən istifadə edib hörmətli
oxuculara müracətlə kitab və yazı barədə irad və təkliflərini bildirmələrini xahiĢ edir, əvvəlcədən təĢəkkürümü
bildirirəm.
Bəri baĢdan qeyd edim ki, vaxtında yazılan bu kitab
vasitəsi ilə gənc nəsil öz dədə-babalarını və onların yaĢadığı yerləri öyrənib sənədli, bədii kino-filmlər də çəkə bilərlər.
Kitabda OrmeĢəndən olan 17 nəsil-tayfa barəsində
ətraflı məlumat yazılıb.
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Onlar bunlardır:
1. Qaralovlar (nəsli)
2. Qocalılar
3. Dəlləklilər
4. Çıraqlılar
5. Namazlılar
6. Qurbanlılar
7. Ağaismeyillər
8. Arıxyolçular
9. Mahmudlular

10. Qazaxlılar
11. Qandılılar
12. Ocaqqulu öyü
13. Baydarlılar
14. Alı öyü
15. Postalçılar
16. Piri öyü
17. Mollalı öyü

Kitabın əvvəlində bəzi kövsər bulaqlarımızın adları
və Ģəkilləri yer alıb. Həmin bulaqların adları bunlardır.
1. Ağ bulaq.
2. Ortalıq bulaq.
3. QoĢa bulaq.
4. Qaralov Alyar və Xınalının bulağı.
5. Kalının bulağı.
6. Ağanın bulağı.
7. Mustafa Lələnin bulağı.
8. Mutunun bulağı.
Yeri gəlmiĢkən onu da deyim ki, mən OrmeĢəndə
müəllim iĢləyərkən, 1990-ci ildə hər ailə öz evinə su çəkib
hamam da qurmuĢdur. OrmeĢənin təbiəti, füsunkar mənzərəsi, flora və faunasının təsviri, camaatın yaĢayıĢı, həyat tərzi kitabda aydın verilmiĢdi:Daim baĢı qarlı dağlar,
zümrüd meĢələr, diĢ göynədən sərin bulaqlar, barlı-bərəkətli ağacların min-bir neməti, göz oxĢayan təbii mənzərələri, bərəkətli, bülbüllərin cəh-cəhi, digər quĢların özünəməxsus səsləri, rəngli kəpənəklərin uçuĢları, cüyürlər,
dovĢanlar, arıların beçə verməsi, ovçuların meĢədən bal
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gətirməsi, analarımızın müxtəlif bitkilərdən, pencərlərdən
biĢirməsi, ağaclardan və arxaclardan yığılan göbələklər,
iri və xırda buynuzlu heyvanların örüĢə ötürülməsi, at ilxıları...
Borçalının dilbər güĢələrindən olan OrmeĢənin idarə
olunması islam dininin dəyərlərindən qaynaqlanır.
HəmiĢə Ramazan ayında rəhmətlik atam və anam
tam baĢa-baĢ bir ay oruc tutardılar. Bircə günlük mən də
oruc tutardım. Ramazan ayında Bayram namazı Qocalıdan Ġsrafil Mustafa oğlunun torpaq yerində qılınardı.
Kəndin bütün kiĢiləri hərbi nizam-intizam kimi səf-səf düzülüb namaz qırardılar. Qabaqda isə rəhmətlik Məhəmməd əmim olardı: Əlində müqəddəs Quran kitabı, gözündə eynək vardı. UĢaq marağı ilə evimizin yanından baxardım. Anam isə yekə lahıc qazanında əriĢdəli, düyülü,
kiĢmiĢli aĢ biĢirib, kluba aparardı. Yəqin digərləri də baĢqa Ģey biĢirib gətirərdilər. Bütün kəndin adamları Ramazan bayramı günündə klubda olurdular. Hamı bir evin
adamı kimi həmin gün klubda yeməklərdən nuĢ edərdi.
Mənə də Ģərbət içirdikləri yadımdadır.
Kitabda oğuz türklərinin toponimləri göstərlib.
Kənddə olan evlərin siyahısı Ģərti xəritə ilə iĢarələnib, 155 təsərrüfatın sahibinin adı, soyadı yazılıb.
Görkəmli icitmai-siyasi xadim, akademik Zahid Ġbrahim oğlu Qaralovun qonağı olan sevimli xalq Ģairi Osman
Sarıvəllinin məĢhur Ģeirindəki 3 bənddə OrmeĢən və
onun ətrafında olan yerlərə Ģairin məhəbbəti aydın görünür. ”Yetirin” Ģeirinin bir bəndini diqqətinizə çatdırıram:
Qoca Şindi, Leyləkuçan, Ormeşən!
Ömrüm boyu unutmaram sizi mən!
Sirr sözümü sər-çeşmədə səyrişən,
Salxım saçlı budaqlara yetirin.
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Kəndin dünyasını dəyiĢən adamlarının və hal-hazırda yaĢayanların fotosu, ömürlüyü (tərcümey-halı) eyni
zamanda OrmeĢən kəndinin müxtəlif səmtlərdən çəkilmiĢ
fotoları kitabda yer alıb. NəĢrdə həmçinin sovet dövründə
rəhbər vəzifələrdə çalıĢanlarla yanaĢı, o illərdən əvvəl də
kənddə vəzifəsi olanların, Ġdris Ağa və onun Azərbaycan
Respublikasında yaĢayan övladlarının ailələri ilə birlikdə
foto-Ģəkillərinə geniĢ yer ayrılmıĢdır. Bacı oğlu Əlləz
Vəliyev tədqirəlayiq iĢ görüb, bu dəyərli kitabı çap etdirib.
Kitab böyük mədəniyyətdi, inkiĢafdı, keçmiĢdi, gələcəkdi.
Lakin ilk dəfə kitab yazan Əlləz müəllim nə qədər
cəhd etsə də, OrmeĢəni bircə kitaba sığdıra bilməz.
Yəqin bu kitab OrmeĢən haqqında yeni-yeni kitabların
yazılmasına təkan verəcək.
Borçalının baĢı daim qarla ağ örpəkli olan nəhəng
silsilə dağların ətəyində, meĢələrin qoynunda qərar tutmuĢdur. BaĢkeçid rayonunun ən ucqar, ən qədim kəndlərindən biri idi. OrmeĢən və OrmeĢənlilər haqqında ətraflı və maraqlı məlumatları yaxĢı olardı ki, elə kitabın özündən oxuyasınız. Rəngli və ağ-qara Ģəkillərə baxdıqca elə
bil yenidən körpə olub böyüməyə baĢlayırsan, OrmeĢənlə
bağlı acılı-Ģirinli xatirələr kino lenti kimi bir-bir dil açıb
danıĢır. Kitabın müəllifi Əlləz Vəliyevin ormeĢənliləri birliyə çağırmasına qüvvət olaraq, Azərbaycanın ölməz Ģairi
Məhəmmədhüseyn ġəhriyarın “Heydər babaya salam”
əsərindən bir misranı yazmaqla kifayətlənirəm:
”Bir-birimizdən ayırmayın, amandı!”.
Ġndi hər bir ormeĢənlinin könlündən OrmeĢən kitabı
heykəli var. Gələcəkdə kəndimiz haqda yeni-yeni bədisənədli əsərlərin yazılması arzusu ilə bütün oxuculara
uğurlar diləyirəm.
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20-27 aprel 2011-ci il
“BÖYÜK QURTULUŞ” qəzetində
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AKĠF ALYAR OĞLU
QARALOV
Sahibkar, iş adamı

ƏLLƏZ VƏLĠYEVĠN “BORÇALIDA QƏDĠM
ORMEġƏN ELĠ” KĠTABI HAQQINDA
Mən eĢidəndə ki, Əlləz Vəliyevin “Borçalıda qədim
OrmeĢən eli” kitabı çapdan çıxıb, çox sevindim. Onu
təbrik edib, kitabla tanıĢ oldum. Anladım ki, bu kitab uzun
gecələr yuxusuz qalmağın, dərin araĢdırmaların, yaĢlı
insanlarla dərin ünsiyyətin nəticəsidir. Müəllif öz ömrünün
bir neçə ilini bu kitaba sərf etmiĢdir. Müəllif çalıĢaraq
OrmeĢənin qədim Oğuz eli olduğunu yer adları ilə sübut
etmiĢdir ki, ”ġindi”, ”ġamdüyə” əsl türk mənĢəli sözlərdir.
Kitabda OrmeĢənin büllur bulaqlarını, sərin yaylaqlarını, dədə-babaların oylaqlarını çox gözəl təsvir edib
göstərmiĢdir. Kənddə ehsan üçün xeyirxahlıq məqsədiylə
tikilən bulaqların Ģəkillərinə qədər verilmiĢdir.
Əlləz Vəliyev əsil mütəxəssis kimi: təbiəti-meĢələri,
çəmənləri, dağları çox sevdiyindən, onlara yaxĢı bələd olduğundan, meĢələrdə bitən ağac növlərini, dərman bitkilərini, onların faydasını yazıb izah etmiĢdir.
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Müəllif bu kitabı ilə hamını vətəni sevməyə, onu
unutmamağa səsləmiĢdir. Mən də bu qənaətə gəldim ki,
o vətənpərvər, öz xalqını, millətini düĢünən, lazım gəlsə
onların yolunda canından keçə bilən insandır.
Kitabdan görünür ki, ağsaqqallar onun dilinin əzbəridir.
Kitabın çox yerlərində onlar haqqında geniĢ məlumat verilmiĢdir. Müəllif bunu yaxĢı dərk etmiĢdir ki, böyüklər yerdə Allahın kölgəsidir.
Kitabda həm də OrmeĢən kəndinin təbii sərvətləri
haqqında ətraflı yazılmıĢdır. MeĢələrdən, tikinti üçün istifadə olunan ağaclardan, ağdaĢ karxanasından bəhs etmiĢdir.
Əlləz Vəliyev OrmeĢən kəndinin ziyalıları, müəllimləri və sadə əmək adamları haqqında da məlumat toplayıb yazmıĢdır. Müəllif həm də qədimdə OrmeĢən kəndində yaĢayan, sonralar baĢqa yerlərə köçən ailələr barədə
öyrənib, onların həyat yolunu iĢıqlandırmıĢdır.
Bir sözlə bu kitabı oxuyan hər kəs OrmeĢən elini tanımıĢ olur, OrmeĢəndə yaĢayan nəsilləri, onların övladlarını tanıyıb öyrənirlər. Mən yenə Əlləz Vəliyevə dərin təĢəkkür edərək, ona yaradıcılığında nailiyyətlər arzulayıram.
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RAMĠZ KAMĠL OĞLU
VƏLĠYEV
İş adamı

27 mart 2011-ci ildə əmim Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevin
yazmıĢ olduqu ”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı iĢıq
üzü gördü. Mənim üçün sevindirici hal odur ki, ilk dəfə
təbrik edən və müəllifin imzası ilə kitabı alan mən oldum.
Kitaba baxanda mən özlüyümdə qürur hissi duydum.
Çox Ģad oldum ki, bu kitabın yazılması üçün çəkilən
əmək hədər getməmiĢdir. Kitabı vərəqlədikcə elə bil ki,
uĢaqlıq illərinə qayıdaraq, mənim ücün əziz və doğma
olan, bütün yerlərini qarıĢ-qarıĢ gəzdiyim, Oğuz-Türklərinə mənsub olan yer adlarına, meĢələrində gəzib, su
içdiyim bulaqların adlarına və Ģəkillərinə rastlaĢdım. Bu
məni həmi sevindirdi, həm də kədərləndirdi. Sevindirdi,
ona görə ki, nə yaxĢı ki, bizim belə füsnükar təbiətə malik
olan doğma ana vətənimiz var. Kədərləndirdi, ona görə
ki, bu gün ağır günlərini yaĢayan vətənmizdən aralı düĢdük.
Bununla bərabər bu kitab da OrmeĢən kəndindən
olan, bilmədiyimiz və görmədiyimiz ağsaqqallar, ağbirçək145
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lər, ziyalılar, Ġkinci Dünya müharibəsi, Əfqanıstan, Qarabağ müharibəsinin iĢtirakçıları, iĢ adamları, qulluqçular,
çobanlar, ustalar, kolxozda-sovxozda və baĢqa sahələrdə
çalıĢmıĢ Ģəxslər haqqında ətraflı məlumatlar verilmiĢdir.
Kitabda yer almıĢ Ģəkillər bir baĢa təsdiqləyir ki, doğrudan
da OrmeĢən eli belə Ģəxsiyyətlər yetirmiĢdir. Bu da bizim
böyük fəxrmizdir. Müəllifin yazmıĢ olduğu kitabın müsbət
cəhətlərindən biri də odur ki, OrmeĢən kəndində yaĢayan
bütün nəsillər haqqında məlumatlar eyni səviyyədə açıqlanmıĢdır. Həm də OrmeĢən kəndindən köçüb getmiĢ nəsillər haqqında da ətraflı məlumatlar verilmiĢdir.
Kitabda mənim nəzərimə çarpan ən yaxĢı məqamlardan biri də, arxa səhifədəki, kənddə olan evlərin siyahısı və sxemasıdır. Bu siyahı əsasında olan sxem, bir
neçə əsrlər keçsə də, bu yurdun biz, Oğuz-Türklərinə
mənsub olduğunu təsdiqləyəcəkdir.
Bununla demək olar ki, bu kitab vaxtında yazılmıĢ,
xalqımız üçün ensiklopedik bilik verən kitabdır.
Ona görə də müəllifin bu kitaba, uzun illər çəkmiĢ
olduğu əməyi yüksək qiymətləndirərək, uzun ömür, can
sağlığı və iĢlərində yeni-yeni uğurlara imza atmağını arzulayıram.
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ABBAS HÜSEYN OĞLU
BƏXTĠYAROV
Sahibkar iş adamı

Əziz və dəyərli eloğlumuz Əlləz Vəliyevin yazmıĢ
olduğu (360 səhifəlik, Ģəkillə birlikdə) ”Borçalıda qədim
OrmeĢən eli” adlı kitabı iĢıq üzü görmüĢdür. Bu kitab
oxucu kütləsinin OrmeĢən eli haqqında məlumatını daha
da zənginləĢdirəcək, elə qayğısı və ona qarĢı istəyi artıracaqdır. Kitabı vərəqləyəndə, ulu tariximizə qayıdıb, bilmədiyimiz və unutduğumuz nə varsa bütövlükdə kitabda
ətraflı yazıldığının Ģahidi oluruq. Bu kitabda Borçalı mahalının OrmeĢən elinin tarixi keçmiĢi, dünəni və bu günü
ilə bağlı məlumatlar verildiyinə görə, ulu qədim OrmeĢən
elinin keçmiĢinə yaxınlaĢırıq. Müəllif bizlərə ana vətənə
və torpağa bağlı olmaqla bərabər, elimizin yaĢaması uğrunda hər kəsin əlindən gələni əsirgəməməyi, kimi torpağa bağlılığı ilə, kimi sazı- sözü ilə, kimi tikib yaratmağı
ilə, kimi də maddi və mənəvi imkanları ilə öz köməklərini
göstərməyi tövsiyə edir. Eloğlumuzun bu əsərini dəyərli
bir xəzinə kimi qiymətləndiririk. ġübhəsiz ki, bu xəzinədən
bütün Borçalı eli bəhrələnəcəkdir. Bu kitab çətin və əziy147
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yətli araĢdırmalar, illər boyu gərgin və yorulmaz zəhmət
bahasına ərsəyə gəlmiĢdir. Ona görə onun qədrini bilməli
və gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq ki, onlar OrmeĢən elini
unutmasınlar. OrmeĢən eli onu sevənlərin, qədrini bilənlərin keçmiĢinə və bu gününə hörmət edənlərin vətənidir.
Həm də zamanəmizin acılı ağrılı taleyi ilə ağır günlərini
yaĢayan bir diyardır. Burada xalq Ģairimiz Hüseyn Arifin
yazmıĢ olduqu aĢağıdaki misraları yada düĢür:
Harda gözlərini açdın dünyaya,
Qaynayıb qarışdın elə, obaya,
Harda könül verdin torpağa, suya,
Ora vətəndir.
Harda bir yurd salıb, bir yuva tikdin,
Həyətdə bir ocaq, bir ağac əkdin,
Harda oğul nazı, qız nazı çəkdin,
Ora vətəndir.
Harda nənələrin qəm sevinc yaşı,
Ulu babaların qədim baş daşı,
Orda ömür boyu yük çək, daş daşı,
Ora vətəndir.
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AKĠF ORUC OĞLU
RÜSTƏMOV
İş adamı

OrmeĢən kəndi haqqında Vəliyev Əlləz Nəbi oğlunun yazmıĢ olduğu “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı vaxtında yazılmıĢ dəyərli kitablardan biridir. Mən bildiyimə, bu kitab üzərində müəllif uzun müddət iĢləmiĢ və
gərgin əməyin sayəsində baĢa gətirə bilmiĢdir.
Kitabla tanıĢ olduqdan sonra bildim ki, kitaba çəkilən əmək hədər getməmiĢ və tərifə laiqdir.
Ona görə ki, kitabda, uĢaqlıq illərində yerlərini qarıĢqarıĢ gəzdiyim yer adları, Sindi dağı, ġamdüyə, Sərxan
dağları haqqında məlumatlar, OrmeĢən kəndində və
ətrafında olan təbii bulaqların adları və Ģəkilləri dəqiqliklə
verilmiĢdir. 100 illər keçsə belə, kitabda yer almıĢ Ģəkillər
bir baĢa təstiqləyir ki, biz OrmeĢənlilər tərəfindən düzəldilmiĢ tarixi abidələrdir. Müəllif bu tarixi abidələri kitaba
köçürməklə əbədiləĢdirmiĢdir. Əlləz müəllimin özü ixtisasca meĢəçi olduğuna görə, kənddə, kənd ətrafında, dağlarda, düzənliklərdə, meĢələrdə bitən ağac, kol növləri və
müalicəvi otlar haqqında da məlumatları düzgün iĢıqlandıra bilmiĢdi.
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Bu kitab gələcək nəsil üçün vacib və lazımlı kitaddır.
Gələcək nəsil kitab vasitəsi ilə bilmədiyi və görmədiyi
nəsillər haqqında, OrmeĢən kəndinin ağsaqqalları, ağbircəkləri, ziyalıları, müharibə iĢtirakçıları, qulluqçuları, iĢ
adamları və baĢqa peĢə sahibləri haqqında məlumat ala
biləcəklər. Beləliklə, mən deyə bilirəm ki, müəllif, bu çətin
və məsuliyyətli iĢin öhdəsindən məharətlə gəlmiĢdir. Bizə
belə bir yaxĢı kitab bəxĢ etdiyinə görə Əlləz müəllimə
təĢəkkürümü bildirir, ona uzun ömür, can sağlığı və yaradıcılıq iĢlərində uğurlar arzu edirəm.
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MÜSƏLLĠM
MƏHƏMMƏD OĞLU
VƏLĠYEV

Əziz və hörmətli əmim oğlu Əlləz!
Sizin ”Borçalıda qədim OrmeĢən eli” adlı kitabınızın
iĢıq üzü görməsi və 60 illik yubleyiniz münasibəti ilə
səmimi qəlbdən təbrik edirəm! Sizə uzun ömür, çan sağlığı və gələcək yaradıcılıq yollarında uğurlar arzulayıram.
Əmioğlu, düzünü deyim ki, mən Ģox kitablar oxumuĢam, ancaq sizin yazmıĢ olduğunuz bu kitab baĢqa
kitablardan çox fərqlidir. Ona görə kĠ, kitabın dolğun məzmunu, ensiklopedik məlumatı, əsrarəngiz Ģəkilləri sanki
adamı götürüb çox əvvəllərə, ta lap uĢaqlıq illərinə aparır.
UĢaqlıqda gəzdiyimiz yerlər, təpələr, dağlar, dərib ləzətlə
yediyimiz otlar, meyvələr kino lenti kimi adamın gözünün
önündən keçir. Əziz əmioğlu Əlləz kitabı elə ustalıqla
yazıb ki, heç bir kənd sakini, heç bir ağsaqqal, ağbirçək
diqqətdən kənarda qalmamıĢdır. Nəsilləri bircə-bircə elə
nizama düzüb ki, heç kimin inciməyə, küsməyə yeri qalmamıĢdır.
Mən bu kitaba görə elin qeyrətli oğlu, əmioğlu Əlləz
Vəliyevə öz dərin təĢəkkürümü bildirirəm və kitabının axırıncı deyil axarıncı olmasını arzu edirəm.
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ElÇĠN ƏLLƏZ OĞLU
VƏLĠYEV

VƏTƏNĠ SEVMƏK HƏR KƏSĠN BORCUDUR
27 mart 2011-ci ildə “Nərgiz“ nəĢriyyatı tərəfindən
atam Əlləz Nəbi oğlu Vəliyevin OrmeĢən kəndi haqqında
yazmıĢ olduğu “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı iĢıq
üzü gördü. Ġlk dəfə təbrik edənlərdən biri mən oldum.
Kitabın ilk nüxsəsini atam, oğlum Muradın ad günü, beĢ
yaĢının tamam olması münasibəti ilə təqdim etdi. Təqdim
etdiyi bu dəyərli kitaba görə öz təĢəkkürümü bildirdim.
Bu kitabı atam yazdığına görə yox, həqiqət naminə
deyə bilərəm ki, döğrudan da dəyərli kitabdır. Bu kitabın
yazılması üçün atamın çəkdiyi əziyyətlər mənim gözümün
önündən kino lenti kimi gəlib keçir. Bu məlumatların
toplanması, kompyüterdə yazılması, köhnə Ģəkillərin bərpa edilməsi və yerləĢdirilməsi üçün uzun illər, yuxusuz
geçələr keçirərək, səbrlə, təmkinlə, bütün nəsilləri bir
səviyyədə qiymətləndirərək bu kitabı ərsəyə gətirmiĢdir.
Mən də bir oxucu kimi kitabda yer almıĢ məlumatlar haqqında öz fikrimi siz oxuculara çatdırmaq istəyirəm.
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Bu kitabda verilmiĢ yer adlarına və təbii bulaqların
adına rast gələndə ilk öncə uĢaqlıq illərində Lələm (Ata
babam) Nəbi Vəli oğlu Qızılqayada ot biçdiyi illər, orada
olan təbii sərin diĢ göynədən Fıstıqlı bulaq yadıma düĢdü. Biz gənclər belə təbii gözəlliyə malik olan OrmeĢən
kəndini unutmamalıyıq. Kitabı vərəqlədikcə kəndin meĢə
ilə örtülü füsünkar təbiəti, sərin bulaqları, OrmeĢən kəndində sayılıb-seçilən ulu babalarımız, nənələrimiz, ziyalılarımız, müharibə iĢtirakçılarmız və baĢqa sahədə calıĢmıĢ Ģəxslər gözümüz önündə canlanır. Kitabda yer almıĢ
bütün məlumatlar biz gənclər üçün bir ibrət dərsidir. Ona
görə ki, bizi vətəni sevməyə və kəndin yenidən qurulması
üçün bir çağırıĢdır. Vətəni sevmək hər kəsin borcudur.
Bununla mən də atamın yazmıĢ olduğu bu dəyərli
kitabı alqıĢlyaraq, ona uzun ömür, can sağlığı və uğurlar
arzu edirəm.
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PAġA VƏLĠOĞLU
Baçkeçid rayonunun
Şindilər kəndindən olan
ağsaqqallardan biri

Əilləz Nəbi oğlu Vəliyevin yazdığı ”Borçalıda qədim
OrmeĢən eli” kitabını oxudum, xəyalım məni BaĢkeçidə,
ġindilərə, oradan da uĢaqlıq illərində kiçik cığırla Vəlinin
talasını keçib, Qaraqayadan aĢıb, Novçalı bulağından su
icib, Kərpic kəsilən karxanadan və Dəyirman dərəsindən
keçib, Baxcalar kəndinə, rəhmətlik babamgilə getdiyim
illərə apardı.
Kitabı oxuduqca hətta, uĢaqlıq illərində rəhmətlik
babamın əlimdən tutub, OrmeĢənin və Baxçalar kəndinin
gəzməli-görməli yerlərini bir-bir göstərib, nağıl etdiyi:”Bax
bura Qızılqayadır, bax bura QoĢataladı, bura Dəmirqaralıdı, Kərim biçəndi, Kəkillidi, Dəyirmi çeyillidi, Çataq yeridi, bura da Köç yoludu” dediyi gözümün önünə gəldi. O,
yerlərə verilən adların necə verildiyini və kimlərin adına
olduğunu aydınlaĢdırıb mənə danıĢardı.
Əlləz müəllimin əziyyət çəkib yazdığı kitab o qədər
dəqiq, ürəyə yatan və o qədər gözəldir ki, adamı heyran
edir. Bu kitab tarixi əhəmiyyətli olmaqla bərabər, oxuculara böyük bilgi verir.
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Hər bir BaĢkeçidli oxucu bu ktab vasitəsi ilə bütün
rayonun xəritəsi və toponimləri, yerlərin, bulaqların, talaların, dağların, meĢələrin adlarını dəqiqliklə təyin edib,
əyani olaraq tanıĢ ola bilər.
Hətta 100 il sonra belə Borçalıdan olan hər hansı bir
BaĢkeçidli bu kitabın əsasında elə bil ki, müəlliflə bərabər, OrmeĢən torpağını qarıĢ-qarıĢ gəzib və torpağımıza
iddialı olanlara barmağı ilə göstərib təsdiqləyər ki, bax
bura OrmeĢən kəndidir, bu ormeĢənlilər tərəfindən düzəldilmiĢ bulaqlardır, buralar isə dədə-babalarımızın adı ilə
bağlı olan ot biçənəcək yerləri, bura da kərpic biĢirilən
karxanadı, bura da dəyirman düzəldilib un üyüdülən yerdi. Bunlar bir baĢa əyani olaraq təsdiqləyir ki, bu torpaqlar
Oğuz Türklərinə mənsub olan dədə-baba yurdumuzdur.
Əlləz müəllimin bu kitabı gələcək nəsillər üçün dəyərli tarixi əsər olacaqdır.
Mən bir oxucu kimi, onu deyə bilərəm ki, dəlili sübutu olan tarixi əhəmiyyətli bu gözəl kitab, gərgin əməyin
nəticəsində, çox böyük zəhmətlə baĢa gəlmiĢdir. Borçalı
ziyalılarına da örnək olaraq mahalımızın kənd-Ģəhər və
toponimilərini Əlləz müəllim kimi tərənnüm etmələrini arzulayıram.
Beləliklə, Əlləz müəllimə uzun ömür, can sağlığı və
gələcək iĢlərində uğurlar arzu edirəm!
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YASƏMƏN PÜNHAN
Şairə

KĠTAB HAQQINDA
Doğru, yaxĢı və zamanında yazılan kitab – onun
muəllifinin mənsub olduğu xalqının əvəz olunmaz xəzinəsidır, sərvətidir. Əlləz Vəliyevın də yazmıĢ oldugu bu
gözəl kitab, bu xəzinənin incilərındən biridir. Məlumdur ki,
belə bir kitab yazmaq üçün vaxt, savad, dözüm və çoxlu
vətən sevgisi lazımdır. Müəllifdə bu keyfiyyətlərin demək
olar ki, hamısı vardır və onlardan məharətlə istifadə etmiĢdır. Bütün bunlara ğörə onu, öncədən təbrik edirəm.
Bəllidir ki, Əlləz müəllim Qədim Borçalını, ġindi dağını, BaĢkecidi və onun kəndlərini çox yaxĢı tanıyır. Yəqin ki, bu onun əvvəlki iĢi ilə bağlıdır. Bütün bunlar təqdirə layiqdir. Çəkinmədən deyə bilərəm ki, müəllif bunlara
görə qürur duymalıdır.
Vətənini-onun torpağını, suyunu, çiskinini, çənini,
dumanını, qarını sevən ınsanlara çox hörmətim vardır.
Amma sadəcə onu sevmək hələ çox azdır.
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Ana vətən – Ata yurdu – doğulduğumuz evdən baĢlar. Onun layiqli övladları isə, onu qoruyanlar-yaĢadanlardır. Əlləz müəllim belə bır Ģəxsiyyətlərdəndir.
Doğrudan da onun böyüyüb boya-baĢa çatdığı OrmeĢen kəndi Borçalı bölgəsinin baĢqa kəndlərinə örnək
ola bilər. Kitabı oxuduqca, baĢa düĢürsən ki, dağlar qoynunda yerləĢən bu kəndın nə qədər maraqlı tarixi vardır.
Bu kənd xalqımıza Ģox layiqli övladlar vermiĢdır və hələ
də verməkdədir.
Əlləz müəlımdə vətən niskili- vətən həsrəti olduqca
çoxdur. O, haray çəkır. Borçalıda yaĢayan bütün insanların firavan yaĢaması üçün O, bizlərı birliyə, köməyə çağırır. Vətəni qoruyub yaĢatmaq üĢün əlindən ğələni edir.
Kəndin abadlaĢmasında maddi baxımdan fəal iĢtirak
edənlərdən, bulaq çəkənlərdən ürək dolusu yazır. Damadama «göl» olar deyir.
Kəndın keçmiĢindən, ağsaqqallarından, ağbırçəklərindən, qəhrəman oğul və qızlarından habelə iĢ adamlarından həvəslə yazır.
Hamımız çox yaxĢı bilirik ki, torpağa ağac əkərsən,
baxarsan - bağ olar. Baxmazsan – dağ olar.
Bilməliyik ki, heç baxmazsan – QARABAĞ –
QARABAĞ – QARABAĞ olar. Allah o gündən qorusun
bizləri! Qoca Borçalımızı yaĢadanlara eĢq olsun! Əlləz
müəllim yazan əlləriniz var olsun! Bacarırsanız yenə yazın. Biz də həvəslə oxuyaq. Mən, öz fikrimi 1990-ci ildə
ana vətəndən, o dağlardan aralı düĢən zaman yazmıĢ olduğum Ģeirlərimlə bitirirəm.
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NƏYĠMƏ LAZIMDIR O DAĞLAR MƏNĠM
Qoynunda bəsləyib saxlayammadı.
Nəyimə lazımdır o dağlar mənim.
Məni haq yerinə haqlayammadı
Nəyimə lazımdır o dağlar mənim.
Bəxtim piyalədir əlimdən düşdü.
Yar sözü yad oldu dilimdən düşdü.
Mənə ki, ayırlıq ölümdən düşdü
Nəyimə lazımdır o dağlar mənim.
Qarduran dumansız, çənsiz qalıbsa
Hər yan çala-çuxur yönsüz qalıbsa,
Aşrıma yolları mənsiz qalıbsa
Nəyimə lazımdır o dağlar mənim.
Buludlar çaxnaşıb, şimşək çaxmırsa
O dağların suyu məndən axmırsa,
Anam gələn yola gözüm baxmırsa
Nəyimə lazımdır o dağlar mənim.
Atam orda qaldı, anam bu üzdə
Gölüm orda qaldı, sonam bu üzdə
Yasəmən kül oldu inan bu üzdə
Nəyimə lazımdır o dağlar mənim.
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DÜNYA MALI BU DÜNYADA QALACAQ
Ey, dünya malından bərk yapışanlar,
Dünya malı bu dünyada qalacaq.
Bu sirli aləmdə naşı olanlar
Dünya malı bu dünyada qalacaq.
Hər işin öz səmti, bir cür yönü var
Həyatın min üzü, min cür donu var
Bilməyənlər bilsin-ömrün sonu var
Dünya malı bu dünyada qalacaq.
Yeri gəlsə, dərddir pulu çox olmaq
Yaman olur, çox ucadan yıxılmaq
Yaxşı şeydi, gözü könlü tox olmaq
Dünya malı bu dünyada qalacaq.
Ulu keçmişimiz babamız hanı!
Elimiz günümüz obamız hanı!
Heç nə yıxa bilməz tamah yıxanı!
Dünya malı bu dünyada qalacaq.
Yaxşı deyil ürəklərdə kin olsun!
İnsan kəsdə iman olsun, din olsun!
Adam gərək daxilən zəngin olsun!
Dünya malı bu dünyada qalacaq.
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GƏL
Gedibsən gəlişin yaman yubandı
Yazda gümüş çaylar durulanda gəl.
Hər yan gül-çiçəyə bələnən zaman
Çiçəklər çiçəyə sarılanda gəl.
Qırmızı lalələr üzə çıxanda
Yam-yaşıl çəmənlər dizə çıxanda
Sap-sarı nərgizlər təzə çıxanda
Bənövşənin boynu burulanda gəl.
Bu da bir duyğudur, bu da bir hissdir
Birdə gördün, könlüm hər şeydən küsdü
Gözləyə-gözləyə yaşamaq pisdir
Gözlərim yollardan yorulanda gəl.
Yasəmən ömrünə sən bir ilməsən
Röyasan, xəyalsan bilmirəm nəsən
İndi sağlığımda gələ bilməsən
Sən Allah çadırım qurulanda gəl.
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RÖVġƏN FƏRHADOV
İnşaatcı mühəndis
(Şindilər kəndi)

Əlləz Vəliyevin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını birinci dəfə açıb, oxumaq istəyəndə, ġindi dağını və
onun qoynuna sığınan kəndlərin xəritəsini gördüm. Fikrə
dalıb, onları bir-bir gözümün önünde xatırlamağa baĢladım. Özümdən asılı olmayaraq, kövrək hisslər keçirdim.
Ani olaraq öz uĢaqlıq illərimə döndüm. Ġlk baharda dəstədəstə topladığım nərgiz güllərini, kolların altından baĢ
qaldıran boynubükük bənövĢələri, dağları, qayları, təpələri, çayları, meĢələri və evlərimizi xatırladım. KeĢkə...
Amma olmaz ki! Tarixi kimsə geri döndərə bilməz. Bir
sözlə kitabı böyük həvəslə oxumaga baĢladım. Kitabı
oxuduqça, müəllifin vətənə, torpağa və onun insanlarına
olan sevgi və sayqılarının Ģahidi oldum. Mənzərələrə və
Ģəkillərə baxdıqca anladım ki, Borçalı mahalının kiçik bir
parçası olan OrmeĢen elinin də baĢqa ellər kimi özünəməxsus çox gözəl tarixi, keçmiĢi vardır. Məlum olduğu
kimi, müəllif uzun illər meĢə təsərrüfatında iĢləmiĢdir və
bu iĢindən də hər zaman zövq almıĢdır. Oranın hər qarıĢına, daĢına-qayasına bələddir. DiĢ qamaĢdıran soyuq161
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billur bulaqlarını, meĢələrində bitən qocaman ağaclarını,
kollarını, çəmənliklərindəki gül və çiçəklərini, yalçın qayalarda bitən dərman bitgilərini əzbərdən bilir. O, böyüyüb,
boya-baĢa çatdıgı yerin füsunkar gözəlliyindən iftixarla
yazır, istəyir ki, təbiətin dilbər güĢələrindən biri olan OrmeĢən elini ürəkdən sevsinlər və heç bir zaman unutmasınlar. Azərbaycandan gəlib, bu gözəl obada abadlıq iĢləri görənlərdən, xeyriyyəçi iĢ adamlarından həvəslə yazır. Mən Borçalı bölgəsi ilə bağlı bir neçə kitab oxumuĢam. Allah onları yazanlardan razı olsun. Amma bu kitab,
o biri kitablardan öz səciyyəvi cəhətlərinə görə xeyli fərqlənir. Kitabda vətən sevgisi, torpaq sevgisi və insanlara
olan sevgi və rəgbət hissi daha açıq və dolğun Ģəkildə
özünü ifadə etmiĢdir. Əlləz müəllim kəndin tarixini yaxĢı
bilir. Tarixi sənədlərə əsaslanaraq yazılan bu kitabdan,
məncə gələcək nəslin nümayəndələri bilgi və məlumat almaq üçün məmnuniyyətlə istifadə edə bilərlər. Göründüyü kimi, bu kitabın yazılması və baĢa çatması uzun illərin
və gərgin əməyin bəhrəsidir. Hər bir nəsil və onların ailələri haqqında dəqiq məlumatların toplanması asan iĢ deyildir. Buna çoxlu vaxt, səbr və istək lazımdır. Müəllif çalıĢır ki, bu gözel diyarda insanlar dost və qardaĢ olsunlar,
bir-biriləri ilə mehriban ünsiyyət qursunlar, kimsə unudulmasın. Sevindirici haldır ki, müəllif kənddə məskun salmıĢ nəsıllərın keçmiĢindən və bu günündən yazanda, birinci onların müsbət əxlaqi xüsusiyyətiərini çox Ģirin və
dadli bir Ģəkildə ön plana çəkir. Onların ağsaqqaları, ağbirçəkləri və gəncləri ilə bizı daha yaxından tanıĢ edir və
onların insani xarakterlərindən məzmunlu məlumatlar verir. Elə bil ki, kitab səninlə dostluq etməyə baĢlayır. Onu
təkrar-təkrar oxumaq, öyrənmək istəyirsən.
Mənim OrmeĢən kəndindən olan çoxlu sayda dostlarım, tanıĢlarım və qohumlarım vardır.
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Sevindirici haldır ki, kitabda çoxlarının Ģəkıllərini
gördüm. Ailələri, uĢaqları və tutduqlqrı mövqe və vəzifələri haqqında daha ətraflı məlumatlar aldım.
Beləliklə, mən elə bilirəm ki, Əlləz müəllim, bu çətin
və məsuliyyətli iĢin öhdəsindən məharətlə gəlmiĢdir. Bizə
belə bir yaxĢı kitab bəxĢ etdiyinə görə Əlləz Vəliyevə öz
təĢəkkürümü bildirir, ona uzun ömür, can sağlığı və yaradıcılıq iĢlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bilirəm ki,
Əlləz müəllim yeni kitablar yazmaq arzusundadır və inĢallah yazacaqdır.
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ALMAZ PAġA OĞLU
ġƏRĠFOV
Qonşu Şindilər kəndindən

”BORCALIDA QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ”
KĠTABI HAQQINDA
Borçalı haqqında bir cümlə belə yazan hər bir kəs
elimizin tarixinə gözəl bir töhfə vermiĢ olur. Mənə elə gəlir
ki, Borçalıda doğulub, böyüyüb baĢa çatan hər nəsil,
tayfa, el və oba haqqında ayrıca kitablar yazılsa çox yaxĢı olardı. Hətta kitab yazmaq və çap etdirmək imkanı
olanlardan xahiĢ edərdim ki, bu haqda düĢünüb, hərə öz
nəsli haqqında bir kitab çap etdirsin ki, gələcək nəslin
özünün dərk etməsinə yaxından kömək edə bilsin. Biz,
sovetlər dövründə yaĢamıĢ insanlar, çoxumuz 4-5 arxa
dolananından o yana öz nəslimizi tanımırıq. Bunun da
əsas səbəblərindən biri əvvəlki, nəsillərin savadsızlığı olmuĢdur. ġifahi deyilənlərin əksəriyyəti unudulduğundan,
zaman keçdikcə qohumlar aralanaraq yadlaĢmıĢlar. Bunun nəticəsidir ki, sovetlər dövrünün ilk illərində siyahıya
alınma vaxtı iki qardaĢın biri (məsələn Əliyev) digəri isə
baĢqa (Məmmədov) soyadı ilə yazılmıĢlar. Onların nəvələri, nəticələri isə artıq yadlaĢmıĢlar, bəziləri isə, hətta
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heç bir-birilərini tanımırlar da. Bu cür neqativ halların qarĢısını almaq üçün əlimizdə olan məlumatları mütləq kitabların yaddaĢına köçürərək, tarixə çevirməliyik. Qədim, gözəl OrmeĢən eli haqqında hörmətli dostumuz Əlləz Vəliyevin yazdığı ”Borcalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı yuxarıda saydığımız səbəblərdən Ģox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bu kitab gələcək nəsillərin öz soykökünü tanımaq
cəhətdən əvəzsiz sərvətdir. Kitabda göstərilən bu qədər
ətraflı məlumatları, Ģəkilləri toplamaq, sistemləĢdirmək
böyük əmək, səbr və vaxt tələb edir.
Əlləz müəllimi bu qədər böyük yükün altına girərək,
yüksək məsuliyyət hissi ilə və Ģərəflə bu missiyyanı
yerinə yetirdiyi üçün, qonĢu ġindilər elinin bir nümayəndəsi kimi mən də ürəkdən təbrik edir və həyatda ona yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Əlləz müəllim, onu bil ki, sənin əməyin gələcəkdə daha yüksək qiymətini alacaq.
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PƏRVĠZ ġƏRĠFOĞLU
Sahibkar, iş adamı
(Şindilər kənd sakini)

Əziz oxucu, “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabı
Əlləz müəllimin ürəyinin dərinliyində, illər boyu qoruyub
saxladığı ülvi duyğularının qələm vastəsilə kağıza yansımasıdır.
Bu kitabı oxuduqca göz önündə möhtəĢəm bir
mənzərə canlanır. Sanki, bir bələdçi əlindən tutaraq səni
OrmeĢən elinin dağlarını, təpələrini, yamaclarını, meĢələrini, qarıĢ-qarıĢ gəzdirir, hər daĢın, hər ağacın, hər bitkinin dəyərini bircə-bircə sənə anladır.
Bu kitabın ən böyük özəlliyi, müəyyən zaman kəsiyini özündə ehtiva edərək, sətirlərdə tarixə çevirməsidir.
Əsrlər boyu Böyük Türk xalqının tarixi yazılmamıĢdır. Ulu
babalarımız tarix yazmaqla deyil, onu yaratmaqla məĢğul
olmuĢlar. Bunun ağır nəticələrini bu gün, açıq-aĢkar hiss
etməkdəyik. KeçmiĢimizə etinasız münasibət hər zaman
bizim baĢımıza böyük faciyələrin, bəlaların gəlməsinə
səbəb olmuĢdur. Bizim tariximizi yadellilər yazmıĢlar,
məlum Ģeydi ki, hərə öz çıxarı prizmasından yanaĢmaqla,
tarixmizi saxtalaĢdırmağa çalıĢmıĢlar. Zaman-zaman bu166
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na nail belə olmuĢlar. ġükürlər olsun ki, bu gün biz gen
yaddaĢımıza nəzər salmağa baĢlamıĢıq. Bunun bariz nümunəsi kimi Əlləz müəllimin yazdığı “ Borçalıda qədim
OrmeĢən eli” kitabını göstərmək olar. Bu kitab dəryada
bir damlaya bənzəyir, amma təsəvvür edin ki, hər el, hər
oba, qəsəbə, kənd öz ensiklopedik kitabını yazsa və bunları bir yerə toplasaq biz Böyük Türk tarixini əldə etmiĢ
olarıq. Bu mənada Əlləz müəllimin kitabının qiyməti yoxdur. ”Dağın ucalığını ondan uzaqlaĢdıqda görmək olar”
deyiblər. Bu mənada kitabın həqiqi dəyərini, yalnız müəyyən bir zaman keçdikdən sonra anlmaq mümkün olacaq.
Gün gələcək, bir neçə nəsil dəyiĢəcək və gənclər, məhz
Əlləz müəllimin kitabına istinad edərək, kimin hansı nəsildən olduğunu, kimin-kimə qohum olduğunu asanlıqla
ayırd edə biləcəklər. Qısaca bu kitabı belə xarakterizə
etmək olar: Üslubu-sadə, dili-Ģirin və poetik, məlumatıensiklopedik.
Mən Ģəxsən öz adımdan Əlləz müəllimə bu, böyük,
Ģərəfli və ağır zəhmət tələb edən iĢdə yaradıcılıq uğurları
arzu edir və bu kitabın axırıncı deyil axarıncı olmasını arzu edirəm.
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MƏHƏBBƏT HÜSEYN OĞLU
ORUCOV
Şair (Saca kəndi)

YAġA, ELOĞLU
QarĢımda Əlləz Vəliyevin təzəcə çapdan çıxmıĢ
“Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabıdır. Kitabın üz qabığında kəndin Qızılkilsə tərəfdən gələndə görnüĢü, arxasında isə Pir təpənin “gəl-gəl” deyən əzəmətli duruĢu təsvir olunub.
ġəkilə baxdıqca xəyal məni o dağlara çəkib aparır.
BaĢkeçidin viran olmadığı, el-obanın öz yurd-yuvasında yaĢadığı illəri salır yadıma.
Kəndimizlə (Saca) OrmeĢənin arası cəld kiĢilərin
əlində bir suiçimlik qədər məsafədir. Kəndlərmizdə qohumluq əlaqəsi olanlar onlarcadır.
Mən Əlləzlə ilk dəfə Gəncədə tələbə olarkən tanıĢ
olmuĢam. Otaq yoldaĢlarım Hümbətov Əli və Kərimov
ƏĢrəf OrmeĢənli olduqları ücün Əlləz 1968-1971ci illərdə
Ağdamda texnikumda oxuyanda arabir bizim yanımıza
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gəlirdi. Bu tanıĢlıq sonralar unudulmadı və hər görüĢəndə
bir epizod yada düĢüb xatırlandı.
GörüĢlərimizin birində Əlləz OrmeĢən eli haqda kitab yazdığından danıĢdı. Onun bu iĢini çox bəyəndim,
hətta alqıĢladım da. Əlləzin meĢə təsərrüfatı iĢçisi olduğunu bilirdim. Bilirdim ki, təbiəti sevən, onu göz bəbəyi
kimi qoruyan, torpaqla, ağacla bağlı olan bu oğlanın (kiĢinin) ürəyi el-oba məhəbbəti ilə doludur. Bilirdim ki, BaĢkeçiddən köçəndən sonra o dağları, o kəndləri, o yerlərdə
yaĢayıĢ tərzimizi bəyənməyən, keçmiĢinə güllə atan bəzi
ağzıgöyçəklərə Əlləzin kitabı bir mesaj olacaq. O yurdlarda qalan dədə-baba qəbirlərini on ildə bircə dəfə ziyarət etməyi xəyallarına belə gətirməyənlərə bir tərsovand bir müəllim Ģilləsi olacaq, bu kitab.
Kitab yazanlar bilir onun əziyyətini. Əlləzin kitabı
bədii əsər deyil, ancaq bədii əsər qədər maraqlı və oxunaqlıdır.
Cavanlar bir yana, hələ yaĢı 80-90 olan qocalar da
deyir, a bala, bir bax gör Əlləz sağolmuĢ məndən nə yazıb?
Kitabda bütün ormeĢənlilər haqqında dolğun məlumat verilib. Bu kitabı OrmeĢənin ensiklopediyası da adlandırmaq olar. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, eloğlumuz
Əlləz gecə-gündüz kompyuterdə yığdığı materialları sistemləĢdirib kitab halına gətirdi. Ġdris Ağanın nəsli haqqında məlumatları toplamaq ücün Əlləzin Zaqatalaya getdiyini biləndə ondakı yurd sevgisinə, el-obaya olan məhəbbətinə həsəd çəkməmək mümkün deyil. Kitabın sonunda
kənddə olan evlərin siyahısı əsasında sxemanın özü tərəfindən çəkilməsi də diqqətəlayiqdir. Kitab haqqında
tarixçilər, etnoqraflar, çoğrafiyaĢunaslar, ekoloqlar öz
fikirlərini deyəcəklər. Mən də bir qələm əhli kimi deyərdim
ki, bu kitab mənə ġindinin mehi kimi ətirli, Mehmanın Ģeiri
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kimi əziz, Qaraloğlu Ġsgəndərin tütək səsi kimi həzin, MəmiĢ kiĢinin “Koroğlu” zənguləsi kimi Ģirin gəldi.
Sağ ol, eloğlu!
Əziz oxucular öz fikrimi yazmıĢ olduğum Ģeirlərimlə
tamamlayıram.
APAR MƏNĠ O DAĞLARDA
AZIT GƏL
Yenə könlüm yaman dolub, hardansa
Apar məni o dağlarda azıt gəl.
Yum gözümü Başkeçidə çata-çat.
Apar məni o dağlarda azıt gəl.
Ora vətən, orda ayım, ilim var.
Çəmənim var, çiçəyim var, gülüm var.
Yemliklidə daş dibində gülüm var.
Apar məni o dağlarda azıt gəl.
Çölə tulla, yaxın bilər qurd məni,
Balasıyam, qucaqlayar yurd məni.
Ağrın alım, əritməmiş dərd məni,
Apar məni o dağlarda azıt gəl.
Dəli kimi dərə keçim, yal aşım.
Tapammayım çəhlim, çığır, yol çaşım,
Yalquzaqtək boş yurdları dolaşım,
Apar məni o dağlarda azıt gəl.
Məhəbbətəm, özgə dərdim, qəmim yox
Var gəzmədim, karvanım yox, gəmim yox.
O dağlarsız sevincim yox, dəmim yox
Apar məni o dağlarda azıt gəl.
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AY AġIQ, DAĞLARDAN OXU
Könlüm-gözüm o yerlərin möhtacı,
Ay aşıq, dağlardan oxu, sən allah.
Çətindirmi de, doydurmaq bir açı,
Ay aşıq, dağlardan oxu, sən allah.
Sürü gəlib Xalxallıdan tökülür,
Göyrüşdünün çən-dumanı çəkilir.
Sacam yada düşüb, könlüm sökülür,
Ay aşıq, dağlardan oxu, sən allah.
O, Əyriqar, bu Qırdağı, Şamdüyə,
Yolum zülmət, darıxmışam şam deyə,
Uçurt məni Babakərə, Şindiyə,
Ay aşıq, dağlardan oxu, sən allah.
Yol gözləyir binə yerim Qazaxda,
Döndü zaman, qaldıq qarda-sazaqda.
Yad etmişəm”yurd yeri”ni uzaqda,
Ay aşıq, dağlardan oxu, sən allah.
Toz dumandı Yağılcanın yolları,
Uzanıbdır Başkeçidə qolları.
Hanı babam, bura qoşa kalları,
Ay aşıq, dağlardan oxu, sən allah.
Çal, Pərim oynasın, Minəm oynasın,
Tellim, Güllüm, Sonam, Sənəm oynasın.
Noyçalım sevinsin, binəm oynasın,
Ay aşıq, dağlardan oxu, sən allah.
Vurğunu yad eylə, Şəmşirdən danış,
Əkbərdən, Söyündən söz salıb alış.
Məhəbbət həsrətdən oda qalanmış,
Ay aşıq, dağlardan oxu, sən allah.
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MURAD HÜSEYN OĞLU
ORUCOV
Şair (Qonşu Saca kəndindən)

YaĢa eloğlu! stolüstü kitablardan biri də Əlləz Vəliyevin “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabıdır. Kitabı hər
əlimə alanda doğma yerlər gözümün önündə canlanır,
xəyal məni BaĢkeçidə, Qoca ġindiyə-bir vaxtlar həyat
qaynayan, indi isə suyu soğulmuĢ bulağa bənzəyən yurd
yerlərimizə aparır.
Kitabın üz qabığındakı kəndin görnüĢü, arxa hissəsindəki Pir təpənin “gəl-gəl”deyən duruĢu hər dəfə
məni o yerlərə çağırır. Cavanlığımda OrmeĢənə tez-tez
gedərdim.
Əlləzi lap uĢaqlıqdan tanıyıram. Onun meĢə təsərrüfatında iĢlədiyini bilirdim. Ġndi isə 3-4 illik gərgin axtarıĢlardan, araĢdırmalardan sonra demək olar ki, OrmeĢən
elinin ensiklopediyası sayıla biləcək bir kitabı ərsəyə
gətirməsi onu bir tədiqatçı yazıçı kimi hamımıza tanıtdı.
Ġndiki vaxtda belə bir kitabın nəĢrinə böyük ehtiyac var
idi. Bu kitab gələcək nəsil üçün bir tarixi sənəddir. Əlləzin
vaxtında yazdığı bu kitab nəinki, OrmeĢən eli üçün, həm
də bütün BaĢkeçid-Oğuz yurdu üçün böyük baĢucalığıdır.
Kitaba Borçalı elinə yaxĢı bələd olan alimlər, tədqiqatçılar
öz qiymətlərini verəcək, tənqidçilər dəyərli fikir və mülahizələrini söyləyəcəklər. Qələmin iti, canın sağlam ol172
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sun, Əlləz qardaĢım! Ġndi isə öz fikrimi o, yerlərdən ayrılandan sonra yazmıĢ olduqum “QoĢa bulağım” adlı Ģeirimlə tamamlayıram.
QOġA BULAĞIM
Yanar eşqi yaz olanlar,
Könlü köklü saz olanlar,
Alnımıza yazılanlar,
Gəlibdir başa bulağım.
Ay mənim Qoşa bulağım!
Elsiz analar birçəyi,
Vaxtsız ağardı gerçəyi.
Qoca Şindinin göyçəyi,
Çağla, gəl coşa, bulağım,
Ay mənim Qoşa bulağım!
Yurdlar döndü quru ada,
Nələr gördüm bu dünyada?!
Səni qoyub gəldim yada,
Dönəydim daşa, bulağım,
Ay mənim Qoşa bulağım!
Hay ver Mehmanın səsinə,
Coşqun, Buta həvəsinə.
Gələ Nizam da hüsnünə,
Nəğmələr qoşa, bulağım,
Ay mənim Qoşa bulağım!
Düşdük zamanın oynuna,
Murad sarılsın boynuna.
Ellərin dönər qoynuna,
Səni yüz yaşa, bulağım,
Ay mənim Qoşa bulağım!
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ġAHVƏLƏD VEYS OĞLU
MUSAYEV
İqtisadiyyatçı (Qızılkilsə kənd sakini)

Qədim Türk torpaqları içərisində Borcalı zonasının
ayrıca yeri var. Qədim adət-ənənələri, əvəzsiz Ģifahi xalq
ədəbiyyatı, savadlı ziyalıları, el sənətkarları ilə tarix boyu
məĢhur olub. Coğrafi mövqeyinə görə, həmiĢə strateji
baxımdan əhəmiyyətli bir region sayılıbdır. Buna görə də
qədim türk sərkərdəsi olan ġ.Ġ.Xətai, ġah Abbas, Nadir
ġah, Ağa Məhəmməd ġah Qacar Borçalı bölgəsinə həmiĢə maraq göstərmiĢlər.
Borçalının coğrafi mövqeyi, adət-ənələri əhalinin
məĢğuliyyəti barədə bir çox əsərlər yazılmıĢdır. Həmin
əsərlərdən biri də 1952-ci ildə Ulu Borçalıda, BaĢkeçid
rayonunun OrmeĢən kəndində anadan olmuĢ Vəliyev
Əlləz Nəbi oğlu tərəfindən yazılmıĢ “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabıdır. Müəllifin bu kitabında qədim oğuztürk yurdu olan Borçalı mahalının OrmeĢən kəndi haqqında məlumatlar verilmiĢ, kəndin qədim adət-ənənələri,
məĢğuliyyəti, etnik və sosial tərkibi, dini görüĢləri, memar-
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lıq abidələri və kəndin təbiəti, dağları çayları, meĢələri,
bulaqları qeyd olunmuĢdur.
Bu kitabı oxuyan hər bir Ģəxs Borçalı mahalının
adət-ənənələri ilə dərindən tanıĢ olur. Ümumiyyətlə müəllif yazdığı əsərdə Borçalı türklərinin qədimdən yaranmasının və regionda məskunlaĢan digər xalqların həyatında mütərəqqi rol oynadığını bir daha təsdiq edir. Beləliklə, mən deyə bilirəm ki, müəllif, bu çətin və məsuliyyətli iĢin öhdəsindən məharətlə gəlmiĢdir. Bizə belə bir
yaxĢı kitab bəxĢ etdiyinə görə Əlləz müəllimə təĢəkkürümü bildirir, ona uzun ömür, can sağlığı və yaradıcılıq iĢlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
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XIDIR ORUC OĞLU
MƏMMƏDOV
Azərbaycan Jurnalistlər
Birliyinin üzvü (Darvaz kəndi)

ORMEġƏNDƏ GÖRMÜġƏM MƏN
OrmeĢən kəndinin adı yadıma düĢəndə, hər vaxt
axar-baxarlı, səfalı dağlar qoynunda yerləĢən kəndin gözəl siması və bu kənddə məskunlaĢan, olduqca mehriban, qonaqpərvər, istiqanlı oğul-qızlarının gülüĢləri, qəhqəhələri xəyalımdan kecir. Dağlar qoynunda yaĢayan OrmeĢən kəndinin sakinləri deyib-gülməyi, zarafatları çox
sevirlər. Əgər bu kəndin zarafatlarını qələmə alıb kitaba
yazsaydılar mənə elə gəlir ki, heç də ġəki və Qabrovalıların lətifələrindən geri qalmazdı. Bu səfalı yerləri qarıĢ-qarıĢ gəzən nece-necə görkəmli Ģəxslərdən biri, Azərbaycanın sevimli xalq Ģairi Osman Sarıvəlli 1960-ci illərdə
BaĢkeçiddə qonaq olmuĢ və bu yerləri vəsf edərək “Yetirin” Ģerində:
“Qoça Şindi, Leyləkuçan Ormeşən,
Ömrüm boyu unutmaram sizi mən!” – yazmıĢdır.
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Mən də bu obanın gözəl təbiətindən ilham alaraq
OrmeĢənlilərin vətənpərvəliyindən, istiqanlılığından ruhlanaraq, yazmıĢ olduğum “Gördüm” Ģerinin 2 bəndini sizlərə təqdim edirəm:
GÖRDÜM
Yığıldı başıma Ormeşən eli,
Əzizlərin burda çoxunu gördüm.
O qədər xoş oldu mənim ovqatım,
Elə bil bir şirin yuxunu gördüm.
Unuda bilmirəm ötən illəri,
Mənə ilham verən əziz elləri.
Sıxdım zəhmətkeş hansı əlləri,
O əldə gül ətri qoxunu gördüm.
Bəlkə elə buna görədir ki, belə səfalı yerlərdə yaĢadığına görə buranın zəhmətkeĢ xalqı baĢqa yerlərdə,
regionlarda yaĢayanlardan fərqli olaraq daha uzun ömürlü olurlar. OrmeĢən xalqı gülüb – güldürməyi bacardığı
kimi, elm sahəsində təhsil almaları da çox uğurlu olmuĢdur. Onların hamsının uğurları haqqında danıĢıb, yazmaqla oxucunu çox da yormaq istəmirəm. Sadəcə onu
demək istəyirəm ki, oğul-qızları da ən yüksək və ali vəzifəyə kimi yüksəlmiĢlər.
Eloğlumuz, hörmətli ziyalımız Əlləz Vəliyevin böyük
zəhməti bahasına yazıb, araya-ərsəyə gətirdiyi “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” kitabını minnətdarlıq hissi ilə,
böyük həvəslə oxudum. Çünki bu kitabda elə Ģəxslər haqqında yazılar verilmiĢdir ki, artıq o insanların bəziləri öz
dünyasını dəyiĢsələr də xalq onları iftixar və hörmətlə yad
edirlər. Belə hörmətli adamları nəsillərə tanıtmaq demək
olar ki, xeyirxahlıq əlamətlərindəndir.
177

Ялляз Вялийев
Bu kitabın üstün cəhətlərindən biri də budur ki,
müəllif xalqın etibarını qazanmıĢ kənd ağsaqqallarına,
hətta məĢğuliyyəti sadəcə olaraq çobanlıq olmuĢ ağsaqqallara da geniĢ yer vermiĢdir.
Bu kitaba verilmiĢ ağbirçək qadınların uzun donlu,
baĢı örtüklü Ģəkillərində, onların nə qədər ismətli, həyalı,
bir az da utancaq olduqları hiss olunur. FikirləĢib belə
deyərdim ki, bu günümüzü yaĢayan gənclərimiz bir az da
yaxĢı olardı ki, nənə və babalarımızın ömür yoluna nəzər
salsınlar.
Babaların-nənələrin keçdiyi ömür yolu, gənclərimiz
ücün ibrət dərsi olmalıdır.
Əziz oxucular, mən Ģəxsən öz adımdan Əlləz müəllimə dərin təĢəkkürümü və iĢlərində uğurlar arzulayaraq
fikrimi “OrmeĢəndə görmüĢəm mən” Ģerimlə tamamlayıram.
ORMEġƏNDƏ GÖRMÜġƏM MƏN
Ən mehriban olan eli,
Xoş ləhcəli şirin dili,
Gözəllərdən ən gözəli.
Ormeşəndə görmüşəm mən.
Ən səfalı bir meşəni,
Ən ətirli bənövşəni,
Yaşamağa saf güşəni,
Ormeşəndə görmüşəm mən.
Uca tutan öz adını,
Həcər kimi mərd qadını,
Mərd nəsillər, Mərd zatını,
Ormeşəndə görmüşəm mən.
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ELġAD ÇOBANLI
Jurnalist

“BORÇALIDA QƏDĠM ORMEġƏN ELĠ”
Sovet hakimiyyətinin son illərində Gürcüstanda milli
zəmində ayrı-seçkilik siyasətinin yeridilməsi və bunun da
nəticəsində Borçalıda yaĢayan soydaĢlarımızın bir qisminin öz dədə-baba torpaqlarından ayrılmaq məcburiyyətində qalmasından 20 ildən artıq vaxt keçir. ġükürlər olsun ki, bu qarıĢıqlıq çox uzun sürmədi, tezliklə sular duruldu, hər Ģey yerbəyər oldu. Bu gün artıq köçün üzü
Borçalıya doğrudur. Vaxtilə əsasən Azərbaycana və keçmiĢ SSRĠ-nin müxtəlif guĢələrinə üz tutmaq məcburiyyətində qalan borçalılar yenidən öz dədə-baba yurdlarını
Ģenəldirlər. Kəndlərdə aparılan abadlıq iĢləri göz oxĢayır.
Ġnsanlarda doğulub boya-baĢa çatdığı el-obanın
tarixinə maraq da çoxalıb. Son illərdə Borçalının ayrı-ayrı
kəndləri ilə bağlı iĢıq üzü görmüĢ tarixi-etnoqrafik kitablar
da dediklərimizin sübutudur. Budur, qarĢımda bu qəbildən olan bir kitab var: “Borçalıda qədim OrmeĢən eli”.
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OrmeĢən BaĢkeçid (Dmanisi) rayonunda kənddir.
1990-cı ilədək 155 evdən ibarət olan bu kəndin özünəməxsus tarixi var. Bu kəndin yetirməsi olan onlarla görkəmli alimlər, ictimai-siyasi xadimlər, tanınmıĢ hüquq-mühafizə iĢçiləri və digər peĢə sahibləri var. Əlləz Vəliyev bu
kəndin dünəninə və bu gününə ayna tutmaq, onun təbiəti,
təsərrüfartı, təhsil tarixi, kənddəki ayrı-ayrı nəsillər və hər
yerdə OrmeĢənin adını ucaldanlar haqqında daha müfəssəl məlumat vermək, onları gənclərə daha yaxından tanıtmaq üçün “Borçalıda qədim OrmeĢən eli” adlı kitab ərsəyə gətirib.
Bu movzuda kitab yazmaq Ģərəfli olduğu qədər də
çətin və məsuliyyətlidir, müəllifdən gərgin zəhmət, möhkəm iradə və axtarıĢ əzmi tələb edir. Əlləz Vəliyev bu
kitabında OrmeĢənin tarixi, coğrafiyası, təbiəti, məĢhur
adamları haqqında məlumat verməyə çalıĢıb. Xüsusilə
kənddəki nəsil Ģəcərələri, qohumluq əlaqələri ilə bağlı
geniĢ məlumat verib.
Təbii ki, hər iĢdə qüsur ola bilər. Amma hesab edirik
ki, bu tip kitablarda qüsur axtarmaqdansa, görülən iĢi alqıĢlamaq lazımdır. Həm də ona görə alqıĢlamaq lazımdır
ki, müəllif ruhdan düĢməsin, axtarıĢlarını daha da geniĢləndirsin. Bu səbəbdən də Əlləz müəllimi elinə-obasına
həsr etdiyi kitabının iĢıq üzü görməsi münasibəti ilə təbrik
edir və ümid edirəm ki, OrmeĢən haqqında hələ çox yazılacaq, daha samballı kitablar iĢıq üzü görəcək. OrmeĢən
və ormeĢənlilər buna layiqdir.

”KÖRPÜ”qəzeti
6 iyul 2011-ci il
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“Açıq söz” qəzeti, 14 may
2012-ci il

Язиз охуъулар!
«Халга – еля мящяббятин бящряси» китабымы сизляря
ярмаьан едяряк, «Борчалыда гядим Ормешян ели» китабына ряй
вермиш зийалылара, щямчинин китабын няшриндя мяняви дястяк
олан, дяйярли мяслящятляри иля мяня йахындан кюмяклик эюстярян
Azərbaycanın Əməkdar memarı, Memarlıq namizədi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Ömər Qoçuluйа, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin dosenti, texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Hüseyn Artıkoğluна, шаир, «Гызыл Гялям» мцкафаты
лауреаты Илади Юмяроьлуна бир даща юз тяшяккцрцмц билдирирям.
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